در حال��ی انتق��ادات از ع��دم
اجرای نرخ سود کوتاهمدت در
پش�ت باج�ه
برخی از بانکها افزایش یافته
است که برخی از بانکها با سرپیچی از توافق بزرگ،
نرخ سود روزشمار را  ۲۰درصد تعیین کردهاند.
به گزارش مهر ،رقابت ناس��الم و غیرمنطقی در
پرداخ��ت نرخهای س��ود کوتاهم��دت افزایش یافته
است و برخی از بانکها با روشهایی که برای جذب
سپردههاي بیشتر به کار ميبرند ،عمال توافقات بین
بانکها در اعمال نرخهاي س��ود روزش��مار را زیرپا
گذاشته و نرخهاي مورد نظر خود را ميپردازند.
گزارش��ات میدان��ی نش��ان ميده��د برخی از
بانکهای خصوصی با نصب اطالعیههایی نرخ س��ود
روزشمار را  ۲۰درصد اعالم میکنند ،حتی این نرخ
برای س��پردههاي کوتاهمدتی که کارت ش��تاب هم
دارند ،به راحتی اعمال ميش��ود و نرخ سود آنها هم
 ۲۰درصد تعیین شده است.
این در حالی است که شورای عالی بانکها اعالم
کرده بود که براس��اس توافق می��ان بانکداران بزرگ،
نرخهای سود روزشمار و کوتاهمدت (کمتر از سه ماه)
 ۱۰درصد ،سه ماه به باال  ۱۴درصد ۶ ،ماه به باال ۱۶
درصد و  ۹ماه به باال  ۱۸درصد تعیین شده است.
بانکداران بزرگ بر توافقات نرخ سود کوتاهمدت
که براس��اس مصوبه ش��ورای پول و اعتب��ار برعهده
بانکها گذاشته شده اس��ت ،تاکید دارند اما مدیران
بانکه��ای خصوصی اعالم میکنن��د که تعیین نرخ
سودهای کوتاهمدت به صورت شناور در اختیار هیات
مدیره بانکها است و توافقی نیست.
بانکه��ای خصوص��ی مط��رح ميکنن��د که ما
توافقی با بانکهای بزرگ در این زمینه نداش��تهایم
اما بانکداران بزرگ خواس��تار رعایت نرخها از سوی
بانکهای کوچکتر و موسسات مالی هستند .تا جایی
که ش��ورای عالی بانکها با ارس��ال نام��هاي از بانک
مرکزی درخواست کرد که نرخهای سود کوتاهمدت

بانکها از توافق بزرگ سرپیچی کردند؛

بانک مرکزی در خواب خرگوشی

و روزش��مار را هم به عدم رعایت نرخهاي توافقی از
سوی برخی از بانکداران ،بانک مرکزی تعیین کند.
بانکهای بزرگ خواس��تار تجدیدنظر ش��ورای
پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپردههای
زیر یکس��ال شدهاند .در عین حال ،بانکهای دولتی
نگرانیهاي خود را بارها در این زمینه اعالم کردهاند
و بان��ک مرکزی هم طی چند نوبت هش��دارهایی را
نسبت به آن صادر کرده است.
حال س��والی که مطرح ميش��ود این اس��ت که
این بانکه��ای خصوصی و موسس��ات مالی که برای
حس��ابهاي کوتاهمدت و روزشمار چنین نرخهایی را
پرداخت ميکنند و نرخهاي سود روزشمار را  ۲۰درصد
ميپردازند ،نرخهاي سودی که به حسابهاي یکساله
به باال و بلندمدت ميپردازند ،چه نرخی اس��ت و قطعا
این نرخها بازار نرخهاي سود را بر هم خواهد ریخت.
عبدالناص��ر همت��ی رئیس ش��ورای هماهنگی
بانکها در این زمینه گفته اس��ت :مدیران بانکهای
دولت��ی از جمله بانکهای ملی ،ص��ادرات ،تجارت،
س��په و س��ایر بانکهای مهم ،نرخ س��پردههاي سه
ماهه،ش��ش ماه��ه و  ۹ماهه را ب��ه ترتیب ۱۴؛ ۱۶
و  ۱۹درص��د تعیی��ن و بر رعایت ای��ن نرخها تاکید
کردند .در جلس��ه مدیران بانکها تصمیمگیری شد
به س��پردههاي دفترچهاي زیر سه ماه نیز بیشتر از
 ۱۰درصد سود پرداخت نشود.
وی اف��زوده اس��ت :برخی بانکها و موسس��هها
تصمیم ش��ورای هماهنگی بانکه��اي دولتی را قبول
ندارند و برای جذب سپرده برای سپردههاي زیر یکسال
نرخ سود  ۱۹و نیم درصدی و  ۱۹و  ۷۵صدم درصدی

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
تغییر نرخ سود و سقف وام مسکن
متناسب با تورم

نرخ خوراک پتروشیمیها نهایی ميشود

معاون وزیر نفت از نهایی شدن نرخ خوراک
مجتمعهاي پتروش��یمی و فرمول محاسبه
پتــــ�رول
بلندمدت آن تا پایان خردادماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت نفت ،عباس ش��عریمقدم،
با اش��اره به برگزاری فراخوان جذب س��رمایهگذار برای س��اخت
پاالیش��گاههای س��یراف ،گفت :قرار اس��ت همان مدل فراخوان
پاالیش��گاههاي سیراف برای س��اخت پتروشیمی اسالمآباد غرب
اجرا ش��ود ،در صورت موفقی��ت جذب س��رمایهگذار معتبر و با
تجرب��ه این الگو معیاری برای دیگر طرحهای پتروش��یمی برای
جذب سرمایهگذار ميشود.
یادآور ميش��ود ،بیش از یک س��ال ک��ه از فرآینده پرفراز و
نشیب تعیین فرمول نرخ خوراک پتروشیمیها ميگذرد و تا این
زمان فرمول نهایی برای این موضوع بدست نیامده است ،به قول
شعریمقدم هماکنون تصمیمگیری درباره فرمول قیمت خوراک
پتروشیمی به مثابه گلوله داغی شده که هیچ طرفی تحمل حفظ
آن را ندارد و میان ارگانهای مختلف دس��ت به دست ميشود و
هیچ طرفی حاضر نیست به این موضوع ورود کند.
امروزه س��رمایهگذاران در صورت تعیین نرخهای بلندمدت
خ��وراک ميتوانند امکان س��نجی بهتری ب��رای حضور خود در
طرحها داشته و اقدام به سرمایهگذاری کنند.
تعیی��ن فرمول ن��رخ گاز و خوراک مای��ع مصرفی واحدهای
پتروشیمی در بازه زمانی بلندمدت سبب ميشود سرمایهگذاران،
تولیدکنندگان و فعاالن در این صنعت در سالهای آینده به افق
قیمتی مشخصی دست یابند و برای آنها نگرانی از بابت نوسانها،

عوامل تأثیرگذار بر این فرمول وجود نداشته باشد.
اگر بخواهیم عالقه س��رمایهگذاران را ب��رای حضور در ایران
به فعالیت برسانیم باید س��ه اصل را رعایت کنیم؛ نخست تعیین
قیمت خ��وراک در درازمدت که قابل رقابت با کش��ورهای رقیب
باش��د ،دوم ایجاد زیرساختها توس��ط دولت و سوم ثبات قوانین.
صنعت پتروشیمی ایران که با اتکا به خوراک فراوان مایع و گازی،
نیروی کار تحصیلکرده و جوان ،موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد با
دسترسی به آبهای آزاد و نزدیکی به بازارهای هدف ،حمایتهاي
دولت و س��رمایهگذاریهاي کالن صورت گرفته ،هماکنون نقشی
فرامل��ی و فرامنطق��هاي در اقتصاد ایران داش��ته و با وجود اعمال
محدودیتهاي گوناگون سیاسی و تجاری ،موقعیت ممتاز خود را
در بازارهای بینالمللی حفظ کرده است.
به نظر ميرس��د با توجه به اینکه کش��ور م��ا صاحب منابع
طبیعی و انرژی بوده و نس��بت به دیگر کشورهای منطقه دارای
اولویتهایی در زمینه نفت ،گاز و پتروش��یمی است ،تعیین نرخ
بازگش��ت سرمایه ارزی معنایی نداش��ته باشد و باید ترجیحها و
مش��وقهایی در نحوه تعیین قیمت خوراک در نظر گرفته ش��ود
تا س��رمایهگذاران خارجی نیز نس��بت به تزریق نقدینگی به این
صنعت رغبت پیدا کنند.
تعیین نرخ گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی طی بازه زمانی
بلندمدت سبب ميشود تا سرمایهگذاران ،تولیدکنندگان و فعاالن
در این صنعت در س��الهای آینده به افق قیمتی مشخصی دست
یابند و برای آنها نگرانی از بابت نوسانهای عوامل تأثیرگذار بر این
فرمول وجود نداشته باشد.

به باالترین سطح پس از تحریمها رسید

بلومبرگ گزارش داد صادرات نفت ایران
ماه گذش��ته به باالترین س��طح از زمان
طلاي س�ياه
تشدید تحریمها در سه سال قبل رسید.
به گزارش ایس��نا ،آژان��س بینالمللی ان��رژی اعالم کرد:
ص��ادرات نفت ای��ران در ماه م��يروزانه با  235هزار بش��که
افزایش نس��بت به آوریل به یک میلیون و  400هزار بشکه در
روز (باالترین سطح از ژوئن  )2012رسید .ایران ماه گذشته در
مجموع روزانه دو میلیون و  850هزار بشکه نفت تولید کرد.
آژانس بینالمللی انرژی افزود :تهران در حال تدارک برای
روز لغو تحریمها اس��ت .میادین نفت ای��ران به لحاظ تئوری
ظرف ش��ش م��اه پس از تحریمه��ا قادر به تولید روزانه س��ه
میلیون و  400تا سه میلیون و  600هزار بشکه نفت هستند.
ایران که زمانی دومین تولیدکننده بزرگ س��ازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) بود در مقطعی به رده پنجم س��قوط
کرد و در حال حاضر رتبه س��وم را پس از عربس��تان و عراق
در اختی��ار دارد.
آژان��س بین المللی انرژی افزود :مش��خص نیس��ت که چه
مقدار از نف��ت صادراتی ایران در ماه مياز ذخایر ش��ناور بوده
اس��ت .ایران حدود  10میلیون بشکه نفت در نفتکشها ذخیره
کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد :از سال  2012چین و
هند به بزرگترین مشتریان نفتی ایران تبدیل شدهاند و انتظار
م��یرود تهران پس از لغو تحریمها برای افزایش صادرات نفت
خود بازار آسیا را هدف قرار دهد.

تیرماه ابالغ میشود؛

قطع آب مشترکان پُرمصرف
نهایی شد

صورت گرفته اس��ت و تجربیات ارزش��مندی نیز به
دست آوردهایم.
محمودی با بیان اینکه برای جلوگیری از تخریب
منابع آب زیرزمینی قانون توزیع عادالنه آب را داریم
گفت :وزارت نیرو براس��اس این قان��ون ميتواند در
دش��تهایی که دارای بیالن منفی هس��تند ،از حفر
چاههاي جدید جلوگیری کند و برای چاههاي حفر
شده قبلی نیز سهمیه تعیین کند تا میزان برداشت

آنها را کاهش دهد.
این مقام مس��ئول در وزارت نی��رو افزود :البته
اج��رای این قانون همواره با مقاومتهایی از س��وی
متقاضیان و صاحبان چاه روبرو بوده است.
قائممق��ام وزیر نیرو با بیان اینکه در وزارت نیرو
طرح تعادل بخش��ی و احیای مناب��ع آب زیرزمینی
را تهی��ه و به مرحله اجرا گذاش��تهایم تا براس��اس
آن بتوانیم با اس��تفاده از روشهاي فنی ،سفرههاي

طی  ۵سال آینده صورت میگیرد؛

افزایش  ۷برابری صادرات گاز ایران

مدیر امور بینالملل ش��رکت ملی گاز ایران
گفت :صادرات گاز ایران  ۴سال پس از رفع
مش�عــــل
تحریمها  ۷برابر خواهد ش��د و میزان تولید
گاز نیز شاهد رشد  ۴۰۰میلیون مترمکعبی در روز خواهد بود.
به گزارش فارس ،عزیزاهلل رمضانی گفت ،ایران برای بازسازی
صنعت گاز خود به  100میلیارد دالر احتیاج دارد و با شرکتهای
بزرگ اروپایی در این زمینه به مذاکره پرداخته است.
رمضانی در مورد ورود شرکتهای خارجی به ایران گفت ،ما
از شرکتهای خارجی استقبال میکنیم و از سرمایهگذاری آنها
قدردانی میکنیم .ما از فناوری جدید استقبال میکنیم.
وی افزود ،طی  18ماه گذش��ته ،ما با ش��رکتهای خارجی
مذاکرات بس��یاری داشتیم .براس��اس آمارهای شرکت بریتیش
پترولیوم ،جمهوری اسالمی ایران از سال  2011به بعد با گرفتن
جایگاه روسیه ،به نخستین کش��ور مالک بیشترین ذخایر اثبات
شده انرژی در جهان بدل شده است.

رمضانی با اشاره به مالقات حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت
ایران در حاشیه کنفرانس جهانی گاز در ماه ژوئن با شرکتهای
بینالمللی ،افزود ،نیمی از  100میلیارد دالر مورد نیاز ایران باید
توسط شرکتهای خارجی تامین شود.
ای��ن مقام ایران��ی توضیح داد ،ما در پاریس با ش��رکتهای
بسیاری دیدار کردیم و آنها برای مذاکره بسیار مشتاق بودند.
رمضانی تصریح کرد ،ایران در نظر دارد تا با برداش��ته ش��دن
تحریمها ،صادرات گاز خود را طی  4سال  7برابر کرده و به 200
میلیون مترمکعب در روز برساند .وی اضافه کرد ،ایران میخواهد
میزان تولید خود از  800میلیون مترمکعب کنونی ،طی  5سال به
 1.2میلیارد مترمکعب در روز برساند.
مدیر امور بینالملل شرکت ملی گاز ایران گفت ،گاز طبیعی
در  20تا  30آینده به س��وخت اصلی در جهان تبدیل خواهد شد.
این سوخت جایگزین زغالسنگ خواهد شد و پس از نفت دومین
سوخت مورد استفاده خواهد بود.

ترتیب تعدیل شد و نرخ سود سپردههاي یکساله از
 ۲۲درصد به  ۲۰درصد کاهش یافت.
وی افزوده است :اما براساس مصوبه شورای پول و
اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی که به شبکه بانکهای
دولتی و خصوصی ابالغ کرد ،در راس��تای سپردههاي
کمتر از یکسال ،تعیین نرخ سود در اختیار هیات مدیره
بانکها قرار گرفت ،اما باز هم طی نشستی که مدیران
عامل بانکهای خصوصی و دولتی با هم داش��تند ،بر
روی نرخ سود سپردههاي روزشمار کوتاهمدت همان
نرخ  ۱۰درصد قبلی توافق کردند.
بیرانوند اظهار داش��ته اس��ت :اما در مورد نرخ
سود سپردههاي  ۹ماهه ۶ ،ماهه و  ۳ماهه به تبعیت
از بخش��نامه بانک مرکزی در اختی��ار هیات مدیره
بانکها قرار گرفت و اگر احیانا بانکی نرخ س��ودی را
اعالم کرده اس��ت ،متناسب با تصمیمی است که در
داخل هیات مدیره همان بانک گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرده است :این تفاهم بانکهای
دولتی و خصوصی با هم بود ،ما روی نرخ س��ود ۱۰
درصد س��پردههاي کوتاهمدت روزش��مار با یکدیگر
تفاه��م کردی��م .در ارتباط با بقیه ن��ه دولتیها و نه
خصوصیه��ا توافقاتی را نداش��تند و قرار ش��د نرخ
همچن��ان به صورت ش��ناور در اختیار هیات مدیره
بانکها باشد و بین  ۱۰تا  ۲۰درصد خواهد بود.
برخی از بانکداران بزرگ مطرح ميکنند که عدم
رعایت نرخ سود توافقی از سوی برخی بانکها هزینه
پول بانکها را باال میبرد و از آنجایی که توافق انجام
شده برای سودهای روزشمار توافق صنفی محسوب
میشود ،ممکن اس��ت برخی از بانکها این توافق را
رعایت نکنند ولی خواهش ما این اس��ت که نرخها را
رعایت کنند تا بازار برهم نخورد.
در عین حال ،بانک مرکزی هنوز پاسخی به نامه
شورای عالی بانکها برای اینکه شورای پول و اعتبار
نرخ سود کوتاهمدت و روزشمار را مانند نرخهای دیگر
تعیین و ابالغ کند ،نداده است.

آژانس بینالمللی انرژی:
صادرات نفت ایران

تا پايان خردادماه

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان
اینک��ه پیش��نهاد م��ا برای وام مس��کن
خونه به خونه
حداقل  ۵۰درصد قیمت خرید مس��کن
بود ،گفت :مکانیزم وام مس��کن طوری طراحی ش��ده که نرخ
سود و سقف مبلغ ،متناسب با تورم تغییر کند.
حام��د مظاهریان در گفتوگو ب��ا مهر درخصوص وامهای
جدید مسکن و تناسب آن با قدرت خرید مردم ،اظهار داشت:
این وام قرار اس��ت با تغییرات اقتصادی کش��ور متناسب شود،
بنابراین مبلغ کنونی این وام با توجه به شرایط و امکانات فعلی
نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما تامین حداقل  ۵۰درصد قیمت
خرید مس��کن بود ،بیان کرد :این وام از دیدگاه ما  ۴۰درصد از
قیمت خرید مس��کن را پوش��ش میدهد و با خواسته ما فاصله
دارد ،البته قرار اس��ت تا متناس��ب با تورم مبلغ این وام هم در
سالهای مختلف تغییر کند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه تورم همه
برنامهه��ای اقتصادی و توس��عهای را تحت تاثی��ر قرار میدهد،
گفت :مکانیزمی که برای این وام طراحی ش��ده این است که با
تغییرات صورت گرفته در اقتصاد ،شرایط نرخ سود و سقف این
وام هم میتواند تغییر کند.
مظاهری��ان با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر نرخ س��ود این
تسهیالت  ۱۴درصد در نظرگرفته شده که با کاهش تورم حتما
باید این نرخ هم کاهش یابد ،افزود :متناس��ب با افزایش قیمت
مسکن هم این وامها باید خودشان را تنظیم کنند.
قائممق��ام وزیر نی��رو با اعالم
اینکه تا  ۲۰سال آینده حدود
ز ند گـــا ني
دوس��وم جمعی��ت جه��ان با
کمبود ش��دید و نسبتا ش��دید آب مواجه ميشوند
گفت ۵۱۷ :ش��هر در سال گذش��ته دچار تنش آبی
بودند که  ۱۰شهر دیگر نیز به آنها افزوده شد.
به گ��زارش مهر ،س��تار محمودی ب��ا تاکید بر
حمای��ت وزارت نی��رو از برنام��ه ابت��کار بینالمللی
خشکس��الی گفت :با اقدامهای فرهنگی و مشارکت
تش��کلهاي آب بران ،خواهیم توانس��ت حفاظت از
منابع آب و پایداری سفرهها را بهبود بخشیم.
قائممقام وزیر نیرو اظهار داشت :وزارت نیرو به طور
جدی حمایتهاي فنی و مالی خود را از برنامه ابتکار
بینلمللی خشکس��الی و فاز هشتم برنامه بینالمللی
آبشناس��ی یونس��کو به عمل خواه��د آورد .تخمین
زده ميش��ود حدود  ۴۰درص��د از جمعیت جهان در
 ۸۰کش��ور تا قبل از سال  ۲۰۲۱با کمبود شدید آب
روبرو ش��وند و در  ۲۰س��ال آینده نی��ز نزدیک به دو
س��وم جمعیت جهان با کمبود شدید یا نسبتا شدید
منابع آبی مواجه میشوند که به طور عمده در مناطق
آفریقای شمالی ،خاورمیانه و آسیای غربی است.
وی  ۸۴درصد از مس��احت کشور را در مناطق
خش��ک و نیمه خش��ک عن��وان کرد و اف��زود :این
ش��رایط آب و هوایی ،چالشهایی مانند کاهش آب
تاالبه��ا ،پایین رفتن س��طح آب زیرزمینی ،تقاضا
برای برداش��ت بیش از ظرفی��ت از منابع زیرزمینی
و ب��ه هم خوردن تعادل این منابع را به همراه آورده
که در این رابطه برنامهریزیهای جامعی در کش��ور

تعیین کردهاند که این روند در میانمدت و بلندمدت
مشکلس��از خواهد بود و انتظار داریم ش��ورای پول و
اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمعبندی برسیم.
اگر در این رقابت نرخ سود سپردههاي کوتاهمدت ۱۹
و نیم درصد ش��ود ،در عمل قیمت تمام ش��ده پول به
شدت افزایش ميیابد و نمیتوان تسهیالت با نرخ ۲۴
درصد به س��رمایهگذاری و تولی��د پرداخت کرد و این
روند ،نقض غرض است.
دبیر کانون بانکهای خصوصی در پاس��خ به این
س��ئوال که آیا کانون بانکه��ای خصوصی هم مانند
ش��ورای عال��ی بانکهای دولتی برای نرخهای س��ود
سپرده زیر یکس��ال توافقاتی داشتهاند یا خیر؟ گفته
است :در راس��تای تعدیل نرخ سود سپردهها ،شورای
پول و اعتبار با توجه به جلس��ات متعددی که مدیران

عام��ل بانکهای خصوصی و دولتی با هم داش��تند و
درپی نشستی که مدیران تمام بانکها در بانک مرکزی
ب��ا حضور رئی��س کل این بانک به صورت مش��ورتی
برگزار کردند ،پس از بررسیهاي کارشناسی با رویکرد
حمایت از تولید و کارآفرینان اقتصادی کشور ،تمرکز
بر کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی بود.
خیراهلل بیرانوند ادامه داده اس��ت :به تبع آن با
توجه به اینکه نرخ س��ود عق��ود مبادلهاي قبال ۲۲
درصد بود که به  ۲۱درصد حداکثر تقلیل پیدا کرد
و همچنین نرخ س��ود عقود مش��ارکتی اگر چه باید
متناسب با بازده پروژههاي باشد ،اما نرخ سود مورد
انتظار عقود مش��ارکتی در شورای پول و اعتبار ۲۴
درصد تعیین ش��د ،به دنبال آن متناس��ب با کاهش
نرخ سود تسهیالت ،نرخ سود سپردههاي هم به این

خیلی کوتاه

مردم نگران فرآوردههاي گوشتی در بازار نباشند

رئیس سازمان ملی اس��تاندارد تصریح کرد :خمیرمرغ ممکن
است به عنوان خوراک دام یا غذای سگ و گربه استفاده شود اما به
هیچوجه اجازه استفاده از آن را در فرآوردههای گوشتی نمیدهیم.
نی��ره پیروزبخ��ت در گفتوگو با ایس��نا ،درب��اره اظهارنظر

س��ازمان دامپزش��کی مبنی بر آزاد بودن تولید خمیرمرغ اظهار
ک��رد :اگر خمیرم��رغ تولید هم ش��ود ما به جد ب��ه دنبال این
هستیم که در فرآوردههای گوشتی استفاده نشود و این موضوع
را پیگیری ميکنیم.

به گفته پیروزبخت مردم نگران فرآوردههاي گوشتی موجود
در بازار نباش��ند ،چراکه نظارت خوبی از سوی سازمان استاندارد
روی ای��ن محصوالت وجود دارد؛ به طوریکه حتی در س��الهای
گذشته بافت حرام هم در برخی از تولیدات شناسایی شده است.

زیرزمینی را احیا کنیم ادامه داد :با توجه به طوالنی
ب��ودن دورههاي خشکس��الی در ای��ران برای پایش
و مدیری��ت آن ظرفیتهاي مناس��بی ایجاد ش��ده
که ش��امل مراکز علم��ی و تحقیق��ی ،ظرفیتهاي
دانشگاهی و مراکز عملیاتی است.
وی اف��زود :ایجاد مراکز مرتبط با س��ازمانهاي
بینالملل��ی مانند مرکز مدیریت آب ش��هری ،مرکز
قن��ات ،برنامه ابت��کار بینالمللی خشکس��الی نیز از

مراکز فعال و موثر در این ارتباط است.
قائممقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه طی سالهاي
گذش��ته بیش از  ۱۱۰میلیارد مترمکع��ب از ذخایر
آبهاي زیرزمینی مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت
گفت :در صورت اجرای طرحهاي تهیه ش��ده ۱۵ ،تا
 ۲۰سال زمان نیاز است تا این ذخایر متعادل شود.
محمودی اف��زود :منابع خوبی از س��وی دولت
ب��رای اجرای این طرح اختصاص داده ش��ده که در
قال��ب برنامههاي اجرای��ی توزیع خواهد ش��د تا از
برداشت بیش از حد منابع زیرزمینی جلوگیری شود
و از طرفی ذخایر آب استراتژیک به تعادل برسد.
قائم مقام وزیر نیرو اظهار داش��ت :براس��اس این
طرح ،ساالنه  ۵میلیارد مترمکعب از ذخایر استراتژیک
آب احیا خواهد شد و خوشبختانه امروز در کشور به
این نتیجه رسیدهاند که آب در اولویت قرار دارد.
وی درخص��وص تن��ش آبی در دیگر ش��هرهای
کش��ور و اینکه میزان بارندگیهاي امسال نسبت به
میانگین بلندمدت  ۲۰درصد و نسبت به سال گذشته
 ۱۴درصد کاهش داش��ته اس��ت گفت :سال گذشته
 ۵۱۷ش��هر با تنش آبی مواجه بودند که امس��ال ۱۰
شهر نیز به آنها اضافه شده است.
وی اف��زود :با مجموعه طرحه��ا و اقدامات انجام
ش��ده ،امیدواریم س��ال آب��ی جاری را بهتر از س��ال
گذشته سپری کنیم و از طرفی خواهان رعایت شیوه
مصرف توس��ط مشترکان هستیم .قائممقام وزیر نیرو
درباره بخشنامه مصوبه قطع آب مشترکان پُرمصرف
گفت :این مصوبه در دولت تحت بررس��ی اس��ت و به
نظر ميرسد اواسط و یا اواخر تیرماه ابالغ شود.

عضو ناظر شورای رقابت اعالم کرد

احتمال تدوین دستورالعمل نرخگذاری بیمهای

عض��و ناظر مجل��س در ش��ورای رقابت از
احتم��ال تدوین دس��تورالعمل نرخگذاری
چتــــــر
بیمهای این ش��ورا با نهایی شدن موضوع
انحصاری بودن صنعت بیمه در کشورمان خبرداد.
نادر قاضیپور در گفتوگو با مهر با اشاره به دستور کار آخرین
جلسه شورای رقابت در مورد بررسی انحصاری بودن فعالیت صنعت
بیمه در کشورمان ،گفت :این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت
که آیا صنعت بیمه در کشورمان انحصاری است یا غیرانحصاری؟
عضو ناظر ش��ورای رقاب��ت و نماینده کمیس��یون صنایع و
معادن مجلس با بیان اینکه جلس��ه خوب��ی در این زمینه برگزار
و نقطه نظرات اعضا اس��تماع و گزارش��اتی هم ارائه شد ،تصریح
کرد :در این جلسه موضوع انحصاری بودن فعالیت بیمه ایران به
عنوان تنها بیمه دولتی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد :موضوع انحصاری بودن بیمههاي اش��اخص
ه��م مورد تب��ادل نظر قرار گرفت اما نتایج قطعی و نهایی نش��د

و قرار اس��ت در جلس��ه آتی شورای رقابت باز هم به این موضوع
پرداخته ش��ود و این بحث ادامه داشته باش��د .بر این اساس در
جلس��ه آتی شورای رقابت هم بحث انحصاری بودن صنعت بیمه
کشور مورد بررسی قرار ميگیرد.
قاضیپور تاکید کرد :قرار ش��ده است اگر شورا به این نتیجه
برس��د که صنعت بیمه در کشور انحصاری است ،خود شورا وارد
نرخگذاری صنعت بیمه شود و برای آن دستورالعمل تدوین کند
و در اصل ش��ورای رقابت با نهایی شدن موضوع انحصاری بودن
صنعت بیمه دستورالعمل نرخگذاری را اعالم خواهد کرد.
این نماینده مجلس گفت :اما بنده به عنوان عضوی از شورای
رقابت معتقدم که صنعت بیمه در ایران انحصاری فعالیت میکند
و در عین حال تحمیل هم در این صنعت زیاد است.
وی گفت :با به نتیجه رس��یدن انحصاری بودن صنعت بیمه،
این موضوع توس��ط ش��ورای رقاب��ت قابل پیگیری ب��رای تعیین
دستورالعمل خواهد بود.
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اخبار كوتاه
ساخت مدرسه در تربت حیدریه

توسط بانکپاسارگاد
بانکپاسارگاد در ادامه گامهای مثبت خود در
ایفای مسئولیتهای اجتماعی ،اقدام به ساخت
یک باب مدرسه در تربت حیدریه کرد.
به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد،
طی مراس��می که در تاریخ  22خ��رداد و با حضور دکتر
خسروی نماینده مجلس ش��ورای اسالمی ،هاشمینسب
معاون نوس��ازی مدارس اس��تانها ،محم��ودی فرماندار،
ام��ام جماعت منطقه ،اعضای ش��ورای اس�لامی منطقه،
مس��ئولین محلی ،جمع��ی از اهالی و برخ��ی از مدیران
بانک پاسارگاد برگزار شد ،کلنگ احداث یک باب مدرسه
بر زمین زدهش��د .این مدرس��ه در ش��هر زاوه ،روستای
سهلآباد که از مناطق محروم تربت حیدریه است احداث
خواهد ش��د .پیش از این نیز بانک پاس��ارگاد در مناطق
محروم اس��تانهای مختلف کش��ور ،به ساخت مدرسه و
کتابخانههای عمومی و همچنین خانههای بهداشت اقدام
کردهاس��ت .براساس این خبر ،بانکپاس��ارگاد به عنوان
بانکی موفق در عرصه اقتصادی و بانکداری ،توجه ویژهای
به بحث مسئولیتهای اجتماعی دارد

حضور بانك كشاورزي در نمايشگاه ملي

فنآوريهاي آب ،خاك و محيطزيست
بانك كش��اورزي با معرفي پ��روژه بانكداري
سبز در قالب غرفه نمايشگاهي در جشنواره
و نمايش��گاه ملي فنآوري هاي آب ،خاك و
محيطزيست حضور يافت.
به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي ،جشنواره و
نمايشگاه ملي فنآوريهاي آب ،خاك و محيطزيست به
همت معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري ديروز با
حضور دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيسجمهور
و چيتچيان وزير نيرو در محل مصالي امام خميني(ره)
آغاز به كار كرد .براساس اين گزارش در اين جشنواره كه
تا تاريخ  26خردادماه ادامه خواهد داشت ،بانك كشاورزي
با معرفي پروژه مشترك خود با دفتر عمران سازمان ملل
متحد تحت عنوان بانكداري سبز ،به معرفي رسالت خود
در زمينه توسعه پايدار و خدمات مرتبط ميپردازد.

همایش بینالمللی نقش بانکهای توسعهای

در توسعه و رونق اقتصادی
همایش بینالمللی نقش بانكهای توسعهای در
توسعه و رونق اقتصادی با همكاری بانك صنعت
و معدن و دانشگاه تهران برگزار میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانك صنعت
و مع��دن در این همایش كه روز سهش��نبه  ٢٦خردادماه
ج��اری برگزار ميگ��ردد وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی،
رئی��س كل بانك مركزی ،مدیران عامل بانكهای دولتی و
خصوصی و صاحبنظران اقتصادی داخلی و خارجی حضور
خواهند یافت .در مراسم یادشده مقاالت برگزیده تخصصی
كه توسط كارشناس��ان و متخصصان داخلی و خارجی به
دبیرخانه همایش ارسال شده ارائه میشود .این همایش به
منظور بحث و تبادل نظر پیرامون نقش بانكهای توسعهای
در توس��عه صنعتی و اقتصادی كشورهای جهان ،از ساعت
 ٨صبح روز یاد شده در مركز همایش پردیس تربیت بدنی
دانشگاه تهران ،برگزار خواهد شد.
بانک شهر بازوی پرتوان شهرداریها

در اجرای طرحهای عمرانی
ش��هردار اهواز ،بانک ش��هر را ب��ازوی پرتوان
مال��ی در کن��ار ش��هرداریها در اج��رای
طرحهای عمرانی دانس��ت و بر لزوم تعامل
بیشتر شهرداریها با این بانک تاکید کرد.
ط عمومی بانک شهر،
به گزارش مرکز ارتباطات و رواب 
س��یدخلف موسوی با تاکید بر اهمیت نقش بانک شهر در
حمایت از پروژههای شهری اظهار کرد :بانک شهر میتواند
به عنوان بازوی پرتوان مالی برای اجرای طرحهای عمرانی،
ن که
در کنار ش��هرداریها ق��رار گیرد .وی با اش��اره به ای 
ش��هرداری اه��واز آمادگی دارد تا برای توس��عه پروژههای
ش��هری از همه ظرفیت بانک شهر استفاده کند ،افزود :به
هر اندازه که س��رمایه بانک ش��هر افزایش یابد ،نقش این
بانک نیز در اجرای پروژههای عمرانی پر رنگتر خواهد بود.
شهردار اهواز در ادامه خاطرنشان کرد :بانک شهر میتواند
از طریق بانک مرکزی ،عاملیت شهرداریها را دریافت کرده
و به عنوان بانک تخصصی شهرداریها ایفای نقش کند.
حمایت بانک ملت از کنفرانس مدیریت تبلیغات
نخس��تین کنفران��س مدیری��ت تبلیغات ۱۹
خردادماه ج��اری و با حمایت بانک ملت در
دانشگاه تهران برگزار شد.
این کنفرانس با حضور علیاکبر فرهنگی
چهره ماندگار رش��ته ارتباطات و طهمورث حس��نقلیپور
رئیس دانش��کده مدیریت دانشگاه تهران در این دانشکده
برگزار گردید .در این مراس��م که با هدف اشتراکگذاری
دانش کارآمد و اثربخش ارتباطات بازاریابی تش��کیل شد،
مباحث��ی در زمینههاي تئوریهاي تبلیغ��ات ،ارتباطات
و بازاریاب��ی ارائ��ه گردی��د .در پای��ان ای��ن کنفرانس نیز
از تندی��س جایزه مل��ی تبلیغات رونمایی ش��د .از دیگر
بخشهاي کنفرانس مدیریت تبلیغات ،ميتوان به تجلیل
از مش��اهیر و پیشکس��وتان عرصه تبلیغات و بازاریابی در
کشور اشاره کرد.

همکاری بانک سینا با پایاننامههاي دانشجویی
بانک سینا از تمامی دانشجویانی که در حال
تدوین پایاننامه خ��ود با موضوع بانکی و یا
اولویت تحقیقاتی و پژوهشی بانک سینا در
مقاطع ارش��د و دکتری ميباش��ند دعوت به
همکاری مينماید.
دانش��جویان دورههاي کارشناس��ی ارشد یا دکتری
ميتوانند موضوع��ات تحقیقی خود را در حوزه بانکداری
الکترونیک ،بازاریابی و مشتریمداری ،سپرده و تسهیالت
و دیگ��ر موضوعات و مطالب مرتب��ط بانکی که به صورت
کامل در بخش آموزش و پژوهش وب س��ایت بانک سینا
به نش��انی اینترنت��ی  www.sinabank.irدرج ش��ده
انتخاب نمایند.
عالقمندان میتوانند پروپوزاله��اي خود را به همراه
ف��رم ش��ماره ( )1مندرج در بخش یاد ش��ده ب��ه آدرس
تهران ،خیابان استاد مطهری ،بعد از میرعماد ،پالک 187
کدپستی ( )1587998411بانک سینا ،مدیریت پژوهش،
نوآوری و توسعه محصول ارسال نمایند.

