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 تاکید معاون امور شعب بانک
بر ارائه خدمات مالی به اقشار نیازمند

سرپرســت معاون امور شــعب و بازاریابی منطقه 
دو بانک ملی ایران در دیدار با اســتاندار لرســتان 
با بررســی تقویت راه های همــکاری، بر لزوم رفع 
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی اقشــار ضعیف و 

نیازمند جامعه در استان لرستان تاکید کرد.
بــه گزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، محمد 
نجف زاده در سفر به استان لرستان به همراه فرهاد 
معقــول معاون منابع انســانی بانک ملــی ایران، با 
توجه به نامگذاری ســال جدید توسط مقام معظم 
رهبــری و تحقق شــعار ســال با عنــوان »تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین « اظهارداشت: بانک 
ملی ایــران آمادگی کامل دارد تا بــا ارائه خدمات 
مالی بهینه و گســترده در طرح های توسعه استان 
سرمایه گذاری و مشارکت کند. وی در ادامه اظهار 
داشــت: بانک ملی ایران همواره در رفع مشــکالت 
اقتصادی و معیشتی اقشار ضعیف و نیازمند جامعه 
از طریق اعطای تســهیالت قرض الحسنه ازدواج و 
اشــتغالزایی به معرفی شدگان نهادهای حمایتی از 
قبیل کمیته امداد، ســازمان بهزیستی، ستاد فرمان 
اجرایی حضرت امام )ره(، بنیاد برکت و سایر تکالیف 
محوله از ســوی دولت پیشتاز و پیشگام بوده است. 
در ادامه فرهاد زیویار اســتاندار لرستان ضمن اظهار 
رضایت از عملکرد بانک ملی ایران در اســتان، رفع 
مشــکالت نقدینگی واحدهای تولیدی با مشارکت 
و حمایت های بانک در جهــت محرومیت زدایی و 

توسعه استان را حائز اهمیت و اثر گذار دانست.

بانک پارسیان بیش از 92 هزار فقره 
 تسهیالت قرض الحسنه 

در مناطق محروم پرداخت کرد
بانک پارســیان بیش از 92 هزار فقره تســهیالت 
قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج، تأمین جهیزیه و 
اشتغال زایی به مبلغ بیش از 28 هزار میلیارد ریال 

در استان های محروم کشور پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، با استعانت 
به لطف پروردگار و تالش کارکنان شــعب و ستاد 
بانک پارســیان، مبلغ ســپرده های قرض الحســنه 
پس انــداز ریالی بانک پارســیان از مــرز 30.000 
میلیارد ریال در سال گذشته عبور کرد و با افزایش 
9.805 میلیــارد ریالی به میــزان 31.464 میلیارد 
ریال رســید، بر این اســاس این بانک توانســت به 
رتبه چهارم جذب منابع قرض الحســنه پس انداز در 
میان بانک های خصوصی دست یابد. در دوره مذکور 
تعداد حساب های قرض الحسنه پس انداز  همچنین 
با رشــد حدود 10 درصدی مواجه بــود و به عدد 
1.873.710 رسیده است. این بانک طبق آمار کانون 
بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با کسب رتبه 
چهارم در جذب منابع قرض الحسنه پس انداز ریالی، 
توانســت از محل سپرده های جذب شــده، بیش از 
92.600 فقره تســهیالت قرض الحســنه جمعاً به 
مبلغ 28.109 میلیارد ریال در اســتان های محروم 
و کم برخوردار کشور، در زمینه های ازدواج، تأمین 

جهیزیه و اشتغال زایی پرداخت کند.

نحوه جدید پرداخت چک برگشتی
معــاون فناوری های نوین بانــک مرکزی گفت: اگر 
چک فردی برگشته خورده باشــد، مبلغ مورد نظر 
از همه حســاب های شخص در همان بانک برداشت 
می شود. در مرحله بعدی به میزان مبلغ کسری چک 
برگشتی، سایر حســاب های فرد در شبکه بانکی به 
ترتیب بیشــترین به کمترین مانده مسدود و سپس 

مراحل قانونی از سوی قوه قضائیه انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر مهران 
محرمیــان در گفت وگو با رســانه ملی درباره نحوه 
مسدودی حساب های فرد صادرکننده چک برگشتی 
عنوان کــرد: باتوجه به اینکه مــاده 5 مکرر قانون 
اصالح قانون صدور چک، مواردی را برای شــخصی 
که چک وی برگشت می خورد در نظر گرفته است 
یکی از این موارد کسر مانده چک برگشتی از کلیه 
حساب های صادرکننده چک در شبکه بانکی است. 
در حال حاضر بخشی از این قانون در حال اجراست. 
بدین معنا که اگر فردی در یک بانک دســته چکی 
داشــته باشــد و چک او برگشــت بخورد، از تمام 
حساب هایش در همان بانک مبلغ مربوطه برداشت 
و چک اگر مبلغش کفایت کرد، پاس می شود. مقام 
مســئول بانک مرکزی یادآور شد: در قسمت دیگر 
قانون عنوان شده اســت که به میزان مبلغ کسری 
چک برگشتی، ســایر حساب های صادرکننده چک 
برگشــتی در تمام شبکه بانکی مســدود شود و در 
نهایت روال قانونی از سوی قوه قضائیه برای برداشت 
از آن حساب طی شــود. بنابراین اگر فردی در پنج 
بانک حســاب دارد و در بانک اول چک وی برگشت 
می خورد، مانده تمام حســاب ها احصا می شود و در 
مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین 
مانده است،  کسری موجودی چک برگشتی مسدود 
خواهد شــد. وی درباره نحوه اطالع فرد دارای چک 
برگشتی از مسدودی حســاب هایش گفت: طبیعتاً 
فرد می تواند از کانال های ارتباطی هر بانک این کار 
را انجام دهد. اما این رویه بسیار طوالنی است بدین 
صورت که فــرد به قوه قضاییه مراجعه می کند، قوه 
قضائیه با بانکها مکاتبه می کند، بانکها مانده موجود 
را بــه قوه قضائیه بازمی گرداننــد و غیره. البته این 
امر تنها مرتبط با چک برگشــتی نیست و در تمام 
مــواردی که به ضبط اموال و دارایی های شــخصی 
شبکه بانکی مرتبط است، روال این گونه و به همین 
میزان طوالنی اســت. لذا مقرر است که این کار به 
صورت برخط انجام شــود و فرد از طریق کانال های 
ارتباطی بانک خودش می تواند از وضعیت مسدودی 

حسابش اطالع یابد.

اخبـــار

معاون بنیاد مستضعفان، جزئیات توزیع »یک میلیون و 436 هزار بسته معیشتی« در 
ماه پایانی سال و ماه مبارک رمضان را اعالم کرد.

»وحیــد خاوئــی« با اعالم اتمــام توزیع بیــش از »یک میلیون و 436 هزار بســته 
معیشــتی« میــان خانوارهای محــروم کشــور و مناطق مرزی در تشــریح گزارش 
توزیــع ایــن اقالم اظهــار کرد: بنیــاد مســتضعفان در آخرین ماه ســال 1400 و 
همزمان با ایام نوروز 1401، توزیع بســته های معیشــتی را برای کمک به معیشــت 
خانواده هــای نیازمند آغاز کــرد و توزیع این اقالم در ماه مبــارک رمضان نیز ادامه 
یافــت و در مجموع »یک میلیون و 436 هزار بســته معیشــتی« در مناطق محروم 
و هدف بنیاد مســتضعفان و مناطق مرزی کشــور توزیع شد. مدیرعامل بنیاد علوی 
وابســته به بنیاد مســتضعفان ادامه داد: این بســته های معیشــتی که در 2 شکل 
کارت خرید 500 هزار تومانی و ســبد کاالیی توزیع شــد شــامل یک کیســه برنج 
 10 کیلویــی، 3 کیلــو مرغ، 2 عدد روغن مایع و 4 بســته ماکارونی به ارزش بالغ بر 
500 هزار تومان بود. وی با بیان اینکه این بســته های معیشــتی توســط گروه های 
مردمی و جهادی، خیریه ها، معتمدین محلی و ارگان های ذی ربط در مناطق مختلف 
کشــور توزیع شده اســت گفت: با توجه به جمعیت خانوارهای محروم در نقاط مورد 
نظر، بیشــترین توزیع بسته های معیشــتی در مناطق حاشیه ای و محروم استان های 
تهران، خراسان رضوی، فارس، البرز، سیستان و بلوچستان و خوزستان انجام شد. به 
گفته خاوئی بنیاد مســتضعفان برای تامین و توزیع این بســته های معیشتی بیش از 

550 میلیارد تومان تخصیص داد.  روابط عمومی بنیاد مستضعفان

 توزیع یک میلیون و ۴۳۶ هزار بسته معیشتی 
در مناطق محروم 

بنیاد بین المللی خیریه آبشــار عاطفه ها که از 
ســال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است، از 
همان شــروع کار خود، با نگاهی کارشناســی و 
پژوهــش محور به مســائل اجتماعی و فرهنگی 
تالش کرده تا شــرایط خدمتگزاری و کمک به 
محرومان جامعه را فراهم آورد. این بنیاد دارای 
830 نمایندگی در کل کشور و 160 نمایندگی 
در استان تهران می باشد و همچنین 450 هزار 
مهرجــو در کل کشــور را تحــت حمایت دارد. 

همچنین بیش از 11 هزار خانواده در استان تهران تحت حمایت قرارگاه 
محرومیت زدایی می باشند.

سرکار خانم فاطمه چوپانی مدیر قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی 
خیریه آبشــار عاطفه ها طی مصاحبه ای اذعان داشتند : بنیاد بین المللی 
خیریه آبشــار عاطفه ها با همکاری هفت اســتان )زنجان، ایالم ، همدان، 
قزوین، البرز، کرمانشــاه ، تهران( به مناســبت یادواره شــهدای منطقه 
عملیاتی بازی دراز و تنگه مرصاد اقدام به برگزاری شــش موکب و توزیع 
کیک و آبمیوه و آب معدنی و پذیرایی از زائرین مقبره این شهدای ارجمند 
و پخت بیش از 30 هزار غذای گرم جهت توزیع بین عاشــقان نورو عرفان 
نموده اســت برای خانــواده های عزیز تحت حمایت ایــن بنیاد که اهداء 
ســبد کاال را در برنامه خود قرار داده است ، قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد 

بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها توسط خیرین 
و نیکوکاران عزیزمان در استان تهران هزینه بیش 
از 2000 پک ســبدکاال شامل برنج و چای و رب 
و ماکارونی و ســویا و حبوبات و .... را در ســطح 
استان تهران از خیرین جمع آوری کرده وجهت 
نیازمندان اســتان کرمانشــاه تدارک دیده شده 
است. ارزش ریالی هر پک 400 هزارتومان است 
و ارزش کل به مبلغ 800 میلیون تومان می باشد 
و این هدایا را بــرای این عزیزان در برنامه کاری 
خــود قرار داده ایم، که در روز 15 اردیبهشــت با یاری پروردگار این مهم 
در قالب رزمایش احســان و همدلی در سرپل ذهاب برگزار گردید. ایشان 
از خیرین و نیکوکاران اســتان تهران و سراسر کشور که در همه لحظات و 
همه برنامه هایی که دارند چه بحث جهیزیه ، چه بحث اهدای ویلچر برای 
معلولین و چه بحث توزیع سبدکاال و ... همیشه کنار این عزیزان بوده اند 
تشکر کردند و آروزی سالمتی و طلب دعای خیر جهت نیکوکاران گرامی 

را از خداوند منان خواستارشدند. 
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 بنیاد بین المللی خیریه آبشارعاطفه ها 

 قرارگاه محرومیت زدایی یادواره شهدای منطقه عملیاتی بازی دراز استان کرمانشاه

گزارش

گروه اقتصادی  در روزهای اخیر در حالی از نحوه جدید 
یارانه نان ســخن به میان آمده است و آرد بخش صنعتی با 
افزایش قابل توجه قیمت همراه است همچنان ابهاماتی در 
این طرح وجود دارد بویژه برخی مسئولین از اختصاص یارانه 

به مردم و برخی از واریز یارانه به حساب انواها می گویند. 
با اجرای ناگهانی طرح حذف یارانه بخشــی از صنعت نان 
کشور و تغییر شیوه آنچه پرداخت یارانه نان نامیده می شود 
ابهامات بســیاری در اجرای این طرح جامعه را در بر گرفت 
بویژه اینکه نان غذای قالب مردم اســت و تغییر در قیمت 
و نحــوه توزیع آن تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بســیاری 
خواهد داشت. در این میان بیان دیدگاه چند گانه از سوی 
مسئولین عمال این ابهام را بیشتر کرده است چنانکه برخی 
مســئوالن از اختصاص یارانه به نانوا می گویند و برخی به 
مردم. در این چارچوب ســید احســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی در صفحه توئیتر خود نوشــت: » وقتی 
پیشنهاد طرح هوشمندسازی یارانه را دادیم، دولت اجرای 
طرح در خصوص »نان سنتی« را به خود ما سپرد که از این 
هفته در برخی اســتانها آغاز می شود: 1 قیمت نان افزایش 
نمی یابد. 2 تعدیل قیمت آرد موجب کاهش قاچاق می شود. 
3 به ازای فروش نان، یارانه به حساب نانوا واریز می شود.« از 
سوی دیگر سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در 
حوزه نان هیچ تغییری در خرید مردم اتفاق نمی افتد یعنی 
همان طور که در روزهای اخیر نان گرفتند همان طور نان 
می خرند نه تنها گرانتر نمی خرند بلکه در نظر داریم ارزان تر 
از ســال قبل هم خرید کنند.گفت: برنامه دولت این است 
که امســال نان را حداقل با 10 درصد تخفیف نســبت به 

قیمت های فعلی به دست مردم برساند.
از ســوی دیگر نیز معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در 
مورد جزئیات اختصاص یارانه جدید نان به مردم گفت: الزم 
نیست مردم کارت جدید و یا حساب جدید باز کنند. مهران 
محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در مورد طرح 
جدید اختصاص یارانه نان به برخی اقشــار مورد نظر گفت: 
زیرساختی طراحی کردیم که وقتی خریدی انجام می شود که 
مربوط به کاالهای اساسی یارانه دار و مدنظر دولت است، در 
مرکز بانک مرکزی بررسی می شود که اگر کاال یارانه دار باشد، 
آیا به فرد خریدار یارانه تعلق می گیرد یا نه که اگر یارانه به او 

تعلق گیرد بخشی از هزینه خرید آن کاالی اساسی از حساب 
شــخص برداشت می شود و بخشی نیز به عنوان یارانه به آن 
اختصاص می یابد. وی گفت: هیچ کارت جدید و یا حســاب 
جدیدی برای مردم صادر نمی شود و نیازی نیست که مردم 
کاری انجام دهند، بلکه افرادی که مشمول این یارانه می شوند 

هنگام خرید این یارانه به آنها اختصاص می یابد.
معاون بانک مرکزی اظهار داشت: همچنین در مورد تسویه 
حســابی که با نانوایی ها انجام می شــود تغییری نخواهیم 
داشــت، به عبارت دیگر تســویه حســاب بــا نانوایی ها و 
پرداختی که باید انجام شود، در همان سیکل و سامانه پایا 
که به صورت روزانه انجام می شود، حساب نانوایی ها تسویه 
خواهد شد و در مواردی که دسترسی سامانه ضعیف باشد 
هماهنگی الزم با وزارت فناوری اطالعات و اطالعات انجام 
 )P.O.S( شده است که همه نانوایی ها به دستگاه کارتخوان

مجهز شوند و زیرساخت ها در این زمینه تقویت می شود.
رئیس ســازمان امور مالیاتی نیز گفت: ساماندهی یارانه آرد 
و نان با جبران دهک های درآمدی هدف متناســب با سهم 
هزینــه آرد صنعتی در بودجه خانــوار و پرداخت یارانه آرد 
مصرفی نان سنتی در حلقه آخر زنجیره ارزش آرد، تکمیل 
خواهد شد.داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در صفحه 
توئیتر خود نوشــت: » شجاعت ودرایت تیم اقتصادی دولت 
در ســاماندهی یارانه آرد در محیط مین گذاری شده توسط 
دولت قبل قابل تقدیر اســت. قطعا این اقدام ســنجیده با 

جبران دهک های درآمدی هدف متناسب با سهم هزینه آرد 
صنعتی در بودجه خانــوار و پرداخت یارانه آرد مصرفی نان 
سنتی در حلقه آخر زنجیره ارزش آرد، تکمیل خواهد شد.«
نکته قابل توجه آنکه سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک 
در خصوص واردات گندم از ســال 1371 تا 1400 توضیح 
داد: در 30 سال گذشته 96 میلیون و 484 هزار و 879 تن 
انواع گندم به ارزش 22 میلیارد و 845 میلیون و 867 هزار 

و 140 دالر وارد کشور شده است.
وی افزود: بیشترین میزان واردات گندم به ترتیب در سال 
93 با هفت میلیون و 429 هزار تن، ســال 1400 با هفت 
میلیون و 75 هزار تن، در ســال 1380 با 6 میلیون و 771 
هزار تن و در سال 1391 با همین میزان، در سال 78 با 6 
میلیون و 156 هزار تن، سال 76 با پنج میلیون و 942 هزار 
تن، سال 87 با پنج میلیون و 907 هزار تن، در سال 79 با 
پنج میلیون و 766 هزار تن و در سال 88 با پنج میلیون و 

61 هزار تن بوده است.
لطیفی در خصوص کمترین میــزان واردات گندم طی این 
سال ها گفت: در سال 97 با واردات کمتر از 360 تن گندم، 
کمترین میزان واردات در طول یکســال را در سه دهه اخیر 
شــاهد بودیم و پس از آن در ســال 96 با 74 هزار تن، در 
ســال 84 با 105 هزار تن، در ســال 86 با 189 هزار تن و 
در ســال 90 با 282 هزار تن کمترین میزان واردات در بین 
ســال های 71 تا 1400 رخ داده است.سخنگوی گمرک در 

خصوص متوسط ارزش خرید گندم در سه دهه اخیر افزود: 
قیمت هر کیلوگرم گندم در ســال 97 حدود هفتاد سنت 
بــود که در مقیاس هر کیلوگــرم گران ترین و بعد از آن در 
ســال 91 با 38 ونیم سنت، در ســال 92 با 37 سنت و در 
سال های 1400 و 1387 با 35 سنت در ازای یک کیلوگرم 
گندم باالترین میزان را برای خرید گندم را نشــان می دهد.

لطیفی گفت: در ســال 73 کمترین میزان ارزش برای یک 
کیلوگرم گندم، کمتر از 10 سنت بوده و پس از آن در سال 
83 با 12.9 ســنت، ســال های 84 و 78 با 13 سنت، سال 
79 با 13.2 سنت و سال 81 با 13.4 سنت در ازای واردات 
یک کیلوگرم گندم محاسبه شده است. این اخبار در حالی 
منتشر شده است که گزارش ها از وضعیت نه چندان مطلوب 
گندم در جهان حکایت دارد چنانکه قیمت جهانی گندم در 
بحبوحه گزارش ها از اقدام هنــد برای اعمال محدودیت بر 
صــادرات خود، افزایش جدیدی را ثبت کرد.این خبرگزاری 
تاکید می کند که قراردادهای آتی گندم در شــیکاگو برای 
تحویل جوالی ز جهش 4.2 درصدی داشــت و قراردادهای 
امروز با 10.765 دالر در هر 60 پوند وزنی معامله شــد که 

بیشترین افزایش از 8 آوریل سال جاری تاکنون است.
از ســوی دیگر یک مقام آژانس مواد غذایی سازمان ملل از 
مانــدن نزدیک به 25 میلیون تن غالت در اوکراین به علت 
چالش های زیرســاختی و محاصره بنادر دریای سیاه خبر 
داد کــه عامل افزایش قیمت مواد غذایی در جهان اســت.

بر اســاس آمارها، تنها در نزدیک به دو ماه درگیری نظامی 
روسیه و اوکراین قیمت گندم حدود 50 درصد رشد داشته 
است. در حال حاضر کارشناســان نسبت به تامین امنیت 
غذایی جهان در آینده هشدار می  دهند. بسیاری از کشورها 
ذخیره  ســازی خود را         بیشــتر کرده  اند به طوری که چین 
حدود نیمی از صادرات محصول گندم را         در انبارهای خود 

ذخیره کرده است.
با توجه به این آمارها به نظر می رسد که تغییرات در عرصه 
تولیــد گندم و غالت امری ضروری اســت اما نحوه اجرا و 
چگونگی مقابله با بحران جهانی امری مهم اســت چرا که 
قیمت افزایش بی رویه قیمت ها دســتاوردی در این زمینه 
نخواهد بود و صرفا بر افزایش هزینه های مردم دامن می زن 

که تبعات اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.

نگاهی بر طرحی که اجرای آن همچنان با ابهام همراه است 

یارانه نان به مردم می رسد یا نانوا؟

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در نامه ای به کلیه مدیران شرکت های 
خودروسازی کشــور اعالم کرده که عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز 

انجام شود.
هفته گذشــته فاطمی امین وزیر صمت در بخشــنامه مذکور به سازمان حمایت 
اعالم کرد که »تا زمان ایجــاد توازن در عرصه و تقاضای خودرو، تمهیدات الزم 
برای قرعه کشــی متمرکز خودرو توسط این ســازمان حداکثر تا بیست و پنجم 
اردیبهشت امسال فراهم شود و همه خودروسازها از هیجدهم اردیبهشت هرگونه 
عرضه خودرو را با هماهنگی ســازمان حمایت و صرفاً از طریق ســامانه متمرکز 
قرعه کشــی انجام دهنــد.« در همین رابطه نیز امروز عبداهلل توکلی سرپرســت 
دفتــر صنایع خــودرو وزارت صمت در نامــه ای به کلیه مدیران شــرکت های 
 خودروسازی کشــور اعالم کرده که عرضه خودرو صرفاً از طریق سامانه متمرکز 

انجام شود.
در نامه توکلی آمده اســت: پیرو اجرای بند 5 دستورات ابالغی ریاست جمهوری 
در خصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی 

مــردم و همچنین دســتور وزیر صنعــت، معدن و تجارت جهت ایجاد ســامانه 
یکپارچه فروش خودرو، خواهشــمند اســت ترتیبی اتحاذ گردد تا عرضه خودرو 
صرفاً از طریق ســامانه متمرکز که متعاقباً توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
معرفــی می گردد ایجاد شــود و هر گونه عرضه از طر دیگر فــوراً متوقف گردد.
به دنبال تصمیــم جدید وزارت صمت در مورد عرضه خودرو از طریق ســامانه 
متمرکز قرعه کشــی، دیروز طرح پیش فروش محصول فیدلیتی پرایم برای گروه 

خودروسازی بهمن موتور لغو شد.
خبر دیگر در عرصه خودروسازی آنکه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن 
تاکید بر حمایت از فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان، رســالت کمیته راهبری و 
ســامان دهی استفاده از ظرفیت های نخبگی و دانش بنیانی را تسریع و نظارت بر 

فرآیند اجرای پروژه ها ی این حوزه دانست.
 مهــدی خطیبی با بیان این که بهره مندی از توانمنــدی نخبگان و فناوری های 
جدید باید واقعی و ملموس باشــد، گفت: باید با حرکت در مسیر اصلی، منویات 
رهبــری معظم، حضرت امام خامنه ای و رییس جمهوری محترم را در کوتاه ترین 
زمان ممکن محقق کنیم.مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو ضمن تاکید بر 
تسهیل همکاری با نخبگان، گفت: با توجه به نیازهای ایران خودرو و شرکت های 
زیرمجموعه، به منظور ایجاد زیرســاخت های مرتبط، نیروهای نخبه به استخدام 
مجموعــه درآیند.خطیبی افــزود: کمیته راهبری و ســامان دهی اســتفاده از 
ظرفیت های نخبگی و دانش بنیانی گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان مرجع در 
این گروه صنعتی، اســتفاده از توان نخبگان و شرکت های دانش بنیان را تسهیل 
و پی گیری خواهد کرد.خطیبی، کســب منافع اقتصــادی را اولویت فعالیت در 
ایران خودرو برشــمرد و گفت: هرگونه تعریف و اجرای پروژه توســعه ای در گروه 
صنعتی ایران خودرو، اقتصادی و با هدف جلب رضایت مشــتریان و سهام داران 

خواهد بود.

دستور وزارت صمت به خودروسازها

 فروش خودرو فقط از سامانه متمرکز

رسوب سود در شرکت های بورسی غیرقانونی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسات مستمر و متعددی که با نمایندگان سازمان و دستگاه های اجرایی 
داشــتیم بر عمل به مّر قانون مجلس یعنی واریز ســودهای رسوب شده شــرکت ها به حساب سهامداران تاکید شد و 

بخشی از این موضوع اجرایی شده است.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با بیان اینکه ســودهای رسوب شده شــرکت های بورسی به حساب سهامداران واریز 
می شــود، گفت: در جلســات مستمر و متعددی که با نمایندگان ســازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه های اجرایی 
مرتبط به این بخش داشــتیم، بر عمل به مّر قانون تاکید شــد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
افزود: هر عددی که به عنوان سود به افراد اختصاص پیدا می کند، از یک سو طبق قانون تجارت نباید در شرکت بورسی 

بماند و از سوی دیگر نیز منابع نباید قبل از اینکه به دست افراد برسد، در سازمان بورس بلوکه شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: هرچند براســاس گزارش های ارائه شده بخشی از این موضوع اجرایی 
شده اما اجرای آن هنوز کامل نیست و باید اقدامات الزم برای اجرای صددرصدی آن انجام شود.به گزارش خانه ملت، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزارش نظارتی مربوط به این موضوع تدوین می شود، ادامه داد: وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ملکف است به مّر قانون عمل کند؛ جایز نیست که حتی یک ریال برای یک روز هم در حسابی 

دیگری به جز سهامدار نگهداری شود.  تسنیم

عملیاتی شدن رمز پول ملی بانک مرکزی
سومین جلسه همفکری رئیس کل بانک مرکزی با صاحب نظران و اساتید اقتصادی با محوریت رمز پول بانک مرکزی 

برگزار شد. در این جلسه دکتر صالح آبادی از عملیاتی شدن این طرح به صورت آزمایشی در ماه های آینده خبر داد.
علی صالح آبادی با استقبال از نکات مطرح شده توسط صاحبنظران اقتصادی بیان کرد: موضوع رمز پول بانک مرکزی از 
مدت ها قبل در نهاد سیاست گذار پولی و بانکی مطرح بوده، اما در این دوره کارگروهی متشکل از کارشناسان اقتصادی، 

فنی و نشر اسکناس این موضوع را تا مرحله عملیاتی به صورت آزمایشی به سرانجام رساندند. 
رییــس کل بانک مرکزی گفت: اولویت بانک مرکزی در این مقطع اصالح نظام بانکی در اضالع ســه گانه اســت، اما 
موضوعات مهم که اکنون در ســطح جهان نیز مطرح است از جمله رمز پول ملی از نظر بانک مرکزی دور نمانده و در 
این خصوص تصمیمات و اقدامات مهمی انجام شــده اســت و در همین راستا طی ماه های آتی شاهد اجرای آزمایشی 
این طرح در برخی مناطق از کشور خواهیم بود. رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر فرهنگ سازی و آموزش در این 
زمینه تصریح کرد: در کنار عملیاتی کردن این طرح به صورت آزمایشی حتماً باید آموزش های الزم و فرهنگ سازی در 
این زمینه توســط کارشناســان انجام گیرد.  صالح آبادی بازه زمانی آزمایشی بودن این طرح را 6 ماه اعالم کرد و گفت: 
بعد از این بازه زمانی ضمن آسیب شناسی موضوع، گزارش این طرح در اختیار صاحبنظران اقتصادی و بانکی قرار می 

گیرد تا از نقطه نظرات فرهیختگان در این حوزه بهره گرفته شود.  فارس


