سهشنبه  14مرداد  1399شماره 5370

اقتصادی

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

گزارش

اخبار

 ۳۳هزار تن برنج در معرض فساد

حاشیه های واردات برنج قد کشید
نیست ارز آن را به واردکنندگان بدهد.
خدشهدار شدن به اعتبار واردکنندگان

عض��و انجمن واردکنندگان برنج با اش��اره به
رسوب بیش از  ۳۰هزار تن برنج در گمرکات
از  ۶ماه قبل تاکنون ،از رویکرد بانک مرکزی
در تخصیص ارز به واردات کاالهای اساس��ی
انتقاد کرد.
ساالر ساکت در خصوص عدم پایبندی بانک
مرکزی به تأمین ارز برنجهایی که ماهها قبل
به درخواس��ت س��تاد تنظیم بازار از گمرکات
ب��ه صورت درصدی ترخی��ص و بر مبنای ارز
 ۴۲۰۰تومانی در بازار فروخته ش��د ،گفت :از
حدود  ۸۷هزار تن محمولههای برنج رس��وبی
در بنادر کش��ور مقدار  ۵۳هزار و  ۲۱۴تن آن
به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات
ذیرب��ط وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت و
ب��ا اخذ مجوزه��ای الزم از گمرک ترخیص و
در داخل ش��بکه توزیع رس��می تحت نظارت
نهاده��ای متولی با قیم��ت مصوب (بر مبنای
دالر  ۴۲۰۰تومانی) فروخته شد اما متأسفانه
بان��ک مرک��زی ارز آن را ب��ه واردکنن��دگان
پرداخ��ت نمیکند؛ ضمن اینک��ه  ۳۳هزار و
 ۳۷۷ت��ن باقی مانده از این محمولههای برنج

در بنادر در معرض خطر فس��اد و خرابی قرار
دارند و هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
تصمیمات خلق الساعه

عضو کمیته ناظر انجم��ن واردکنندگان برنج
درباره علت رسوب  ۸۷هزار تن محموله برنج
در گم��رکات توضیح داد :محمولههای مذکور
ح��دودا ً از تیرم��اه تا دی ماه س��ال  ٩٨وارد
کشور ش��دهاند و به دلیل تقارن با ممنوعیت
فصل��ی از پیش اعالم نش��ده وزارت صمت و
محدودیته��ای ارزی بان��ک مرک��زی مدت
انقضا آنها که بر اساس پروتکلهای بهداشتی
س��ازمان غذا و دارو دو س��ال تعیین شده رو
به اتمام اس��ت و به دلیل شرایط آب و هوایی
بنادر در فصل تابس��تان احتمال خرابی کامل
آنها وجود دارد .البته همانطور که اشاره شد،
از  ۸۷هزار تن برنج رس��وبی بیش از  ۵۳هزار
تن به درخواست ستاد تنظیم بازار به صورت
درصدی و پیش از تخصیص ارز توس��ط بانک
مرکزی ،از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب
در بازار توزیع ش��د اما بان��ک مرکزی حاضر

ای��ن فعال بخش خصوصی تصریح کرد :خلف
وعده بان��ک مرک��زی در تخصی��ص ارز این
محمولهه��ای برنج در حالی اس��ت که ما به
عن��وان واردکننده باید بده��ی ارزی خود را
به تأمین کنندگان بینالمللی در کش��ورهای
مبدا از جمله هند و پاکس��تان پرداخت کنیم
اما خلف وعده بان��ک مرکزی ،عالوه بر اینکه
تکلیف تخصیص ارز برنجهای فروخته شده را
نامعلوم ک��رده بلکه درباره برنجهای باقیمانده
در گم��رکات نی��ز هزینههای گزاف��ی مانند
هزین��ه دموراژ و انبارداری ایجاد کرده اس��ت
و از آن مهمتر باعث خدش��ه دار شدن اعتبار
بینالمللی واردکنندگان و تجار با س��ابقه در
این صنعت ش��ده اس��ت .عض��و کمیته ناظر
انجم��ن واردکنندگان برن��ج تصریح کرد :در
صورت��ی ک��ه وزارت صمت و بان��ک مرکزی
س��ریعتر درباره این موض��وع تصمیم گیری
نکنند ،بیم آن میرود که بعضی از ش��رکتها
به محاق تعطیلی کش��یده شده و دیگر توان
ادامه فعالیت نداش��ته باش��ند .ساکت ارزش
محمولههای ترخی��ص درصدی که به فروش
رسیده است را تقریباً  ۶۰میلیون دالر و ارزش
باقی مانده کاال در بن��ادر را  ۳۵میلیون دالر
اعالم کرد و از مس��ئوالن خواست با عنایت به
اینکه از اول شهریورماه نیز ممنوعیت واردات
به دلیل آغاز فصل برداشت شروع میشود در
این زمینه تصمیم فوری اتخاذ کنند.
چوب فقدان تفکر سیستمی

ای��ن فعال بخ��ش خصوص��ی از ع��دم تفکر
سیس��تمی و همه جانبه نگر در دستگاههای
دولت��ی انتق��اد کرد و افزود :مش��کالت امروز
ناشی از تصمیمات اش��تباه در گذشته است.
متأسفانه تغییر سریع متولی امر واردات بدون

قائممقام بانک مرکزی تشریح کرد؛

جزئیات پرداخت تسهیالت بانکی به مستأجران
قائممق��ام بانک مرک��زی جزئیات ط��رح اعطای
تس��هیالت بانک��ی ب��ه مس��تأجران (کمکودیعه
مسکن) را تشریح کرد.
اکب��ر کمیجانی گفت :با توج��ه به گرانیهای اخیر
در قیمت و اجاره مس��کن و در راستای ایجاد ثبات
در بازار اجاره و حمایت از مس��تأجران کمدرآمد در
شرایط اقتصادی تحمیلشده بر کشور ناشی از شیوع
ویروس کرونا و اعمال تحریمهای ظالمانه ،موضوع
«اعطای تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات» از
محل بخشی از منابع مالی اختصاصیافته به «ستاد
ملی مقابله با کرونا» در این ستاد مطرح شد.
کمیجانی درخصوص سقفهای تسهیالت اعطایی
به متقاضیان عنوان کرد :براساس تصمیمات «ستاد
ملی مقابله با کرونا» مقرر شد تسهیالت یادشده در
سقفهای  500میلیون ریال در شهر تهران300 ،
میلیون ریال در سایر کالنشهرها (شهرهای باالی
یکمیلیون نفر جمعیت ش��امل مش��هد ،اصفهان،
کرج ،ش��یراز ،تبریز ،قم ،اهواز و کرمانشاه) و 150
میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود  13درصد

و بازپرداخت یکس��اله (بهنحوی که مس��تأجر در
دوره قرارداد صرفاً سود تسهیالت را پرداخت کند
و اصل تسهیالت در سررس��ید تسویه شود) یا در
صورت درخواس��ت متقاضی با نرخ سود  12درصد
و بازپرداخت 36ماهه (بهنحوی که مستأجر در هر
قسط اصل و سود تس��هیالت را پرداخت کند) ،با
هدف کمک به تأمین افزایش تحققیافته در ودیعه
اجارههای مسکن اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در
سال جاری اعطا شود.
قائممق��ام این بان��ک درخصوص نح��وه ثبتنام و
س��ازوکار پاالی��ش و معرفی متقاضی��ان بهمنظور
دریافت تس��هیالت کمکودیعه مس��کن به بانک
عامل ،گفت :بهمنظور رعایت پروتکلهای بهداشتی
و جلوگیری از گس��ترش ویروس کرونا و رفاه حال
متقاضیان��ی که قصد دریاف��ت کمکهزینه ودیعه
مس��کن را دارند ثبتنام متقاضیان با اس��تفاده از
سامانه پیامکی وزارت راهوشهرسازی انجام گرفت.
متقاضیان واجد شرایط از ساعت  10صبح روز شنبه
 4مرداد ماه با ارس��ال کد ملی سرپرست خانوار به

استاندار تهران عنوان کرد؛

اس��تاندار تهران ،گفت :جهش تولید در تمامی حوزهها
متکی به تامین زیرس��اختهای اساس��ی از جمله آب و
برق است که این مهم در شرایط کنونی به خوبی محقق
شده است.
انوش��یروان محسنی بندپی ،اس��تاندار تهران ،در مراسم
افتتاح  15پروژه صنعت آب و برق در قالب چهاردهمین
هفته از پویش هر هفته الف-ب-ایران ،ضمن اش��اره به
زحمات مدیر سابق شرکت سهامی برق منطقهای تهران،
گف��ت :صنعت آب و برق جزء زیرس��اختهای حیاتی و
بسیار مهم توسعه صنعت و سطح زندگی شهروندان ،در
همه دنیا به حساب میآید و توسعه آن به منزله مقدمه
توسعه منطقه است.
اس��تاندار تهران ،در ارتباط با افتت��اح  15پروژه صنعت

انتقال تجارب گذشته و نوسان در درآمدهای
ارزی کش��ور باعث شده است وحدت رویه در
تعیین س��رانه مصرف ،برنام��ه ریزی واردات،
مقدار مورد نیاز برنج وارداتی ،روش تخصیص
ارز و غیره وجود نداش��ته باشد .متأسفانه در
یک چرخه معیوب ش��اهد هستیم در دوران
رونق درآمدهای کشور ،ارزپاشی بانک مرکزی
به واردات بی رویه منتهی میشود و به محض
کمبود ارز ،سیاستهای انقباضی شدید بدون
اعالم و هماهنگی قبل��ی اعمال میگردد.وی
گفت :عدم رعایت تعادل در سیاست گذاری و
اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات خلق الساعه
ب��دون در نظر گرفتن عواق��ب آن برای تجار
شناس��نامه دار و معتبر ،به تج��ارت و تأمین
بازار کشور آسیب میزند.
سرگردانی  ۱۳شرکت واردکننده

س��اکت گفت :در س��ال  ۹۷متأسفانه با اعالم
تأمی��ن ارز ترجیح��ی ( ۴۲۰۰تومانی) برای
هم��ه اقالم مورد نیاز کش��ور ،واردات بس��یار
لا به صالح و صرفه
زیادی انجام ش��د که اص� ً
مملک��ت نب��ود ام��ا در ادامه هم��ان تصمیم
سریع ،با حذف سریعتر ارز ترجیحی بسیاری
از کاالها بدون وحدت رویه و مکانیزم از پیش
اعالم ش��ده مواجه بودیم که به مراتب اثرات
زیانبارتری برجای گذاشت.
ساکت با اشاره به اینکه  ۱۳شرکت با سابقه و
توانمند در کشور درگیر مساله تعیین وضعیت
برنجهای ترخیص ش��ده ب��ه صورت درصدی
هستند ،افزود :هم اکنون بانک مرکزی به این
شرکتها بدهکار بوده و باید ارز آنها را تأمین
نماید اما متأس��فانه با بی اعتنایی به مصوبات
وزارت صم��ت از مأموریت اصلی خود تخطی
میکند.
وی با بی��ان اینکه در این زمین��ه مکاتبات و
مذاک��رات متع��ددی با مس��ئوالن ذی صالح
وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده است،

سرش��ماره پیامک��ی  300073640از طریق تلفن
همراه ش��خصی خود تا ساعت  24روز پنجشنبه 9
مردادماه نسبت به ثبتنام اولیه اقدام کردهاند.
وی در ادام��ه افزود :پس از بررس��ی اولیه و ارس��ال
پیامک به متقاضی در زمانبندی اعالمشده از سوی
وزارت راهوشهرسازی ،متقاضیان واجد شرایط دریافت
تسهیالت بانکی از سوی این وزارت میباید در سامانه
وزارت راه و شهرس��ازی ب��هآدرس tem.mrud.ir
ثبتن��ام کنند ،آنگاه مش��خصات متقاضیان واجد
شرایط از س��وی وزارتخانه یادشده به بانک مرکزی
و بانکها منعکس و متعاقب آن دستورالعمل اجرایی
به بانکهای عامل ابالغ میشود.
مق��ام مس��ئول بان��ک مرک��زی درباره نرخ س��ود
تس��هیالت و نحوه بازپرداخت آن گفت :نرخ س��ود
تسهیالت  13درصد اس��ت و با سررسید یکساله
پرداخ��ت میش��ود .در دوره ق��رارداد صرفاً س��ود
تسهیالت توسط مستأجر پرداخت و اصل تسهیالت
در سررسید (پایان سال) تسویه میشود .در صورت
درخواس��ت متقاضی ،پرداخت تس��هیالت یادشده
بهص��ورت 36ماه��ه ،بهنحوی ک��ه متقاضی در هر
قسط بخش��ی از اصل و سود تسهیالت را پرداخت
کند نیز امکانپذیر اس��ت (نرخ سود این تسهیالت
 12درصد است) .روابط عمومی بانک مرکزی

ال در جریان
گفت :مسئوالن وزارت صمت کام ً
این مساله هستند و میدانند که ثبات قیمت
برنج در اس��فند ماه  ٩٨و فروردین ماه  ٩٩به
دلی��ل اقدام واردکنن��دگان در توزیع برنج به
قیمت مصوب در بازار بوده است .اما متأسفانه
علیرغ��م تالش و پیگیری مس��ئوالن ذیربط
وزارت صمت و واردکنن��دگان ،تاکنون بانک
مرک��زی حتی قائل به ارائه پاس��خی ش��فاف
نیست.
رویک���رد بان���ک مرکزی به صالح کش���ور
نیست

وی ادام��ه داد :اگر چه ما به محدودیت منابع
ارزی کشور واقف هستیم اما با تجربه بیش از
دو دهه فعالیت در این صنعت معتقدیم ادامه
ش��رایط فعلی و عدم رس��یدگی به مطالبات
ب��ه حق واردکنن��دگان برنج ن��ه تنها به ضرر
ش��رکتهای وارد کننده اس��ت بلک��ه تأمین
کنن��ده منافع اس��تراتژیک متولیان واردات و
دستگاههای اجرایی در کشور نیز نخواهد بود.
همچنی��ن به طریق اولی زی��ان اصلی متوجه
مصرف کنندگان اس��ت که نیازمند دسترسی
به کاالی با کیفیت به قیمت مناسب هستند.
زیرا برن��ج جز کاالهای اساس��ی و پر مصرف
خان��وار ایرانی بوده و برن��ج وارداتی در تأمین
امنیت غذایی اقش��ار آس��یب پذی��ر نقش به
س��زایی ایفا میکن��د .بر این اس��اس ،حذف
متصدیان این صنعت عالوه بر س��لب اعتماد
از بان��ک مرک��زی زنجی��ره ارزش کالنی را با
گ��ردش مالی س��االنه بیش از ی��ک میلیارد
دالر در کش��ور دچ��ار رک��ود و توقف خواهد
کرد.وی اظهار امی��دواری کرد :با بلند نظری
و اهتمام مس��ئوالن صمت و بانک مرکزی هر
چه سریعتر شاهد حل مشکل و تخصیص ارز
ترجیحی به کاالی فروخته ش��ده که توس��ط
نهادهای ناظر راستی آزمایی و صحتسنجی
مهر
شده ،باشیم.

بزودی؛

طرح تبدیل یارانهای خودروهای
مسافربر شخصی آغاز میشود

مدیر طرح س��یانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت:
فاز دوم طرح تبدیل یارانهای خودروها به گازس��وز ،خودروهای مسافربر
شخصی را زیر پوشش قرار میدهد که این طرح بهزودی آغاز میشود.
محمدحس��ین باقری با اشاره به آخرین وضع تبدیل خودروهای عمومی
گفت :طبق مصوبه ش��ورای اقتصاد ،تبدیل یارانهای خودروها به گازسوز
برای خودروهای عمومی رایگان است که شامل تاکسیها و انواع وانتها
با هر نوع پالک شخصی و غیرشخصی میشود.
وی ب��ا بیان اینکه هماکنون در فاز نخس��ت اجرای این طرح هس��تیم و
ب��ا پیش��رفت کار فاز دوم را نیز آغ��از خواهیم کرد ،تأکی��د کرد :فاز دوم
خودروهای مسافربر شخصی هستند که شامل اسنپ ،تپسی و آژانسهای
تحت کنترل و نظارت وزارت کش��ور و یا ش��هرداریها میش��ود .در واقع
دو فاز برای این طرح در نظر گرفته ش��ده که ش��امل خودروهای عمومی
و مس��افربرهای شخصی اس��ت .مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به پیشرفتها در مسیر فاز نخست اجرای
طرح اظهار کرد :هماکنون با توجه به شرایط کشور و شیوع ویروس کرونا
با تعطیلی کارگاهها روبهرو بودیم ،اما با توجه به رعایت پروتکلها از اواسط
خردادماه پیمانکاران ،کار تبدیل را آغاز کردند و ثبتنام نیز در WWW.
 GCR.NIOPDC.IRدر حال انجام است .وزارت نفت

خ��ب��ر

خ��ب��ر

جهش تولید نیازمند تامین زیرساخت

افزایش سقف مبلغ تسهیالت قرض
الحسنه اشتغالزایی بانک توسعه تعاون

آب وبرق در ش��هر تهران ،گفت :متاس��فانه در کشور ما
پدیدۀ مصرف بیرویه انرژی ،به یک رویه تبدیل شده و
همین امر تامین برق را در ش��رایط پیک مصرف بسیار
دشوار میسازد.
این مقام مس��ئول ،با اش��اره به مش��کالت استان تهران
در ارتب��اط با مدیریت مصرف برق ،عنوان کرد :اس��تان
تهران عالوه بر مصرف بیرویه انرژی با معضالت دیگری
از جمله تعدد مزرعههای اس��تخراج ارز دیجیتال ،اضافه
ش��دن جمعیت  200ه��زار نفری در هر س��ال و ایجاد
ش��هرکهای صنعتی خارج از برنامه روبروس��ت که این
موارد ،تامین برق پایدار را دچار مشکل میسازد.
وی در بیان عملکرد مثبت ش��رکت برق منطقهای تهران،
افزود :به اس��تناد آمار مطرح ش��ده توسط متولیان حوزه
نیرو ،با توجه به تمامی مشکالت بیان شده ،در سال جاری
هیچ خاموشی برنامهریزی شده در سطح استان نداشتهایم
و تامین برق بدون مشکل استمرار داشته است.
محس��نی بندپی ،در ارتباط با نقش صنعت آب وبرق در
تحقق شعار سال ،گفت :جهش تولید در تمامی حوزهها
متکی به تامین زیرس��اختهای اساس��ی از جمله آب و
برق است که این مهم در شرایط کنونی به خوبی محقق
ش��ده است .اس��تاندار تهران ،ضمن تشکر از تالشهای
وزارت نی��رو در حوزه صنعت آب و ب��رق ،تصریح کرد:
پویش هر هفت��ه الف-ب-ایران ،کش��ور را به کارگاهی
عظیم تبدیل کرده و هر هفته ش��اهد افتتاح پروژهها در
تمامی نقاط این مرز و بوم هستیم .فارس

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد؛

 ۱۳۶هزار میلیارد تومان مجموع
سرمایهگذاری دولت

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مجموع سرمایهگذاری
دولت از سال  ۱۳۹۲تا سال  ۱۴۰۰در حوزه گاز را ۱۳۶
هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
حس��ن منتظرتربت��ی گف��ت :خوش��بختانه ب��ا تمامی
مش��کالتی که ب��وده تاکنون بیش از  ۹۰۰روس��تا برای
گازرس��انی آماده شده که افتتاح آنها آغاز میشود و تا
هفته دولت ادامه مییابد و به بهرهبرداری میرسند و تا
پایان امسال هم پروژههای گازرسانی به  ۲هزار روستای
دیگر در دو نوبت آماده بهرهبرداری میشود.
وی دامه داد ،:اما چه اتفاقی افتاد که گازرسانی به اینجا
رس��ید؟ قانون خوب و اجرای خوب س��بب این نهضت
گازرس��انی ش��د .با تصویب قانون بند «ق» تبصره یک

در مجلس نهم به ما اجازه داده ش��د از منابع حاصل از
صرفهجویی فرآوردههای نفتی بتوانیم سرمایهگذاریها
را بازپرداخت کنیم و این مقدار تولید س��بب ش��د برای
توسعه گازرسانی به روستاها پشتوانه داشته باشیم.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران تصریح کرد :تقریباً ۹
هزار و  ۸۷۷میلیون دالر صرفهجویی حاصل از طرحهای
بند ق و ماده  ۱۲ش��رکت ملی گاز از ابتدا تاکنون بوده
و طرحهای گازرس��انی به روستاها ،واحدهای صنعتی و
تولیدی ،گازرس��انی به استان سیس��تان و بلوچستان و
گازرس��انی به نیروگاههای کهنوج و ماهش��هر از همین
منابع انجام ش��ده است .تربتی یادآور شد :تا سال  ۹۱و
 ۹۲هر ساله به دلیل اینکه تولید گاز کم شده و مصرف
زیاد بوده ،بخش نیروگاهی سوخت مایع مصرف میکرد
و ت��ا  ۲۷میلیارد مترمکعب س��وخت مایع در نیروگاهها
مصرف میشد و  ۲۶میلیارد مترمکعب گاز طبیعی بود،
اما هماکنون این مصرف ب��ه  ۲۸میلیارد مترمکعب گاز
طبیعی و  ۹میلیارد مترمکعب س��وخت مایع رس��یده و
این به مدد افزایش تولید در کشور بوده است.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به همراهی مجلس
و اس��تانداری در زمینه گازرسانی به روستاها ،گفت :در
خراس��ان رضوی حدود هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان برای
عملیات گازرس��انی هزینه شده اس��ت که استانداریها
معن��ای این رقم هزینه را خ��وب میدانند ،زیرا مجموع
اعتبار اس��تانی در بسیاری از استانها کمتر از مقادیری
شانا
است که شرکت ملی گاز هزینه میکند.

بانک توس��عه تعاون در راس��تای کمک به اشتغال
و افزای��ش تولی��د وهمچنی��ن جه��ت حمایت از
طرح های کارفرمایی دس��تگاههای حمایتی سقف
مبلغ تسهیالت قرض الحس��نه اشتغالزایی راجهت
کارفرمای��ان و اش��خاص حقیق��ی افزای��ش داد.بر
این اس��اس سقف فردی تس��هیالت قرض الحسنه
اش��تغالزایی برای معرفی ش��دگان از س��وی کلیه
دس��تگاههای حمایتی یکس��ان و تا  500میلیون
ری��ال با م��دت بازپرداخت  7س��ال تعیین ش��ده
اس��ت .همچنی��ن در جهت حمای��ت از طرح های
کارفرمایی اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد امام
خمینی(ره) و س��ایر دس��تگاه های حمایتی نیز با
رعایت آخرین س��قف فردی به مبلغ  500میلیون
ریال برای مددجویان دس��تگاه های یاد شده ،این
تسهیالت به کارفرمایان دستگاه های حمایتی برای
اش��تغال حداقل  40نفر مددجو تا سقف  20میلیار
ریال پرداخت خواهد شد

موفقیت بانک شهر در کاهش مجدد
قیمت تمام شده پول

معاون ش��عب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره
به موفقیت های اخیر این بانک در ش��بکه بانکی و
محبوبیت گس��ترده در میان مشتریان ،گفت :یکی
از دالیل مهم در خوشنامی و سربلندی بانک شهر،
عملکرد مطلوب و مناس��ب کارکن��ان این بانک در
رفتار با ش��هروندان است.به گزارش مرکز ارتباطات
و روابط عمومی بانک شهر ،محسن امیری با تاکید
بر اینکه تالش برای حمایت از واحد های تولیدی ،
کمک به اش��تغالزایی جوانان و به ویژه جذب منابع
ارزان قیمت ،بانک ش��هر را در مسیر پیشرفت قرار
داده اس��ت ،افزود :این بان��ک با برنامه ریزی مدون
و اجرای سیاس��ت های مناس��ب با ه��دف اصالح
ترکیب سپرده ها ،افزایش درآمد غیرمشاع توانسته
در کاهش قیمت تمام ش��ده پول موفق عمل کند.
امیری با اش��اره به ارائ��ه خدمات متفاوت ،متنوع و
کاربردی به تمامی اقشار جامعه از سوی بانک شهر
طی سال جاری،گفت :این مهم ضمن رفع نیازهای
مالی و بانکی گروه های هدف ،تاثیر مستقیمی نیز
در پیشرفت این بانک در شبکه بانکی کشور داشته
است.

سرویس «بازیمحور» جدید برای
مشتریان بانک مسکن

بانک مس��کن با طراحی یک سامانه بازیمحور و با
بهرهگیری از رویکردهای بهروز بانکداری الکترونیک
زمینه افزایش اس��تفاده از سرویس «برداشت بدون
کارت» را برای مشتریان خود فراهم کرده است.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری بانک مس��کن – هیبنا،
گیمیفیکیشن ( )gamificationیا بازیوارسازی
به این معنی اس��ت ک��ه از س��اختارهای بازی ،در
پدیدههایی که ماهیت «غیر بازی» دارند ،استفاده
کنی��م؛ به این دلیل که بازیها جذابیتهایی دارند
ک��ه در دنی��ای غیر ب��ازی آنها را پی��دا نمیکنیم.
بیش��ترین کاربرده��ای گیمیفیکیش��ن ،افزای��ش
مش��ارکت مخاطبان و مجاب ک��ردن آنان به تغییر
رفتار اس��ت .ویژگیهایی مانند بازخورد آنی ،عالقه
به درگیرشدن ،فراموشکردن گذشت زمان و غیره
باعث ش��ده بازی بهعنوان یک رس��انه خاص برای
درگیر ساختن مخاطب مورد استفاده قرار بگیرد.
س��امانه موس��وم به «تبس��م» به منظ��ور افزایش
استفاده از سرویس «برداشت بدون کارت» با ایجاد
رویک��رد «گیمیفیکیش��ن(بازیوار س��ازی)» برای
مشتریان نرم افزار مذکور پیادهسازی شده است.
عملک��رد نرم افزار بر اس��اس تولید س��ریال یا کد
یکت��ا به هریک از مبالغ تخصیصی به بازیکنان این
ب��ازی ب��وده و در انتها تولی��د و تخصیص تیکت از
س��وی دارنده نرمافزار به بازیکنان جهت برداش��ت
از خودپرداز ،همانند سرویس جاری برداشت بدون
کارت صورت میگیرد.
بازی تبس��م برنامهای است که به کاربر این امکان
را میدهد تا در ابتدا نسبت به معرفی چند بازیکن
ب��ه برنامه و تخصیص مبلغ ب��ه عنوان جایزه به هر
یک از بازیکنان (بدون اطالع بازیکن) تا سقف 200
هزار تومان اقدام کند .س��پس کاربر بازی می تواند
ب��ا ایجاد هیجان و پرس��ش از هری��ک از بازیکنان
نس��بت به تغییر ،افزایش و یا کاهش آن جایزه در
برنامه اقدام کرده و در ص��ورت پذیرش بازیکن ،با
ورود شماره کارت ،Cvv2 ،تاریخ انقضا و رمز دوم
کارت خود و نیز درخواست «صدور قبض برداشت
بدون کارت از خودپرداز» ،مبلغ جایزه را به بازیکن
تخصی��ص دهد .پس از انجام موفق تراکنش صدور
قبض برداشت بدون کارت ،شماره قبض مربوطه به
همراه رمز آن به بازیکن پیامک میش��ود و بازیکن
میتواند تا تاریخ انقضای قبض مذکور (که در متن
پیامک درج می ش��ود) از هریک از خودپردازهای
بانک مس��کن مبلغ جایزه را برداشت کند .الزم به
ذکر است سرویس مذکور تنها برای مشتریان بانک
مسکن قابل استفاده است.
برای فعالس��ازی برنامه تبس��م باید آخرین نسخه
این نرمافزار متناس��ب با سیس��تمعامل اندروید یا
 IOSدریافت ش��ود ،نس��خه اندروید س��ایت بانک
و نس��خه  IOSای��ن نرمافزار از طریق «س��یبچه»
و « » iAppsدر دس��ترس مش��تریان قرار گرفته
اس��ت .پس از ورود به نرمافزار تبسم و وارد کردن
اطالعات درخواس��ت شده ،کد فعالسازی از طریق
پیام��ک در اختیار کاربر قرار خواهد گرفته که باید
وارد نرمافزار شود.

