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گزارش

اخبار

چالش های جدید پیش روی استراتژیکی ترین کاالی کشور

اپلیکیشن کیپاد امنیت پول و تسهیل
خدمات را همزمان دارد

آتش بی عدالتی در خرمن
قیمت « گندم »
در حالی که مجلس طرح دو فوریتی اصالح خرید تضمینی
را پیگی��ری میکند،دول��ت قیمت این محص��ول را 4٠٠٠
توم��ان تعیی��ن کرده اس��ت؛ قیمتی که کش��اورزان آن را
ناعادالنه و از بین برنده انگیزه کشت گندم می دانند.
اعالم نرخ  ٤٠٠٠تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم
گندم در س��ال زارعی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰واکنشهای زیادی را
به دنبال داشته است .برخی کارشناسان این نرخ را با توجه
به ش��رایط کشور و وضعیت تأمین بودجه مناسب میدانند
و برخی دیگر عنوان میکنند که قیمت  ٤٠٠٠تومان برای
گندم با هزینههای تولید و نرخ تورم همخوانی ندارد و باعث
میشود خودکفایی گندم بار دیگر دچار چالش شود.
پیش از این رئیس بنیاد ملی گندمکاران کش��ور با اشاره به
افزایش  ٤٠٠درصدی قیمت کودهای مورد نیاز گندمکاران،
گفت��ه بود :این امر در تولید گندم حداقل  ٣٥تا  ٤٠درصد
تأثیر منفی دارد چرا که تغذیه محصول امری بس��یار مهم
است و االن که قیمت هر کیسه کود فسفات به  ٤٢٥هزار
تومان رسیده کشاورزان قدرت خرید آن را ندارند.
عطااهلل هاش��می تصریح کرده بود :بنابراین با این ش��رایط
قطعاً در س��ال آینده خودکفایی گندم زیر سوال میرود و
دچار مش��کل خواهیم شد و پیش بینی ما این است که با
این قیمت نهادهها ،میزان خرید گندم به  ٤میلیون تن هم
نخواهد رسید.
سه پیشنهاد گندمکاران به دولت

وی سه پیشنهاد را مطرح کرده و گفته بود :در شرایط فعلی
ما برای دولت س��ه پیشنهاد داریم .نخست آنکه دولت باید
قیم��ت هر کیلوگرم گندم را حداقل  ٥٢٠٠تومان تعیین و
اعالم کند و اگر این اتفاق نیفتد کش��اورزان و دولت با هم
مشکل پیدا میکنند.پیشنهاد بعدی این است که دولت به
قیمته��ای جهانی گندم ما را بخرد یعنی به هر نرخی که
گندم در بازارهای جهانی خرید و فروش میشود.پیشنهاد
بعدی این اس��ت که اگر دولت میخواهد گندم وارد کند و
معتقد اس��ت که واردات به صرفه تر است این کار را انجام
دهد اما به ما نیز اجازه دهد محصول اولیه یا فرآورده نهایی
آن (آرد) را صادر کنیم.
این فعال بخش خصوصی افزوده بود :در ش��رایطی که یکی
از این س��ه پیش��نهاد مورد قبول دولت قرار بگیرد میتوان
به آین��ده تولید امیدوار بود در غی��ر این صورت به چالش
جدی بر میخوریم.
برخی مس��ئوالن عن��وان میکنند که در ص��ورت افزایش
بیش��تر قیمت خرید تضمینی ،دولت قادر به تأمین بودجه
و خری��د این محصول از کش��اورزان نخواهد بود و در واقع

این محدودیت منابع مالی اس��ت ک��ه چنین اجازهای را به
دولت نمیدهد .با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند
حت��ی اگر دولت ب��ه این دلیل قادر ب��ه افزایش نرخ گندم
نیس��ت باید به روشهای دیگر از کش��اورزان حمایت کند
ب��ه عنوان مثال در حوزه تأمی��ن نهادههای ارزان قیمت به
کش��اورزان کمک کند و یا با ارائه تس��هیالتی در راستای
کاهش هزینههای تولید قدم بردارد.
دو پیش��نهاد اول گندم��کاران نی��ز ممکن اس��ت به دلیل
محدودیت منابع مورد اس��تقبال دولت ق��رار نگیرد اما بی
توجه��ی دولت به این مس��ائل میتواند عواقب جدی برای
تولید و تأمین امنیت غذایی کشور به دنبال داشته باشد.
در همین زمینه س��ید جعفر حسینی ،مش��اور عالی نظام
صنفی کش��اورزی و مناب��ع طبیعی کش��ور در واکنش به
تعیین قیم��ت  ۴,۰۰۰تومان برای خری��د تضمینی گندم
در س��ال زراعی آینده ،گفت :در دو سال پایانی دولت دهم
ب��ی توجهی به قیمت محصوالت کش��اورزی و گندم باعث
دلخوری کش��اورزان شد و تولید گندم به پایینترین سطح
خود در دو دهه گذش��ته رس��ید تا جایی که دغدغه اصلی
دولت یازدهم در ش��روع کار به گفته رئیس جمهور ،تأمین
گندم مورد نیاز کشور بود .وی تصریح کرد :سوال اینجاست
ک��ه آیا در چنین ش��رایط حساس��ی دولت س��یزدهم هم
بایستی همین چالش را تجربه کند؟ این اقدامات نتیجهای
جز شکست طرح خوداتکایی ندارد.
حس��ینی اضافه کرد :با توجه به نقش غیر قابل انکار تولید
محصوالت اساسی کش��اورزی در آینده اقتصادی و امنیت
غذایی کش��ور ،قیمت گذاری محصوالت کش��اورزی امری
مهم و خطیر اس��ت ،پ��س چرا دولت ب��دون توجه به نرخ
تورم و قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی قیمت غیر
کارشناس��ی  ۴۰۰۰تومانی را برای خری��د تضمینی گندم
اعالم کرده است .دولت الزم بود اندکی صبر کند تا مصوبه
مجلس برای تش��کیل شورای قیمت گذاری فرآیند قانونی
خود را طی کند تا قیمت گذاری در این شورا انجام شود.
اشتباه تاریخی دولتها

وی با بیان اینکه دولت این تصمیم را در راستای جلوگیری
از افزایش قیمت نان اعالم میکند ،گفت :این خود اش��تباه
تاریخ��ی و غفلت از منافع ملی اس��ت دول��ت نباید یارانه
مصرف کننده را از جیب تولید کننده بپردازد.
مش��اور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
ادام��ه داد :در ش��رایطی که تولید ،تأمین و ذخیره س��ازی
محصوالت کشاورزی راهبردی به دلیل تحریمهای ظالمانه
و مشکالت ناشی از ویروس منحوس کرونا اهمیت بیشتری

عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران؛

عرضه قیر در خارج از بورس کاال فسادزاست
عض��و هیئت مدیره انجمن قیر ای��ران گفت :کاهش قیمت
قی��ر در داخل کش��ور نیازمند اصالح ش��یوه قیمتگذاری
وکیوم باتوم است .پاالیشگاهها نباید خوراکشان را بر مبنای
قیم��ت تحریم��ی دریافت کنند ولی ف��رآورده را بر مبنای
قیمت جهانی در داخل عرضه کنند.
محس��ن ورزش��کار عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران  ،با
اشاره به تصمیم دولت برای عرضه قیر خارج از بورس کاال
گفت :برداشت بنده این است که این تصمیم جهت کنترل
قیمت قیر در ماههای اخیر بوده اس��ت .از اردیبهش��ت ماه
تاکن��ون قیم��ت قیر در بورس کاال حدودا  2.7برابر ش��ده
است و احتماال دولت گمان کرده این افزایش قیمت ناشی
از رقابت قیر در بورس کاالست در حالی که این ریشهیابی
مسئله غلط است.
وی اف��زود :بورس کاال یک نهادی اس��ت ک��ه میتواند به
ش��فافیت معام�لات کمک کند و صرفا یک ابزار اس��ت نه

عل��ت .در صورت انجام معامالت در ب��ورس کاال میتوانیم
متوجه ش��ویم چه ش��رکتهایی با چه قیمتی محصوالت
خ��ود را در تابلوی بورس عرض��ه میکنند و خریدارها چه
ش��رکتهایی هس��تند و بدین ترتیب کنترل ب��ر بازار قیر
امکان پذیر میشود.
ورزشکار گفت :افزایش قیمت قیر ارتباطی با کارکرد بورس
کاال ندارد بلکه ناشی از افزایش قیمت خوراک قیر (وکیوم
باتوم) بوده است توس��ط انجمن صنفی پاالیشگاهها انجام
میش��ود که به نظر من شیوه غلط قیمتگذاری باعث این
مشکالت بوده است .برای قیمتگذاری ماده اولیه قیر باید
یک نهاد رگالتوری تش��کیل دهیم که هم دولت و نماینده
پاالیش��گاهها و هم خری��دار وکیوم بات��وم و فعاالن بخش
خصوصی حضور داش��ته باشند تا همه جوانب رعایت شود
ولی االن کل فعالیت قیمتگذاری صرفا توس��ط فروشنده
انجام میشود.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار خبر داد

سخنگوی ستاد تنظیم بازار از ترخیص کاالهای اساسی
گروه یک ارزی به شیوه اعتباری خبر داد.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،محمدرضا کالمی اظهار
داش��ت :در جلس��های که با حضور مع��اون اول رئیس
جمهور در بندرعباس داش��تیم ،مصوب شد تا کاالهای
اساسی و ضروری مردم که در گروه یک ارزی قرار دارند،
به شیوه اعتباری ترخیص شود.

قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم چقدر است؟

حس��ینی درباره آنالیز قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم
با توجه به قیمت نهادههای تولید گفت :با توجه به افزایش
 ۵تا  ۷برابری قیمت کودهای ش��یمیایی فسفاته و پتاسه،
افزایش  ۵برابری قیمت س��موم که ناش��ی از تخصیص ارز
نیمایی به آنهاست ،افزایش افسار گسیخته نرخ دالر و تأثیر
مستقیم و غیر مستقیم آن بر نهادههای کشاورزی ،افزایش
تورم بی س��ابقه  ۵ماهه اول امسال ،قیمت اعالمی از سوی
دول��ت  ۱,۵۰۰تومان زیر قیمتی اس��ت ک��ه وزارت جهاد
کشاورزی برآورده کرده است.
وی با بیان اینکه با س��رکوب قیمت گندم ادامه خودکفایی
ممکن نیست ،ادامه داد :قیمت اعالمی از سوی دولت نه با
هزینهه��ای واقعی مطابق��ت دارد ،نه با تورم موجود و نه با
تورم انتظاری تا زمان برداشت در سال آینده.
به گفته حس��ینی ،کشاورز باید از االن هزینه کند تا  ۹ماه
دیگر محصول خود را به عنوان یک کاالی اساسی و حیاتی
برداش��ت کند و با زیان به دولت بفروشد و منتظر پرداخت
وجه آن بماند .این فعال بخش خصوصی اضافه کرد :قیمت
 ۴هزار تومانی با افزایش سرس��امآور کودهای ش��یمیایی،
س��موم ،دستمزد کارگری ،حمل و نقل و هزینههای جاری
و معیشتی خانواده کشاورز همخوانی ندارد.
وی تصریح کرد :از دولت انتظار داریم تا فرصت باقی است
قیمت را اصالح کند تا تولید مانند گذشته افت نکند.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات دولت

همچنی��ن دی��روز رئیس بنی��اد ملی گندم��کاران ایران از
شکایت این بنیاد علیه دولت به سازمان بازرسی کل کشور
خبر داد .عطااهلل هاش��می با بیان اینک��ه از طریق مجلس
و وزارت جهاد کش��اورزی پیگیر تغییر نرخ گندم هستیم،
گف��ت :در این زمینه ما از دولت به س��ازمان بازرس��ی کل

عضو هیئت مدی��ره انجمن قیر ایران افزود :در حال حاضر
قیمتگذاری وکیوم باتوم در فرمولی محاس��به میشود که
نرخ آن دالری است و بر مبنای سامانه نیما است .نرخ دالر
در س��امانه نیما در چند ماه اخیر روندی صعودی داش��ته
اس��ت که این موضوع باعث افزای��ش قیمت وکیوم باتوم و
در نتیجه افزایش قیمت قیر در بورس کاال ش��ده است لذا
افزایش قیمت قیر ارتباطی به عملکرد بورس کاال ندارد.
وی گفت :فرمول مش��خص شده برای قیمتگذاری وکیوم
باتوم نیاز به اصالحاتی دارد که بتوان مشکل فعلی افزایش
قیم��ت قیر را حل کرد .یک ماه قبل وزارت نفت روش نرخ
گذاری قیمت خوراک پاالیشگاهها را تغییر داد.
قیمت خوراک پاالیش��گاهها براس��اس ف��وب دبی و عمان
محاسبه میش��د ولی طبیعتا قیمت نفت ایران با توجه به
تحریمها کاهش یافته اس��ت در نتیجه وزارت نفت خوراک
پاالیش��گاهها را بر مبنای قیمت نفت تحریمی ایران اصالح
کرد.
ورزش��کار گف��ت :ام��ا عل��ی رغم اینک��ه قیم��ت خوراک
پاالیش��گاهها اصالح ش��د آنها همچنان قیمت وکیوم باتوم
را ب��ا قیمته��ای جهانی و براس��اس نش��ریه پلتس برای
داخل کش��ور قیمتگ��ذاری میکنند که خیل��ی باالتر از
قیمت واقعی ش��رایط تحریمی اس��ت .متاس��فانه زنجیره

اگر قیمت گندم پایین باشد کشاورزان نمیکارند

در همین زمینه س��ید جواد ساداتی نژاد ،رئیس کمیسیون
کش��اورزی مجلس چندی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر با
بیان اینکه هم اکنون هزینه تمام شده تولید یک کیلوگرم
گندم بیش از  ٤٥٠٠تومان است ،گفته بود :اگر نرخ خرید
تضمین��ی دولت ،کمتر از  ٤٥٠٠تومان باش��د کش��اورزان
گندم نمیکارند و باید این محصول را وارد کنیم که همین
االن قیم��ت گندم وارداتی بیش از  ۵ه��زار تومان برای ما
تمام میشود.
ساداتی نژاد ادامه داده بود :بنابراین بهتر است به جای این
کار ۴٥٠٠ ،توم��ان در ازای هر کیلوگرم گندم به کش��اورز
داخلی بدهیم که هم تولید انجام ش��ود هم اش��تغال افراد
دچار مخاطره نش��ود ه��م در تأمین امنی��ت غذایی دچار
مش��کل نشویم چون سال گذش��ته هم دولت نرخ گندم را
 ١٠٠٠تومان زیر نرخ واقعی تعیین و ابالغ کرد .مهر

قیمتگذاری خوراک در بخش پاالیش��گاهی متوقف ش��د.
اگ��ر یک پاالیش��گاه قیم��ت خوراکش را براس��اس قیمت
تحریم��ی دریافت میکند باید قیمت ف��رآورده ویژهاش را
هم در بازار داخلی اصالح نرخ کند.
عضو هیئت مدیره انجم��ن قیر ایران گفت :در حال حاضر
بودج��ه عمرانی کش��ور تا ح��د زیادی کاه��ش پیدا کرده
اس��ت و ای��ن در کنار افزایش قیمت ارز در س��امانه نیما و
افزایش قیر در بورس کاال مش��کالت را دوچندان میکند.
در نتیج��ه ی��ک راهکار برای کاهش قیم��ت قیر در بورس
کاال و کم��ک ب��ه اجرای پروژههای عمرانی ،اصالح ش��یوه
قیمتگذاری وکیوم باتوم تولید در پاالیشگاهها با توجه به
قیمت تحریمی و واقعی است.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد :در نتیج��ه چاره کار خارج
ک��ردن عرضه قیر ازبورس کاال نیس��ت و اتفاق��ا این اقدام
ممک��ن اس��ت وضعیت بازار قی��ر را بدتر از گذش��ته کند،
زیرا در این صورت دیگر هیچ یک از معامالت قیر ش��فاف
نخواهد بود و قیمتگ��ذاری از بین میرود .در این صورت
امکان تنظیم بازار وجود نداش��ته و بستری برای فساد هم
ایجاد میشود .بنابراین از بین بردن شفافیت بازار کمکی به
نظارت و کنترل بازار نمیکند بلکه ممکن اس��ت بسترساز
تسنیم
افزایش قیمت شود.

خ��ب��ر

خ��ب��ر

جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت

پیدا کرده اس��ت ،قیمت  ۴۰۰۰تومانی گندم که به تبع آن
منجر به تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی کلزا ،جو،
چغندر قند و … خواهد شد ،انگیزه کشاورزان برای کشت
این محصوالت استراتژیک را کاهش خواهد داد.

کش��ور شکایت کردهایم و امیدواریم که این اقدامات منجر
به نتیجه مطلوب شود.
پارس��ال نیز دولت قیمت گن��دم را به ازای ه��ر کیلوگرم
 ٢٢٠٠تومان تعیین کرده بود که با ورود س��ازمان بازرسی
کل کشور ،قوه قضائیه و مجلس ،قیمت به  ٢٥٠٠تومان در
هر کیلوگرم افزایش یافت.
تعیین قیمت  ۴٠٠٠تومانی برای گندم در حالی اس��ت که
مجلس با تصویب طرحی دو فوریتی اصالح خرید تضمینی
گن��دم را پیگیری میکرد و کش��اورزان امی��دوار بودند با
تأیید شورای نگهبان امسال شورای اقتصاد از حوزه قیمت
گذاری کنار گذاشته شود که این اتفاق نیفتاد.
امس��ال ش��رایط تحریم ،جنگ اقتص��ادی و اهمیت تأمین
امنیت غذایی ،بحث حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی
را برجس��تهتر میکن��د همچنین با توجه ب��ه اینکه قیمت
نهادههای تولید از جمله کودها و س��موم ش��یمیایی اخیرا ً
بین  ٣تا  ۵برابر ش��ده است دولت باید اقدام به تعیین نرخ
خرید تضمینی منطقی و متناس��ب ب��ا هزینههای تولید و
نرخ تورم میکرد تا کشاورزان به کشت این محصول رغبت
پیدا کنند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار افزود :بانک مرکزی موظف
ش��د بدون فوت وقت نسبت به صدور کد رهگیری و کد
منشأ ارز اقدام کند تا کسانی که توانایی دارند نسبت به
ترخیص کاال به صورت اعتباری اقدام کنند ،و ظرف سه
ماه آینده ارز آنها تأمین شود.
وی در خص��وص مهمترین مصوبات س��تاد تنظیم بازار،
اف��زود :رص��د و پایش آخرین وضعی��ت قیمت کاالهای
اساس��ی و ضروری و روند تأمین آنها در جلس��ه تنظیم
بازار مورد بررسی قرار گرفت.
کالمی ادامه داد :در جلس��ه پیش��ین س��تاد مقرر شد؛
جلس��ات س��تاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس
جمهور به صورت حداقل ماهی یک بار تش��کیل ش��ود
ک��ه در همی��ن راس��تا و همزمان با حض��ور معاون اول
رئیس جمهور روز ش��نبه بازدیدی از بندر شهید رجایی
بندرعباس انجام و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور ادامه داد :ترخیص و تأمین
ارز ب��رای کاالهایی حتی مانند روغن خام نیز تس��هیل
خواهد شد و فرآیندهای بازاررسانی آنها به راحتی انجام
میشود .شاتا

رئیس صندوق کارآفرینی امید خبر داد

ایجاد  ۲۵۰۰صندوق خرد دیگر تا ۱۴۰۰

رئیس صندوق کارآفرینی امید گفت :تا سال آینده ۲۵۰۰
صندوق خ��رد دیگر باید ایجاد کنیم ک��ه به این ترتیب
تعداد صندوقهای خرد کشور به  ۵هزار عدد میرسد.
اصغ��ر نورال��ه زاده در م��ورد صندوقهای خ��رد ،اظهار
داش��ت :تاکنون  ۲۴۷۰صندوق خ��رد ایجاد کردهایم و
آنطور که برنامهریزی ش��ده تا سال آینده ،باید با ایجاد
 ۲۵۰۰صندوق دیگر ،تعداد صندوقهای خرد کش��ور را

به  ۵هزار صندوق برسانیم.
رئیس صندوق کارآفرینی امی��د افزود :هزار عدد از این
صندوقها با همکاری س��ازمان بس��یج در قالب تعاونی
تش��کیل خواهد ش��د و هزار عدد دیگر نی��ز با همکاری
وزارت جهاد کشاورزی و  ۵۰۰عدد دیگر نیز با همکاری
وزارت کشور تشکیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه صندوقهای خرد به نوعی نظام تأمین
مالی محلی هس��تند ،گفت :از این به بعد به جای اینکه
اهالی روس��تا به صندوق کارآفرینی مراجعه کنند و وام
با ضمانتهای ما بگیرند ،از این صندوقهای خرد وام با
ضمانتهای محلی میگیرند و ش��اید چک و سفته هم
ندهند و میتوانند بر اساس شناختی که از هم دارند وام
را از صندوق بگیرند .نوراله زاده افزود :ش��خصی که نیاز
به سم ،بذر ،وسیله یا هر چیز دیگری دارد با مراجعه به
صندوقهای خرد سریع و راحت وام را میگیرد ،اما اگر
به صندوق کارآفرینی مراجعه کند ش��اید  ۶ماه در صف
بماند .وی ادامه داد :مدیرعامل س��فته به ما داده اس��ت
و افراد س��پرده گذاشتهاند از این رو متعهدند و مشکلی
مهر
ایجاد نمیشود.

با پیشرفت جوامع و پر رنگ شدن نقش فناوری در
زندگی روزمره ،حذف ش��یوه های سنتی در عرصه
پرداخت امری اجتناب ناپذیر است.
در راستای این پیشرفت بانک پاسارگاد با مشارکت
ش��رکتهای فناپ و پرداخت الکترونیک پاس��ارگاد،
نس��خه جدی��دی از اپلیکیش��ن کیپاد(کیف ،پول،
همراه ،پاس��ارگاد) را در راستای توسعه راهکارهای
پرداخت الکترونیک از طریق تلفنهمراه هوش��مند
طراح��ی کرده اس��ت ،تا مش��تریان و مخاطبان به
راحت��ی و بدون اتالف وقت ،پرداختی س��ریع ،امن
و خوش��ایند را در حوزه خدم��ات پرداخت عوارض
آزادراه��ی ،طرح ترافی��ک و آلودگی ه��وا ،قبض،
ش��ارژ ،بس��ته اینترنتی ،پرداخت کرایه تاکس��ی و
غی��ره تجربه کنن��د .نکته قابل توج��ه در خصوص
اس��تفاده از این اپلیکیش��ن محدود نب��ودن آن به
مش��تریان بانک پاسارگاد می باشد و همه افراد می
توانن��د از خدمات الکترونیک آن بهره مند ش��وند.
اپلیکیش��ن کیپاد امنیت پول و تسهیل خدمات را
همزمان دارد ،این روزها که س��رقت های اینترنتی
افزایش یافته ،اس��تفاده از کیف پول الکترونیکی به
دلیل بکارگیری سطوح احراز هویت قوی بر اساس
ش��ناخت از مش��تریان و عدم نیاز به ذخیره سازی
اطالع��ات بانکی در تلفن همراه و عدم نیاز به ورود
رم��ز در ه��ر تراکنش امنیت را ب��رای حفظ پول و
تراکن��ش های افراد افزایش م��ی دهد.همچنین با
توج��ه به اینک��ه خدمات این اپلیکیش��ن از طریق
تلفن همراه ارائه می ش��ود و تلف��ن همراه همواره
به عنوان یک وسیله ی شخصی در دسترس دارنده
کیف پول الکترونیکی اس��ت ،ام��کان پرداخت در
همه جا فراهم می باش��د و این امر کمک می کند
ف��رد تماس کمتری با ش��کل فیزیکی پول و کارت
بانکی داش��ته باش��د.این یک مزیت بخصوص برای
شرایط کنونی شیوع بیماری کرونا می باشد و خطر
گسترش بیماری از طریق تبادل شکل فیزیکی پول
را از بی��ن می برد .از نظ��ر اقتصادی هم کیف پول
الکترونیک��ی منافع ملی و ف��ردی دارد ،زیرا میزان
اس��تهالک اس��کناس که س��االنه هزینه هنگفتی
را ب��ه کش��ور تحمیل می کند کاه��ش می دهد و
همچنی��ن افرادی که قبال هم��واره از پول و کارت
بانکی اس��تفاده می کردند دیگر نگران گم شدن یا
ضدعفونی کردن آنها نیستند به همین دلیل کیف
پول الکترونیکی هزینه جانبی به دارند تحمیل نمی
کند.از جمله قابلیت های اپلیکیشن کیپاد می توان
به امکان خرید س��هام دولت��ی( ،)ETFمدیریت و
فروش س��هام عدالت ،پرداخت الکترونیک عوارض
آزادراهی ،استعالم رایگان و پرداخت خالفی خودرو،
پرداخت قبض برق و سایر قبوض ،انتقال موجودی
کارت پول الکترونیک به حس��اب ،پرداخت عوارض
طرح ترافیک ،انتقال پ��ول به دیگر کاربران ،خرید
بسته اینترنتی ،شارژ مستقیم تلفن همراه ،پرداخت
خیرخواهانه و نیکوکاری ،پرداخت از طریق اس��کن
کد ،QRکارت شهروندی ،اشتراک و پخش آنالین
فیلم و س��ریال در اولین تلویزی��ون اینترنتی ایران
(آیو) و امکان تراکنش کارت به کارت اشاره نمود.

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سراسر
کشور توسط بانک توسعه صادرات

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از ارائه خدمت
رفع تعهد ارزی ب��ه تمامی صادرکنندگان خبر داد
و گف��ت :ارائه خدمت رفع تعه��د ارزی منحصر به
مش��تریان بانک نیس��ت.به گزارش روابط عمومی
بانک توسعه صادرات ایران ،دکتر علی صالح آبادی
افزود :در کنار اعطای تس��هیالت ،تعهدات ،ضمانت
نام��ه ها و ارائ��ه خدمات متنوع بانک��ی ،رفع تعهد
صادراتی نیز جزو خدماتی اس��ت ک��ه اگزیم بانک
ایران به صادرکنندگان سراس��ر کشور ارائه میدهد.
وی اظهار داشت :رفع تعهد ارزی از صادرکنندگان
عالوه بر اینکه وظیفه ذاتی بانک توس��عه صادرات
اس��ت ،عامل موثری در ج��ذب منابع برای بانک و
تخصیص آن به بخش واردات محسوب میشود.

اتصال  5عوارضی جدید به سامانه
پرداخت الکترونیکی بانک مسکن

مدی��ر امور فناوری اطالع��ات و ارتباطات از اتصال
 5آزادراه کش��ور به س��امانه پرداخ��ت الکترونیکی
عوارض آزادراهی بانک مس��کن خبر داد.ساس��ان
ش��یردل مدیر امور فناوری اطالع��ات و ارتباطات
بانک مس��کن در خصوص اتصال  5عوارضی جدید
به س��امانه پرداخ��ت الکترونیکی بانک مس��کن به
خبرنگار پایگاه خبری بانک مس��کن -هیبنا ،گفت:
در راستای تحقق اهداف مربوط به سهولت حمل و
نقل و افزایش سرعت تردد در مسیرهای آزادراهی
 5عوارضی دیگر در نقاط مختلف کش��ور به سامانه
پرداخ��ت الکترونیک عوارض بانک مس��کن متصل
ش��د .وی افزود :پیش از ای��ن دو عوارضی دیگر به
این سامانه متصل شده بود که هموطنان در هنگام
عب��ور از گیت های عوارضی مس��تقر در دو آزادراه
کش��ور ،در ص��ورت ثبت پالک خودرو در س��امانه
ع��وارض الکترونیک بانک مس��کن ،ب��رای تردد از
پرداخت عوارض به مسئوالن باجه دریافت عوارض،
ب��ی نیاز بودند و هم اکنون نیز با اتصال  5عوارضی
دیگر به س��امانه پرداخت الکترونیک عوارض بانک
مسکن تردد در این مسیرها به واسطه عدم نیاز به
توقف پش��ت گیت های دریافت عوارض آزادراهی
راحت تر و س��ریع تر انجام خواهد ش��د و عالوه بر
کاهش زمان سفر برای مسافران ،خطرات مربوط به
توقف و همچنین آلودگی های ناش��ی از آن نیز از
بین خواهد رفت.

