
 ضرورت نهادینه ساختن فرهنگ کار 
و تالش در جامعه

 مدیرعامــل بانک رفاه کارگران با تاکید بر ضرورت 
نهادینه ســاختن فرهنــگ کار و تالش در جامعه، 
برگزاری جشنواره ها و مسابقات عکاسی با موضوع 
" کار و اشــتغال" را در این زمینه بسیار تاثیرگذار 
توصیــف کرد و خاطرنشــان ســاخت: بانک رفاه 
کارگران در راســتای ایفای نقــش موثر در حوزه 
مســئولیت اجتماعی، به ســهم خــود از برگزاری 

اینگونه مسابقات و جشنواره ها حمایت می کند.
به گــزارش روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
اسماعیل هلل گانی با بیان این مطلب در جمع هیات 
داوری جشنواره عکس "کارا" افزود: برگزاری این 
جشنواره اقدام بسیار ارزشمندی است که به همت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با موضوع "کار، 
اشتغال و ایمنی"، انجام شد. بانک رفاه کارگران نیز 
سعی کرد به ســهم خود در برگزاری مناسب تر و 
با کیفیت تر جشنواره مذکور، نقش آفرینی موثری 
داشــته باشد. مدیر عامل بانک رفاه کارگران افزود: 
پیش از برگزاری این جشــنواره عکاسی، جشنواره 
کاریکاتور "کارا" را داشــتیم و ضــرورت دارد در 
تــداوم این اقدامــات، این جشــنواره در آینده به 
سمت تهیه و گردآوری کلیپ های کوتاه با موضوع 
کار، اشــتغال و ایمنی سوق داده شود. هلل گانی به 
هیات داوری جشــنواره عکس "کارا" اشاره کرد و 
گفت: هیات داوری این جشنواره از اساتید برجسته 
هنر عکاسی در کشور هســتند و حضور آن ها در 
این جشنواره، ســطح کیفی باالی آن را نشان می 
دهــد. وی در پایان ضمن قدردانی از کســانی که 
با ارســال عکــس در برگزاری بهینه تــر و موثرتر 
جشنواره عکس "کارا" مشارکت کرده اند، تصریح 
کرد: بانک رفاه کارگران به منظور حمایت از برنامه 
های فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و در راستای نهادینه ساختن فرهنگ کار 
و تالش در جامعه، هدایایی به برگزیدگان جشنواره 

مذکور تقدیم خواهد کرد.

اعالم شماره جدید پیامک های اطالع 
رسانی به مشتریان بانک ایران زمین

شماره جدید پیامک های اطالع رسانی بانک ایران 
زمین اعالم شد.

به گــزارش روابــط عمومــی بانک ایــران زمین: 
معاونت فناوری اطالعات بانک ایران زمین شــماره 
9999996905 را بــه عنوان شــماره جدید اطالع 
رســانی بانک ایران زمین در خصوص اعالم پیامک 
های اطالع رســانی بانــک به مشــتریان، معرفی 
کرد. روابــط عمومی بانک ایــران زمین اعالم کرد 
کــه پیامک های تراکنش بانکی و ورود به ســامانه 
های بانکداری الکترونیــک از جمله اینترنت بانک 
و همــراه بانک همچنــان از سرشــماره 500045 
برای مشتریان ارســال خواهد شد و این سرشماره 
مختص واریز و برداشت از حساب مشتریان در بانک 
ایران زمین اســت. بنا بر این گزارش دو سرشماره 
9999996905 و 30006905 مختص پیامک های 
اطالع رسانی این بانک برای مشتریان گرامی است.

بانک مهر ایران ۷۵۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت کرد

مدیرعامــل بانک مهــر ایــران از پرداخت ۷500 
میلیارد تومان تســهیالت در ســه ماهــه ابتدایی 

امسال خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک گفت: 
این میزان تسهیالت به حدود 490هزار نفر پرداخت 
شده و عمدتاً برای مشاغل و کسب و کارهای کوچک 
و خانگی بوده اســت. اکبری تصریح کرد: از دو سال 
گذشته اولویت تسهیالت دهی بانک مهر ایران تمرکز 
بر مشاغل خرد و کسب وکارهای کوچک بوده و امسال 
نیز این هدف را به طور جــدی دنبال خواهیم کرد. 
وی با بیان اینکه عمده سیاست گذاری ها و پرداخت 
تسهیالت در بخش معیشــت بوده، اظهارکرد: انواع 
دیگر تســهیالت را نیز پرداخت می کنیم، اما بیشتر 
معطوف به بخش اشتغال زایی خانگی و روستایی در 
سطح خرد هستیم. وی ادامه داد: با این رویکرد سال 
گذشته تقریباً 3۲هزار میلیارد تومان وام به حدود دو 
میلیون و 400 هزار نفر پرداخت کردیم که این رقم 
در بهار امسال، ۷500 میلیارد تومان برای 490 هزار 
نفر بوده است. اکبری گفت: انواع تسهیالت پرداختی 
شامل حوزه های معیشــت، ازدواج و درمان و بخش 
قابل توجهی از آن نیز مربوط به بخش اشتغال خرد 
یا کســب وکارهای کوچک بوده است. وام ها تا سقف 
 50 میلیــون تومان و با کارمــزد 4 درصد پرداخت 

شده است.

باشگاه مشتریان بانک آینده ۵ میلیونی شد
محمدحســین جبلی با افتتاح حســاب در شعبه 
شــهریار بانک آینده در حالی به جمع مشــتریان 
جوان خانــواده بزرگ بانک آینده پیوســت که با 
اهدای ســکه و لوح ســپاس از این شــعبه ، مورد 

تکریم قرار گرفت.
وی با ابراز خشــنودی و رضایت از خدمات متنوع و 
پرکاربرد بانک آینده گفت: »نام و آوازه این بانک را 
از ســایرین شنیده بودم و فرصتی به دست آمد تا با 
مراجعه به شعبه شهریار بانک آینده، افتتاح حساب 
کنم تا از خدمات و محصوالت آن به خصوص سامانه 
کیلید بهره مند شــوم.« بر اساس این گزارش، کادر 
حرفه ای، تنوع خدمات و محصوالت بانکی، تسریع 
در انجام امور بانکی، دارا بودن سامانه بسیار پرکاربرد 
کیلید و در دسترس بودن شعبه، از جمله دالیل این 

مشتری برای انتخاب بانک آینده بوده است.

اخبار گزارش

دولـت تدبیـر و امیـد در حالـی در هفتـه هـای پایانـی اش 
بـه سـر می بـرد کـه همچنـان بـر گرانی هـای زنجیـره ای 
اصـرار دارد چنانکـه سـتاد تنظیـم بـازار تدبیـر و امیـد به 
دنبـال افزایـش دوبـاره نرخ شـیر خام اسـت کـه می تواند 
بـه افزایش ۷0 درصـدی قیمت لبنیات و حـذف کامل آن 

اط سـفره های مـردم منجر شـود.
سیاسـت های نادرسـت تدبیـر و امید در بخش کشـاورزی 
تـا خـری  بـذر گرفتـه  و  تامیـن کنجالـه  از  و دامـداری 
هـای تضمینـی و تنظیـم بـازار مناسـب ، نابسـامانی های 
بسـیاری را در تامیـن لبنیـات و فراورده هـای گوشـتی از 
مـرغ گرفتـه تـا گوشـت، را بـه همراه داشـته اسـت بگونه 
ای کـه افزایـش قیمت هـای بی رویـه عمـال زندگـی مردم 
را مختـل کـرده و کاهـش و حتـی حـذف ایـن محصوالت 
در سـبد غذایـی مردم را رقم زده اسـت. ایـن در حالی که 
رویکـرد دولـت به اسـتمرار بی سـامانی بـازار و گرانی های 
دوبـاره در ایـن بخش هـا می توانـد تبدیـل شـدن لبنیـات 
ماننـد گوشـت و میـوه بـه رویـا در سـبد غذایـی مـردم را 
بـه همـراه داشـته باشـد. در ادامـه توجیهـات و مباحـث 
مطـرح شـده بـرای افزایـش قیمـت لبنانیـات کـه تقریبـا 
بـه صـورت غیـر رسـمی هر مـاه با افزایـش قمیـت همراه 
بـوده و اکنـون افزایـش قیمـت رسـمی آن برابـر با سـر به 
فلـک کشـیدن قیمت هـا خواهـد بـود سـخنگوی انجمـن 
صنایـع لبنـی گفـت: با توجـه بـه افزایش قیمت شـیرخام 
بـه 6400 تومـان، قیمـت لبنیـات هـم حـدود ۷0 درصـد 

بایـد افزایـش یابد.
محمدرضـا بنـی طبـا در گفـت و گو با مهـر با بیـان اینکه 
65 درصـد قیمـت تمام شـده تولید لبنیات وابسـته به نرخ 
شـیرخام اسـت، گفت: با توجـه به افزایش قیمت شـیرخام 
بـه 6400 تومـان، قیمـت لبنیـات نیـز احتمـاالً قریـب به 
۷0 درصـد افزایـش می یابـد.وی اضافه کرد: دربـاره قیمت 
شـیرخام و محصـوالت لبنـی دو سـناریو وجود داشـت که 
یکی تعیین نرخ مصوب جدید و سـناریوی دوم آزادسـازی 
قیمـت ایـن دو و خـروج آنهـا از شـمول قیمـت گـذاری 
دسـتوری بـود. بـه عبارتـی خـروج شـیرخام و محصـوالت 

لبنـی از گـروه یک بـه گـروه دو کاالیی.
بنـی طبـا بـا اشـاره بـه اینکـه قیمت شـیرخام با احتسـاب 
کرایـه حمـل و نقـل 6,600 تومان می شـود، افـزود: آذرماه 
سـال گذشـته نیـز قیمـت مصـوب شـیرخام 4,500 تومان 
تعییـن شـد امـا دامـداران بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت 
نهاده هـای دامـی، در ماه گذشـته هـر کیلوگرم شـیرخام را 

بیـن 5000 تا 5,۱00 تومان تحویـل کارخانجات می دادند.
وی اضافـه کـرد: بنابرایـن پیش بینی می شـود بـا توجه به 
اینکـه بـر روی قیمـت مصـوب شـیرخام بر خـالف قیمت 
محصـوالت لبنـی هیچ نظارتـی وجود نـدارد، مانند قیمت 
مانـد،  کاغـذ  روی  کـه  تومـان   4,500 قبلـی  دسـتوری 
قیمـت جدیـد 6400 تومانـی هـم عمـاًل در بـازار رعایـت 
نشـده و بـا قیمـت بیشـتری بـه کارخانه هـا تحویل شـود.

بنـی طبـا همچنیـن از اعـالم نـرخ جدیـد شـیرخام پیش 
از ابـالغ رسـمی آن انتقـاد کـرد و گفـت: ایـن کار موجب 
تحریـک بازار می شـود ضمـن اینکه قیمت شـیرخام و ۱0 
فـرآورده لبنـی کـه مشـمول قیمت گـذاری دولتی اسـت 
بایـد همزمـان ابـالغ شـود. سـید احمـد مقدسـی، رئیس 
هیـأت مدیـره انجمـن صنفـی گاوداران کشـور از تعییـن 
قیمـت 6,400 تومـان بـرای هـر کیلوگـرم شـیرخام بـا 
چربـی 3.۲ درصـد درب گاوداری خبـر داده و گفتـه بـود: 
به دسـتور سـتاد تنظیم بـازار کارگروهـی در وزارت جهاد 
کشـاورزی تشـکیل شـد کـه این کارگـروه قیمـت 6,400 
تومـان را بـرای هـر کیلوگـرم شـیرخام )بـه ازای هـر یک 

دهـم چربـی مثبـت و منفـی ۸0 تومـان( تعییـن کرد.

در همیـن حـال رئیـس انجمـن صنفـی گاوداران گفـت: 
جهـاد  وزارت  در  کارگروهـی  توسـط  شـیرخام  قیمـت 
بـه  تصویـب  بـرای  و  تعییـن  تومـان   6400 کشـاورزی 
کارگـروه تنظیـم بـازار ارسـال شـد؛این نـرخ شـیرخام در 
مقایسـه بـا سـال قبـل 4۷ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

 احمـد مقدسـی در گفتگو با تسـنیم اظهار کـرد: کارگروه 
تنظیـم بـازار در جلسـه اخیـر خـود موافقـت کـرد کـه 
قیمـت شـیر خـام در کارگـروه در وزارت جهاد کشـاورزی 
بـا حضور تشـکل هـای مرتبـط تعییـن شـود.وی افزود:بر 
ای  بـا جلسـه  وزارت جهـاد کشـاورزی  در  اسـاس  ایـن 
بـا حضـور دامـداران موافقـت شـد کـه نـرخ  هرکیوگـرم 
شـیرخام بـا چربـی 3,۲ درصـد 6400 تومـان تعیین شـد 
و بـرای هـر یـک دهـم درصـد افزایـش چربـی یـا کاهش 
چربـی ۸0 تومـان تشـویقی و جریمـه تعییـن شـد.رئیس 
هیـات مدیـره انجمـن صنفـی گاوداران ادامـه داد: بـر این 
اسـاس  گیـالن پـور معاون وزیـر جهاد کشـاورزی نامه ای 
بـه قبـادی معـاون وزارت صنعـت، معدن و تجارت ارسـال 

کـرد و نـرخ پیشـنهادی خـود را اعـالم کرد.
وی تصریـح کـرد: پیـش از ایـن قـرار شـده بـود کـه هـر 

تصمیمـی کـه کارگـروه وزارت جهـاد کشـاورزی تعییـن 
کنـد مـالک عمل کارگـروه تنظیم بـازار قرار گیـردو حال 
بایـد منتظـر تصویـب ایـن نـرخ در کارگـروه تنظیـم بازار 
قـرار گیرد.مقدسـی یـادآور شـد کـه بـا توجـه بـا افزایش 
نـرخ شـیر خـام  قیمـت لبنیـات  نیـز متناسـب بـا نـرخ 
شـیرخام تغییـر مـی کند.وی بـا اشـاره به دالیـل افزایش 
قیمـت شـیرخام گفـت: ناچار بـه افزایش قیمت شـیر خام 
هسـتیم زیـرا نـرخ هزینه هـای تولید در مقایسـه با سـال 
قبـل افزایـش قابـل مالحظـه ای یافتـه اسـت کـه ادامـه 
بـا ایـن شـرایط برای دامـداران امـکان پذیر نبود.مقدسـی 
همچنیـن گفـت که نـرخ جدید شـیرخام با احتسـاب نرخ  
جدید سـبوس که آزاد شـده اسـت محاسـبه شـده است ؛ 
در حـال حاضـر هـر کیلوگرم سـبوس در بـازار آزاد حدود 

3۷00 تومان محاسـبه شـده اسـت.
مجمـوع ایـن آمـار و ارقـام در حالـی مطـرح می شـود کـه 
درآمدهـای  کاهـش  خـود  مـردم  خریـد  قـدرت  کاهـش 
تولیـد کننـدگان لبنیـات را رقـم می زنـد که بـر درآمد  آنها 
تاثیـر خواهـد داشـت و چرخـه معیـوب کسـری بودجـه و 

نابسـامانی های اقتصـادی را بـرای آنـان رقـم خواهـد زد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد؛

 الزام به ارائه پیش بینی سناریو محور 
از ۲۰ تیرماه 

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکار جدید این سازمان 
را در خصوص انتشار گزارش پیش بینی سود )زیان( شرکت ها تشریح کرد.

محســن انصاری مهیاری، مهمترین وظیفه مدیریت نظارت بر ناشران را نظارت 
بر افشــای اطالعاتی که از سوی ناشران در بازار سرمایه منتشر می شود، دانست 
و به پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا(، گفت: شرکت های ثبت شده نزد سازمان 
موظف هســتند اطالعات میان دوره ای و سالیانه خود را برای اطالع سهامداران 
منتشــر کنند. در این راســتا با توجه به قانون بازار اوراق بهادار، وظیفه سازمان 
بورس صحت ســنجی این اطالعات است که در این میان از عمده ترین وظایف 

مدیریت نظارت بر ناشران، بررسی درستی این اطالعات است.
وی در ادامه به بررســی پیشینه انتشار اطالعات از ســوی شرکتها اشاره کرد و 
گفت: تا پیش از ســال ۱394 ، اطالعات پیش بینی ســود )زیان( شرکت ها به 
ســازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می شد و کارشناسان واحد مدیریت نظارت 
بر ناشران، پس از بررســی اطالعات مزبور، این گزارش ها را با انتشار در سامانه 

کدال به اطالع عموم سهامداران می رساندند.

انصــاری مهیاری در ادامه افزود: از تیرماه ۱394 این روش تغییر کرد و اطالعات 
مزبور توســط خود ناشران اوراق بهادار و به طور مستقیم روی سامانه کدال قرار 

مــی گرفت. از دی ماه ۱396 و مطابق با دســتورالعمل جدید ســازمان بورس، 
افشای اطالعات پیش بینی سود )زیان( به صورت اختیاری همراه با ارایه گزارش 
تفســیری شد و از این تاریخ دیگر ناشــران الزامی به انتشار گزارش پیش بینی 

سود نداشتند.
 وی در ادامه به بررســی علل حذف پیش بینی عملکرد در ســال ۱396 اشاره 
کرد و افزود: موارد متعددی را می توان علت اخذ چنین تصمیمی دانســت؛ یکی 
از این موارد، کاهش نقدشــوندگی ناشی از توقف های طوالنی مدت نمادها برای 
ارایه پیش بینی سود بود. در راستای اخذ چنین تصمیمی می توان موارد مهمی 
را برشــمرد؛ یکی از این موارد کاهش نقدشــوندگی بود کــه دلیل اصلی چنین 

رخدادی نیز در توقف های طوالنی مدت نمادها برای ارایه پیش بینی ها بود.
انصاری مهیاری ادامه داد: تجربه ســه ســاله انتشــار گزارش تفسیری به جای 
گزارش پیش بینی ســود، برخی آسیب های این تصمیم را نمایان کرد. از سوی 
دیگر با توســعه بازار سرمایه؛ تعداد ناشران به بیش از ۷00 شرکت رسیده است. 
فقط در سال ۱399 بیش از 6 میلیون و ۲00 هزار سهامدار جدید به بازار سرمایه 
وارد شده اند. در این شرایط نیاز بازار به ارایه اطالعات پیش بینی سود )زیان( هر 

سهم ناشران، بیش از پیش احساس شد.
انصــاری مهیــاری در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکــه ارایه اطالعات گزارش 
تفســیری مدیریت از قابلیت اتکای باالیی برخوردار است و در همین راستا ارایه 
گزارش اطالعات پیش بینی ســود )زیان( هر ســهم ارزش پیش بینی کنندگی 
باالیی دارد، بنابراین در رویکرد جدید، انتشار همزمان گزارش تفسیری مدیریت 
همــراه بــا مفروضات پیش بینی صورت ســود و زیان بــرای 5 صنعت تولیدی 
پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایــران در قالب جداول 
»خالصه اطالعات گزارش تفســیری« مطابق بــا مصوبه مورخ ۱9 خرداد ۱400 

هیات مدیره سازمان الزامی شده است )مفاد مصوبه اخیر برای شرکت های درج 
شده در بازار پایه فرابورس ایران الزامی نیست(.

انصاری مهیــاری افزود: در رویکرد جدید تاکید نهاد ناظر به اســتفاده از دانش 
فنی و تخصصی تحلیل گران بازار نظیر شــرکت های مشــاور ســرمایه گذاری 
و ارزشگذاری ســهام و همچنین مدیران صندوق های ســرمایه گذاری و سایر 
تحلیلگران اســت. به گونه ای که عالوه بر ارایه پیش بینی سود )زیان( هر سهم 
توســط ناشران دسترســی های الزم در اختیار این تحلیل گران نیز قرار خواهد 
گرفت تا با توجه بــه ارائه کلیه مفروضات و برنامه های آتی زیربنای پیش بینی 
سود )زیان( هر سهم، پیش بینی سود )زیان( هر سهم برآوردی خود را به صورت 

مقایسه ای با اطالعات منتشره توسط ناشران ارائه کنند.
وی توضیح داد: ســعی بر این اســت تا به مرور زمان ضمن رتبه بندی کیفیت 
افشای اطالعات توسط ناشــران، درصد خطای پیش بینی سود )زیان( هر سهم 
توســط تحلیلگران نیز ســنجیده و در جهت اطالع عموم منتشر شود تا فعاالن 
بازار ضمن بررسی اطالعات منتشره، از وضعیت تاریخی کیفیت افشای اطالعات 
ناشــران و درصد خطا و دقت تحلیلگران در خصوص پیش بینی سود )زیان( هر 
سهم مطلع شوند. همچنین در صورت وقوع هرگونه تغییرات غیرموجه با اهمیت 
در پیش بینی ســود )زیان( هر سهم یا در مفروضات زیر بنای پیش بینی  سود 
)زیان(،جرایم تخلفاتی ســنگینی برای ناشــرانی که ملزم به ارائه پیش بینی می 
باشند در نظر گرفته می شود.مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در پایان تاکید 
کرد : مصوبه اخیر از تاریخ ۲0 تیرماه و برای گزارش های مالی مربوط به ســال 
مالی ۱400 ، الزم االجرا اســت. در عین حال، کارشناســان نظارت بر ناشــران 
سازمان و بورس ها همانند سابق نظارت دائمی خود بر عملکرد افشای اطالعات 

ناشران را اعمال خواهند کرد.  سنا 

تنظیم بازار تدبیر و امید به دنبال افزایش دوباره نرخ شیر خام 

احتمال افزایش ۷۰ درصدی قیمت لبنیات
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دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: متاسفانه شاهد 
فروش اجباری برنج خارجی، کیســه فریزر و تن ماهی 
همراه با روغن از ســوی شرکت های پخش به بنکداران 

آن هم بصورت قطره چکانی هستیم.
قاســمعلی حســنی در مــورد وضعیت بــازار کاالهای 
خوراکی، اظهار داشــت: چشــم انداز فعلی بــازار تا ۲0 
مرداد ماه ســکوت، رکود و فقدان مشتری است. انتظار 
گشــایش های بین المللی و روی کار آمدن دولت جدید 

امید جهت کاهش قیمت ها را افزایش داده است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: اینکه دولت بتواند 
به این انتظارها پاسخ دهد بستگی به نگاه دولتمردان دارد؛ 
دولتی ها باید با بازار هماهنگ شــوند و جلسات مشترک 
برگزار کنند و از تخصص و تجربه فعاالن بازار اســتفاده 
کنند. اگر نگاه دولتی ها به بازار باال به پایین باشد و دولت 
خود را باالدســتی بداند و به جــای نظارت، دخالت کند 
اوضاع به همین شــکل خواهد ماند.وی در مورد وضعیت 
گرانی و کمبود نیز گفت: در حال حاضر در بازار کمبودی 
نداریم و بازار اشــباع شده اما گرانی همچنان برقرار است. 
از ابتدای ســال روغن 35 درصد، شــکر ۷۲ درصد، لوازم 
شــوینده ۲0 درصد افزایش قیمت داشــته اند. اما در بازار 

قیمت ها باالتر از نرخ های مصوب است.
حســنی افزود: به عنــوان مثال روغن جامــد باید 90 
هزار تومان به فروش برســد اما تقریبــاً ۱0 تا ۲0 هزار 

تومان گران تر فروخته می شــود. شــکر هم در بازار آزاد 
۲ هزار تومان گران تر فروخته می شــود.وی تصریح کرد: 
شــاهد فزونی کاالها در فروشگاه های زنجیره ای هستیم 
و بازار اشــباع شده اما در بنکداری ها همچنان کاال زیاد 
نیســت و با ســهمیه های کم کاال در اختیار بنکدار قرار 
می گیرد.دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: 
همچنین شــاهد فروش اجباری برنج خارجی، کیســه 
فریزر و تن ماهی همراه با روغن از ســوی شــرکت های 
پخش به بنکداران هستیم؛ یعنی وقتی بنکدار به شرکت 
برای خرید روغن مراجعه کند باید یکی از این کاالها را 
هــم بخرد در غیر این صورت، روغنی تحویل نمی دهند.
وی افزود: همین شیوه عرضه روغن هم به صورت قطره 
چکانی در حال انجام اســت؛ به طــوری که هر ۱5 روز 
به هر بنکدار جمعــاً ۱0 کارتن روغن مایع تحویل داده 
می شود که این مقدار در کمتر از یک روز توسط بنکدار 
فروخته می شــود و بقیه روزها مشــتریانی که بنکداری 
مراجعه می کنند دســت خالی بازمــی گردند.وی گفت: 
وقتی خرده فروش از درب بنکداری با دست خالی بازمی 
گردد، این شائبه برایش ایجاد می شود که کمبود تولید 
و عرضــه وجود دارد و این به صــورت طبیعی به مردم 
که مصرف کننده نهایی هستند هم منتقل می شود.وی 
تاکید کرد: باید سیاست ها عوض شود و بازارها باز شود. 

مردم دیگر توانایی گرانی بیشتر ندارند.  مهر 

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی خبر داد:

فروش اجباری کاال همراه روغن توسط شرکت های پخش!
بانک مرکزی »شــیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین 

مالی زنجیره تولید« را به 5 بانک عامل ابالغ کرد.
بانک مرکزی در راســتای حمایت از معیشت و افزایش 
قدرت خرید اقشــار مختلف جامعــه و همچنین بهبود 
فراینــد تامیــن مالی زنجیــره تولید، نســبت به ابالغ 
شــیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامیــن مالی زنجیره 
تولید به پنــج بانک »ملی ایــران«، »ملت«، »صادرات 
ایران«، »تجارت« و »رفاه کارگران« با سهمیه هر بانک 
حداقل ۲00 هزار فقره کارت و سقف فردی هر متقاضی 

۷0 میلیون ریال اقدام کرده است.
 براساس این شــیوه نامه مؤسسه اعتباری موظف است 
قبل از صدور کارت رفاهی، نسبت به رعایت همه ضوابط 
و مقررات بانکی؛ بویژه اعتبارسنجی مشتری اقدام کند.

سهام عدالت بر اساس ارزشیابی حداکثر 60 درصد قیمت 
روز ســهام مذکور )بر اساس اعالم شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و تســویه وجوه( و حســاب های یارانه نقدی و 
معیشتی حسب اعالم ســازمان هدفمندسازی یارانه ها 
و با در نظر گرفتن کســورات مربوط به اقساط وام های 
پرداخت شده قبلی، می تواند در زمره وثایق قابل قبول از 
مشتری مورد پذیرش قرار گیرد. سقف فردی اعتبار قابل 
اعطا به مشــتری در این طرح حداکثر مبلغ ۷0 میلیون 
ریال و مهلــت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشــخیص 
موسسه اعتباری حداکثر ۱۸ ماه است. همچنین اعتبار 

کارت رفاهی برای خرید کاال و خدمات در فروشــگاه ها 
و پذیرنده کارت طرف قرارداد اعالمی توســط بانک های 
عامل و طــرف قــرارداد در ســامانه رفاهــی ایرانیان 
امکان پذیر است و تراکنش های مالی دیگر نظیر برداشت 

وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست.
مؤسســه اعتباری می تواند تسویه مطالبات محقق شده 

پذیرنده کارت را از روش های زیر انجام دهد:
۱. استفاده از ابزار های تأمین مالی زنجیره تولید از قبیل 
صــدور اوراق گام، اعتبار اســنادی داخلی ریالی و برات 
الکترونیکــی به منظور خریــد کاال و خدمات مورد نیاز 
پذیرنده کارت و انتقــال در زنجیره تأمین در چارچوب 

ضوابط و مقررات مربوطه
۲. بازپرداخت اقساطی مطالبات متناسب با قرارداد بانک 

عامل و پذیرنده کارت
 موسسه اعتباری می تواند نسبت به استفاده از بیمه نامه 
اعتباری از شرکت های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی 
جهت کاهش ریســک بازپرداخت تســهیالت در دامنه 
مشتریان متقاضی هر موسسه )با تعداد حداقل ۲5 نفر( 
در چارچــوب ضوابط و مقررات مربــوط اقدام کند.نرخ 
ســود تسهیالت این شیوه نامه در قالب مصوبات شورای 
پول و اعتبار اســت و موسســه اعتباری می تواند با عقد 
قرارداد با پذیرنده ها نسبت به اعمال تخفیف به مشتری 

اقدام کند.  صدا و سیما

از سوی بانک مرکزی ابالغ شد:

جزئیات اعطای کارت رفاهی تا ۷ میلیون تومان


