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گزارش

صرفا هیچ

سیاست روز سطح توقعات از دولت را بررسی می کند؛

براس��اس اصل سوم قانون اساس��ی وظایف دولت در نظام
جمهوری اس�لامی در  16بند خالصه می ش��ود که در
 12بند آن به صراحت این مس��اله بیان ش��ده است که «:
اقتصادی صحیح و عادالنه را بر طبق ضوابط اسالمی جهت
ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف س��اختن هر نوع محرومیت
در زمینههای تغذیه ،مس��کن ،کار ،بهداشت و تعمیم بیمه،
در کشور پیریزی کند».
ب��دون مبنا ق��رار دادن این مهم با وجود ش��رایط کنونی
و با درنظر داش��تن فش��ارهایی که این روزها بر مردم و به
ویژه وضعیت اقتصادی و درآمدی آنها وارد می شود اولین
،مهمتری��ن و اصلی ترین مطالبه مردم چیزی نیس��ت جز
بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی  .معیشتی که این روزها
به واسطه دالر  30هزار توماین ؛شیوع کرونا ؛محدود شدن
فعالیت و کسب و کارها در قسمت های مختلف اقتصاد و
 ...روی��ه را به وضعیتی رس��انده که عمال باید این حوزه از
اقتصاد را ورشکسته اعالم کرد.
معیشت سخت

حال در چنین ش��رایطی که ت��ورم نقطه به نقطه به باالی
 40درصد رس��یده و این همان تورمی است که عمال با
زندگی و معیش��ت مردم درگیر است روز گذشته محمود
واعظ��ی رئیس دفت��ر رییسجمهور با انتق��اد از عده ای از
اف��راد اعالم کرد «:عدهای ت�لاش میکنند انتظارات مردم
را از دول��ت باال ببرند درحالی که همه تالش دولت کاهش
مشکالت مردم اس��ت و در این زمینه نیز برنامهریزیهای
مناس��بی صورت میگیرد ».این صحبت های روز گذشته
رئیس دفتر رئیسجمهور اس��ت که از باور کارشناس��ان و
تحلیلگران اقتصادی ادعایی بیش نیست.
بررسی و برآیند کلی از آنچه این روزها مردم مطالبه کرده
و خواس��تار آن هس��تند را به خوبی می توان تنها در یک
جمله خالصه کرد و آن این اس��ت که « دولت وظیفه خود
برای مقابله با چالشهای اقتصادی را با تکیه بر داشته های

معاون گمرک خبر داد

برنجهای رسوبی در گمرک
متروکه میشود

معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد که با توجه به شرایط
موجود ،این سازمان براساس قوانین امور گمرکی نسبت
به اعمال قانون متروکه ب��ا رعایت مقررات مربوطه برای
برنج های دپو شده اقدام خواهد کرد.
بعد از حواش��ی و بحث هایی ک��ه در رابطه با برنج های
دپو ش��ده در گمرک که تا بیش از  ۲۳۰هزار تن برآورد
میش��ود مطرح ش��د و واردکنن��دگان خواهان ترخیص
کاالی خود از گمرک به دلیل رو به فساد رفتن و کمبود
آن در بازار ،شده بودند اخیرا رئیس انجمن واردکنندگان
برنج از حل شدن مشکل ارزی و صدور کد تخصیص ارز
خب��ر داده و در یکی از مواضع خ��ود اعالم کرده بود که
فعال تمایلی به ترخیص این کاال از گمرک ندارند چرا که
به نوعی برای آن ها به صرفه نبوده و قیمت برنج وارداتی
با برنج داخلی برابری میکند.
این در حالی بود که وی و برخی دیگر از واردکنندگان و
صاحبان برنج های دپو شده در گمرک و بنادر از چندی
پیش ب��ا انتقاد از رویه تخصیص و تأمین ارز نس��بت به
کمب��ود برنج در بازار و ترخیص فوری آن هش��دار داده
بود .اما به دنبال مس��ائل مطرح شده پیگیری موضوع از
گمرک ایران با اعالم مهرداد جمال ارونقی  -معاون فنی
گمرک ایران -در رابطه با متروکه شده برنج های رسوبی
در گمرک همراه بود.
ای��ن مقام مس��ئول در گمرک ای��ران چند نکت��ه را در
رابطه با مس��ائل مطرح ش��ده توضیح داد و گفت :صدور
کد تخصی��ص ارز به هیچ عنوان به معنای مجوزی برای
ترخی��ص برن��ج های دپو ش��ده در گمرک نیس��ت و ما
هیچ اختی��اری برای ترخیص این برن��ج ها با صدور کد
تخصیص نداریم و فقط باید کد رهگیری بانک (کد ساتا)
صادر ش��ود ،بنابراین با صدور کد تخصیص مشکلی برای
ترخیص برنجها حل نخواهد شد .ایسنا

درونی کشور اجرا کند».
آدرس غلط ندهیم

این مطالبه و خواس��ته مردم درحالی اس��ت که بسیاری
از متولیان ازجمله رئیس جمهور ریش��ه عمده مشکالت را
در «واش��نگتن دیسی» دانس��ته و معتقد است فشارهای
آمری��کا در بروز چنین مش��کالت اقتص��ادی نقش اصلی
دارد در حالیک��ه به اعتقاد صاحبنظران و تحلیلگران این
فش��ارها و تحریم ها تنها بخشی از آدرس غلطی است که
این متولیان می دهند و ریش��ه اصلی در تمام این گرانیها
و افزایش قیمت و نابس��امنی بازارهای اقتصادی را باید در
نب��ود نظارت کافی و دقیق و نداش��تن برنام��ه ریزی برای
ب��روز چنین بحران هایی دانس��ت .به اعتقاد کارشناس��ان

ساخت  ۹تصفیهخانه فاضالب در تهران
کلید می خورد

مدیرعامل آبفای اس��تان تهران از ساخت  ۹تصفیهخانه
فاضالب از س��ال آینده در ش��هرهای استان تهران خبر
داد.
محمدرض��ا بختی��اری ،مدیرعامل آبفای اس��تان تهران

و تحلیلگ��ران اگ��ر عمده مش��کالت تولی��د کنندگان و
صاحبان کارخانجات در نظر بگیریم مس��اله ای را باید در
نبود منابع کاف��ی برای تولید و به حرکت درآوردن چرخ
آن دانس��ت و این همان اتفاقی اس��ت که بخش عمده آن
به بانک ها مربوط می ش��ود .براساس آنچه شواهد امر می
گویند نهامروز که سالهاس��ت تامین مالی از بانک ها برای
تولید کنندگان به یک معضل مهم و جدی تبدیل ش��ده و
این در حالی اس��ت که عدم همکاری بانک ها درتخصیص
منابع به تولید مس��اله ای اس��ت که بخ��ش عمده آن به
داخل و عملکرد متولیان داخلی باز می گردد.
ریشه مشکالتی که به داخل می رسد

کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتصادی وض��ع قوانین یک

تا پایان سال

 ۲هزار واحد صنعتی غیرفعال راهاندازی میشود
سرپرست س��ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ای��ران از برنامهریزی برای راهان��دازی مجدد دو هزار واحد
صنعتی راکد و غیرفعال تا پایان امسال خبر داد.
اصغر مصاحب افزود :پیش از این مقرر بود که تا پایان سال
 ۹۹تعداد یکهزار و  ۵۰۰واحد صنعتی غیرفعال به چرخه
تولید بازگردند که در راس��تای اه��داف «جهش تولید» و
استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در بخش صنعت ،این
تعداد افزایش یافت.
این مقام مس��وول اظهارداش��ت :جلوگی��ری از غیرفعال
ش��دن واحدهای صنعتی فعال ،از دیگر برنامههای اصلی
این سازمان است .وی بیانداشت :رصد واحدهای صنعتی
غیرفعال مس��تقر در شهرکها و نواحی صنعتی در سطح
کالن و ساختاری نشان میدهد علل عمده غیرفعال شدن
آنها تامین نقدینگی ،تامین مواد اولیه ،تامین ماشین آالت
و فقدان بازار اس��ت .وی ،برخی اقدامات در قالب توانمند
س��ازی واحدهای صنعتی را ش��امل خدمات ارائه شده در
کلینیکهای کس��ب و کار ،تقویت شبکه سازی در کسب
و کارهای کوچک و متوس��ط و پیوند آنها با صنایع بزرگ
در قالب برنامههای توسعه خوشههای کسب و کار و نظام
مبادالت پیمانکاری فرعی ،ارتقای دانش و مهارت شاغالن
واحدهای صنعتی ،حمای��ت از حضور و پذیرش SMEها
در فراب��ورس ،حمای��ت از تولید محتوا ب��رای بازاریابی در
س��امانه فروش محصوالت و توس��عه بازار در قالب حضور
در نمایش��گاههای مختلف عنوان کرد .سرپرست سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خاطرنشانکرد:
نتایج اجرای طرحهای حمایتی از صنایع کوچک و متوسط
را میت��وان در کاهش  ۵.۲درصدی روند غیرفعال ش��دن
واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی طی یک
س��ال گذشته ،کاهش  ۱.۷درصدی در  ۶ماه و افزایش ۵۴
درصدی نرخ رش��د واحدهای مجدد راه اندازی شده طی
هفت ماهه امس��ال مش��اهده کرد .وی ،تع��داد واحدهای
راهاندازی مجدد تا پایان مهر امسال را  ۸۱۹واحد صنعتی

اع�لام کرد ک��ه در نتیجه آن ،برای  ۱۴ه��زار و  ۴۵۸نفر
با میزان س��رمایه گذاری  ۲۶ه��زار و  ۷۴۳میلیارد ریال،
معادل میزان س��رانه اشتغال  ۱۸نفر و سرمایه گذاری ۳۳
میلیارد ریال ش��غل ایجاد شده است .مصاحب ،استفاده از
خدمات ارائه ش��ده در کلینیکهای کسبوکار به منظور
عارضهیاب��ی دقیق و کارشناس��انه واحده��ای صنعتی را
بهترین گزینه پیشنهادی برای صاحبان صنایع به منظور
افزایش به��رهوری ،ارتق��ای ظرفیت تولید ی��ا راه اندازی
مجدد کسبوکارهای راکد عنوان کرد .وی گفت :افزایش
تجربه و مهارت آموزی کارکنان ،کسب منابع مالی بیشتر،
سرشکن ش��دن هزینههای بازاریابی در بازارهای وسیعتر
و بهب��ود فناوری ،میتواند موجب کاهش هزینههای ثابت
واحدهای تولیدی ،افزایش صرفه ناش��ی از مقیاس و رشد
بسیاری از صنایع شود .این مقام مسوول ادامه داد :اکنون
 ۲۸کلینیک کس��بوکار راهاندازی ش��ده در کشور در ۱۰
گروه عارضهیاب��ی،فناوری اطالعات ،زیرس��اخت،تامین
ورودی و مواد اولیه،بازاریابی و بازرگانی ،توس��عه محصول
و فناوری ،توسعه نظام مدیریت حقوقی و سیاستگذاری،
امور مال��ی ،بیمهای و مالیاتی به ارائ��ه خدمات به منظور
عارضهیاب��ی ،ارتقاء و افزایش بهرهوری ،کاهش هزینههای
تمام شده و همچنین آمادهسازی بنگاهها برای حرکت به
س��مت انقالب صنعتی چهارم میپردازند .سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی
تابعه آن با دارا بودن  ۵۰۱شهرک و  ۳۲۲ناحیه صنعتی و
سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهرهبرداری ۷۷ ،شهرک
و ناحی��ه صنعتی تخصصی ۶ ،ش��هرک فناوری ۳۷ ،مرکز
خدمات فناوری و کسبوکار ،دو مجتمع فناوری اطالعات
و خدم��ات نرمافزاری ۸۷ ،ه��زار و  ۸۶۳قرارداد منعقده و
بهرهب��رداری از  ۴۶هزار و  ۴۱۳واحد صنعتی و س��ه هزار
و  ۵۵واحد کارگاهی ،زمینه اشتغال مستقیم  ۹۳۵هزار و
 ۵۵۷نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
صنعت،معدن و تجارت

افزايش  112درصدي صدور ضمانت
نامه هاي ريالي در بانك
صنعت و معدن

ش��به و بدون کارکارشناس��ی را از دیگر مش��کاالت اصلی
دربروز مش��کالت اقتصادی برش��مرده و عنوان می دارند
که این مهم هیچ گونه ارتباطی با فش��ارهای بیرونی ندارد
و خوداین موضوع یکی از موانع اصلی بر س��ر راه کسب و
کارها تبدیل ش��ده اس��ت که حل آن نیاز به بهبود روابط
خارجی و یا برداشته شدن تحریم و  ...ندارد .
بح��ث مصوبه های ب��دون اجرا  ،موض��وع مالیات و اخذ
آن از خان��ه های خال��ی و و یا میزان فرار های مالیاتی که
وجود دارد و گفته می ش��ود ع��ددی بین  ۳۰تا  ۴۰هزار
میلیارد تومان است در کناربسیاری از این دست قوانینی
که درطول این س��الها مصوب و ابالغ ش��ده اما هیچ گاه
به مرحله اجرا نرس��یده و اگر هم رسیده مسیر انحرافی را
طی کرده است خود یک معضل جدی است که هیچ گونه
ارتباطی به تحریم و واشنگتن دی سی ندارد.
عدم اجرای درست خصوصی سازی و مشکالت پیش روی
این ش��ر کت ها به واس��طه بدنه دولتی ک��ه دارند ،میزان
اش��تغالزایی و رش��د نرخ بیکاری در کش��ور که بخشی از
آن به این اقدام ب��از می گردد نکته کلیدی و مهم دیگری
است که هیچ گونه ارتباطی با فشارهای خارجی و یا قطع
ارتباط با س��ایر کش��ورها ندارد و ریشه اصلی آن را باید در
ناهماهنگی ؛ بی کفایتی و نبودتدابیر دقیق و درست برای
آن عنوان کرد .موارد و مس��ایل یاد شده تنها بخشی از
مشکالتی است که ریشه آن را باید در داخل جستجو کرد
و به حدی این نوع بی کفایتی و بی مس��ئولیتی باالس��ت
ک��ه نمی توان برای آن حدی متصور ش��د اما نکته مهم و
اساس��ی در رویارویی با بروز چنین مشکالتی آن است که
مطالبه مردم و خواس��تهخ آن برای بهبود شرایط اقتصادی
با توجه به اینکه تمام ظرفیتها برای حل مسائل اقتصادی
در درون کش��ور وجود دارد  ،مطالبه خیلی زیادی نیست و
اگر متولیان مدعی هس��تند ک��ه نباید انتظارات از دولت را
ب��اال برد عمال اقدامی در جهت کم کاری آنهاس��ت و هیچ
توجیه دیگری ندارد

در سال جاری محقق شد؛

تامین یک میلیون و  ۱۷۵هزار تن
کود یارانهای

مدیرعامل ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی گفت :از
ح��دود یک میلیون و  ۸۰۰هزار تن س��همیه کود اوره که
برای سال جاری تعیین شده ،تاکنون حدود یک میلیون و
 ۱۷۵هزارتن تامین و تدارک شده است.
حمی��د رس��ولی مدیرعامل ش��رکت خدم��ات حمایتی
کش��اورزی ،اظهار داشت :توزیع کود اوره به صورت منظم
در سراس��ر کشور در جریان اس��ت و در حال حاضر هیچ
گونه کمبودی از نظر کودهای فس��فاته و پتاسه در کشور
نداری��م .وی گفت :از حدود ی��ک میلیون و  ۸۰۰هزار تن
سهمیه کود اوره که توس��ط وزارت جهاد کشاورزی برای
سال جاری تعیین و جهت اجرا به شرکت خدمات حمایتی
کشاورزی ابالغ شده اس��ت ،تاکنون حدود یک میلیون و
 ۱۷۵ه��زار تن  -معادل  ۶۵درصد  -تأمین ش��ده که این
میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  ۲۰درصد و
نسبت به میانگین ده ساله  ۴۳درصد افزایش داشته است.
رس��ولی ادام��ه داد :از یک میلیون و  ۱۷۵ه��زار تن انواع
کودهای یارانهای تدارک ش��ده از ابتدای سال  ،۹۹مقدار
ی��ک میلیون و  ۲۹۵هزار تن جهت توزیع به اس��تانهای
سراسر کشور تحویلشده است؛ بنابراین با توجه به اقدامات
بهعملآمده ،هیچگون��ه نگرانی از بابت ذخیره انواع کود و
توزی��ع آن در اس��تانها وجود ندارد .مدیرعامل ش��رکت
خدمات حمایتی کش��اورزی در خص��وص وضعیت توزیع
کودهای فسفاته و پتاسه نیز گفت :مطابق برنامه هم اکنون
مقدار  ۴۰هزار تن کود فس��فاته در کارگزاریهای شرکت
خدمات حمایتی کش��اورزی در سراس��ر کشور موجود و
جهت خرید در دس��ترس کشاورزان قرار دارد و مقدار ۹۱
هزار تن کود فس��فاته نیز در بنادر موجود اس��ت .رسولی
گفت :در خصوص کودهای پتاسه وضعیت مناسبی داریم و
هم اکنون مقدار  ۴۸هزارتن کودهای پتاسه در استانها در
دسترس کشاورزان است .وزارت جهاد کشاورزی

خ��ب��ر

خ��ب��ر

از سال آینده؛

اخبار

در نشس��ت تبیین وضعیت پیشرفت فیزیکی تأسیسات
فاضالب استان تهران گفت :از سال آینده عملیات ساخت
 ۱۱فاز از  ۹تصفیهخانه و ش��بکه فاضالب در ش��هرهای
استان تهران آغاز میش��ود .شهرهایی که قرار است در
آنها تصفیهخانه فاضالب س��اخته شود شامل قرچک،
ورامین ،پاکدشت ،شهر قدس ،رودهن ،بهارستان ،رودبار
قصران ،دماوند و فیروزکوه است.
وی اعتبار مورد نیاز برای این طرح را  ۶,۲۰۰میلیارد تومان
عنوان و اظهار کرد :به دلیل کس��ری منابع مالی موجود،
کاهش شدید اعتبارات عمرانی و افزایش تورم سالیانه این
طرحها باید به زودی به بهرهبرداری برسد .هزینه ساخت
فاز  ۷و  ۸تصفیهخانه فاضالب تهران در سال گذشته ۳۵۰
میلیارد تومان برآورد ش��ده بود که این میزان امس��ال به
 ۷۵۰میلیارد تومان رس��یده است .اگر میخواهیم آینده
خوبی برای اس��تان تهران متصور شویم ضروری است در
ته��ران چاههای مجاز کش��اورزی بس��ته و آب مورد نیاز
کشاورزی از طریق پساب تأمین شود .پاون

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی خبرداد؛

کاهش  ۱۵هزار تومانی نرخ گوشت
گوسفندی

رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی از کاهش  ۱۵هزار
تومانی قیمت این نوع گوش��ت در بازار خبر داد و گفت:
ه��م اکنون قیمت هر کیلوگرم ش��قه ب��دون دنبه برای
مصرف کنندگان  ۱۲۵هزار تومان است.

علی اصغر ملک��ی از کاهش  ۱۵هزار تومانی قیمت هر
کیلوگرم گوش��ت گوس��فندی خب��ر داد و گفت :قیمت
گوش��ت گوسفندی از روز  ۵ش��نبه گذشته روند نزولی
ب��ه خود گرفته و در هفته جاری  ۱۵هزار تومان کاهش
یافته است.
وی درب��اره دالیل این کاهش قیم��ت افزود :جلوگیری
از قاچ��اق دام یکی از دالیل این امر اس��ت ضمن اینکه
معموالً در  ۵روز اول ماه ،قدرت خرید مردم خوب است
و بعد از آن تقاضا برای گوشت کاهش مییابد.
ای��ن فعال بخش خصوصی تصریح کرد :همچنین عرضه
دام افزای��ش یافته و در بازار گوش��ت نیز بحث عرضه و
تقاضا بسیار مهم است.
ال در بازار گوش��ت قرمز مش��کلی
ملکی با بیان اینکه فع ً
وجود ندارد ،گفت :س��ه ش��نبه هفته جاری نیز تعطیل
اس��ت و بعد از تعطیالت ه��م بازار پررونق��ی نخواهیم
داش��ت و باید دید که در ابتدای م��اه آینده چه اتفاقی
رخ میدهد .مهر

اصغر پاك طينت اعالم كرد :ميزان صدور ضمانتنامه
هاي ريالي در بانك صنعت و معدن در  7ماهه سال
 99نس��بت به مدت مشابه س��ال پيش از آن 112
درصد افزايش يافته است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن،
رئيس هيأت مديره اين بانك اظهار داش��ت :گزارش
عملك��رد اي��ن بانك حاك��ي از آن اس��ت كه صدور
ضمانتنامه هاي ريالي از رقم  10هزار و  549ميليارد
ريال در  7ماه ابتدايي س��ال  98به رقم بيش از 22
ه��زار و  346ميليارد ريال در  7ماهه س��ال جاري
افزايش يافته اس��ت و اين در حالي است كه ميزان
صدور ضمانتنامه هاي ريالي در پايان  12ماهه سال
گذش��ته در حدود  19هزار ميليارد ريال بوده است،
بديهي است ،اين ميزان رشد قابل توجه در افزايش
مي��زان ص��دور ان��واع ضمانتنامه ،نمايانگ��ر اعتماد
مشتريان و برنام ه ریزی ،تالش و عملکرد مسئوالنه
كاركن��ان اين بانك در تمامي قس��مت هاي صف و
ستاد مي باشد.وي افزود :با توجه به گستره فعالیت
بان��ک صنعت و معدن در تأمي��ن مالي صنايع مهم
و زیرس��اختی کش��ور به عنوان تنها بانک تخصصی
بخش صنعت ومعدن ،شعب این بانک در استان های
مختلف از ظرفیت زي��ادي برای ارائه خدمات بانکی
برخوردارن��د و كارشناس��ان اين بانك ب��ا دارا بودن
سابقه طوالني و تبحر در ارائه مشاوره هاي تخصصي
در تمامي زمينه هاي بانكي همواره در كنار مشتريان
و فعاالن عرصه توليد كشور هستند.

برندگان سه طرح باشگاه مشتریان
بانک صادرات ایران
 ٢٠میلیارد ریال جوایر نقدی مشارکت کنندگان در
سه طرح «س��پهر دانش»« ،فراز سپهر» و «رنگین
کمان  »٣باش��گاه مشتریان بانک صادرات ایران به
ب برندگان نهایی واریز شد.
حسا 
ب��ه گ��زارش روابطعموم��ی بانک ص��ادرات ایران،
قرعهکش��ی سه طرح «سپهر دانش»« ،فراز سپهر»
و «رنگینکمان  »٣بانک صادرات ایران برگزار شد
و با مش��خص ش��دن نتایج قرعهکشی این طرحها،
 ١٩هزار و  ٩٥٠میلیارد ریال جایزه نقدی به هزار و
 ٥٨٥برنده نهایی این طرحها پرداخت شد.در طرح
سپرده کوتاهمدت «سپهر دانش» که از مهرماه ٩٧
تاکنون نزدی��ک به  ١٨٨هزار دانشآموز با دریافت
کارت ویژه دانشآموزی کشور از خدمات آن استفاده
کردهاند ،ضمن بهرهمندی از نرخ  ١٠درصدی سود
س��پرده ،امکان افزایش موجودی ،انجام تراکنشها
در درگاههای بانکداری الکترونیک و امکان دریافت
وام کارت اعتب��اری مرابحه مع��ادل دو برابر معدل
موجودی حس��اب خود ،تا سقف  ٥میلیون ریال در
دوران ابتدای��ی (اول تا شش��م) و  ١٠میلیون ریال
در دوران دبیرس��تان (هفتم تا دوازدهم) میتوانند
با عضویت در باش��گاه مش��تریان بانک از یک هزار
جایزه ارزش��مند به ارزش بالغ ب��ر  ٦میلیارد ریال
به قی��د قرعه برخوردار ش��وند .در این طرح عالوه
بر اینک��ه صدورکارت با درج ن��ام دانشآموز بدون
کارمزد ب��وده ،دانشآموزان میتوانند تا س��قف ٢
میلی��ون ریال در هفته تراکنش داش��ته و از طریق
تمام��ی درگاهه��ای اینترنتی ،خدم��ات بانکداری
الکترونیک را انجام دهند.
بانک صادرات ایران به مناس��بت سال ( ١٣٣١سال
تاسیس بانک) مبلغ  ٣١هزار تومان در این کارتها
به عن��وان هدیه واریز خواهد کرد .در قرعهکش��ی
ای��ن طرح  ١٠٠کم��ک هزینه خری��د تلفن همراه
هوش��مند ١٠٠ ،کمک هزینه خری��د تبلت٢٠٠ ،
کم��ک هزینه خرید دوچرخه ٢٠٠ ،هزینه نوش��ت
افزار و کت��ب و  ٤٠٠کم هزینه تهیه و خرید لوازم
ورزشی به ارزش شش میلیارد ریال به  ١٠٠٠برنده
خوش شانس پرداخت شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران

ارائه خدمات گسترده بانکی بدون
دریافت کارمزد ممکن نیست
مدیرعام��ل بان��ک مل��ی ایران ب��ر ل��زوم افزایش
درآمده��ای کارم��زدی در واحده��ای ای��ن بانک
همزمان با اب�لاغ کارمزدهای جدید خدمات بانکی
توس��ط بانک مرکزی تاکید کرد و گفت :بانک یک
بنگاه اقتصادی اس��ت و نمی تواند خدمات گسترده
را بدون دریافت هزینه آن انجام دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،محمدرضا
حسین زاده در همایش بررسی عملکرد شش ماهه
واحدهای این بانک با بیان این که خوشبختانه تالش
های نظام بانکی برای تعدیل نرخ کارمزد خدمات به
ثمر نشس��ت و بانک مرک��زی کارمزدهای جدید را
ابالغ کرد؛ افزود :از این پس باید کارمزدهای جدید
ب��ه صورت سیس��تمی در خدمات اعم��ال گردد تا
بخش��ی از هزینه های طبیعی خدمات جبران شود.
او ادام��ه داد :هر خدمتی در هر بن��گاه اقتصادی با
دریافت هزینه ارائه می شود و خدمات بانکی نیز از
این رویه مستثنا نیست؛ بنابراین واحدها باید تا حد
امکان و با اس��تفاده از همه ظرفیت ها ،این موضوع
را برای مشتریان خود تبیین کنند .وی همچنین با
اشاره به عملکرد موفق واحدهای این بانک در شش
ماهه اول سال گذشته ،خاطرنشان کرد :بسیاری از
اهداف مش��خص ش��ده برای واحدها محقق شده و
البته بخش��ی از اهداف نیز در حال تحقق اس��ت و
امیدواریم تا پایان سال برنامه های استراتژیک بانک
به صورت کامل عملیاتی شده و به نتیجه برسد.

