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پرداخت 5473 میلیارد ریال تسهیالت 
بانک توسعه تعاون به مددجویان 

نهادهای حمایتی
بانک توســعه تعــاون بخش مهمی از تســهیالت 
اشــتغال پایدار روستایی و عشــایری را به معرفی 

شدگان نهادهای حمایتی اختصاص داده است.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه تعاون، 
این بانک در طرح ملی اشــتغال پایدار روستایی و 
عشایری در حدود 30 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت کرده است که از این میزان حدود 5473 
میلیارد ریال به معرفی شــدگان نهادهای حمایتی 
اختصاص یافته است. از ناحیه این میزان تسهیالت 
پرداختی 12 هزار و 936 طرح توســط مددجویان 
در سراسر کشــور راه اندازی شــده است.بررسی 
عملکرد شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور 
نشان می دهد، استان فارس با 794 طرح، خراسان 
رضوی با 783، آذربایجان شرقی با 740، کرمانشاه 
با 671 و کرمان بــا 585 طرح در رتبه های اول تا 
پنجم تعداد طرح های مشمول پرداخت تسهیالت 
قرار دارند.میزان تســهیالت پرداختی بانک توسعه 
تعاون بــه مددجویــان نهادهای حمایتــی نیز تا 
نیمه اردیبهشــت ســال جاری به بیش از 5473 
میلیارد ریال رســیده است. اســتان فارس با 379 
میلیارد ریال، خراســان رضوی بــا 351 میلیارد، 
آذربایجان شــرقی بــا 301 میلیارد، کرمانشــاه با 
275 میلیارد و خوزســتان با 255 میلیارد ریال در 
 رتبه های اول تا پنجم میزان پرداخت تســهیالت 

قرار دارند.

بازدید از طرح های گروه صنایع غذایی 
شیرین وطن و شركت داروسازی دانا 

 در سفر مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن به آذربایجان شرقی

دکتر علــی خورســندیان که همزمــان با رئیس 
کل بانــک مرکــزی و جمعــی از مدیــران عامل 
ســایر بانکهای کشور به اســتان آذربایجان شرقی 
ســفر کرده بود، پس از حضور در جلســه شورای 
هماهنگــی بانک هــا و شــورای گفتگوی بخش 
خصوصــی و دولــت از طــرح های گــروه صنایع 
غذایی شیرین وطن و شرکت داروسازی دانا که از 
 مهمترین شرکت های داروسازی منطقه می باشد،

بازدید کرد.
 به گــزارش پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت و 
معدن، در این ســفر که روز پنجشــنبه بیســت و 
نهم اردیبهشــت ماه ســال جاری به انجام رسید، 
وی ضمن شــرکت در شــورای هماهنگی بانکها با 
حضور مدیران عامل بانکهای دیگر و مقامات محلی 
از جمله اســتاندار و معاونین اســتاندار و برخی از 
نمایندگان اســتان در مجلس شورای اسالمی، در 
جلسه شــورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت 
کــه در محــل اتــاق بازرگانی با حضــور مقامات 
کشوری و محلی و نیز صاحبان صنعت و بازرگانان 
تشکیل گردید، شــرکت نمود و با مسؤالن استانی 
در خصوص نحوه عملکرد این بانک در اســتان یاد 
شــده و چگونگی حمایت از صنایع و معادن آن به 
گفتگو نشستند. مدیرعامل بانک صنعت و معدن به 
اتفاق مدیر بانک صنعت و معدن آذربایجان شرقی 
در این ســفر از 2 طرح بزرگ اســتان شامل گروه 
صنایع غذایی شــیرین وطن و شــرکت داروسازی 
دانا بازدید.شــایان ذکر است، شرکت شیرین وطن 
که بخشی از تســهیالت خود شامل 400 میلیارد 
ریال سرمایه ثابت و 150 میلیارد ریال سرمایه در 
گردش را از بانک صنعــت و معدن دریافت نموده 
در زمینــه صنایع غذایی فعالیت دارد و برای بیش 
از 2800 نفر اشــتغال ایجاد کرده اســت. شرکت 
داروسازی دانا نیز جهت تکمیل برخی از طرح های 
توسعه ای خود دارای 900 میلیارد ریال تسهیالت 
مصوب در قالب مشــارکت مدنــی قابل تبدیل به 
 فروش اقســاطی می باشــد که در مرحله قرارداد 

و پرداخت می باشد.

سرپرست امور حوزه مدیریت و 
 ارتباطات بانک صادرات ایران 

منصوب شد
در حکمی از سوی ســید ضیاء ایمانی، مدیرعامل 
بانــک صادرات ایــران، منصور شیخ االســالمی به 
عنوان سرپرســت امور حوزه مدیریت و ارتباطات 

این بانک منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بانــک صادرات ایران، در 
حکم مدیرعامل خطاب به وی آمده اســت: »نظر 
به شایســتگی و ســوابق جنابعالی، به موجب این 
حکم به عنوان سرپرســت امور حــوزه مدیریت و 
ارتباطات بانک صادرات ایران منصوب می شوید تا 
با بهره مندی از دانــش و تجربه خود، این بانک را 
در دســت یابی به اهداف تنظیم شــده خود، یاری 
کنید. مزیــد توفیقات جنابعالی را در مســئولیت 
خطیری که بر عهده داریــد از محضر قادر متعال 
خواستارم.«شیخ االســالمی  پیــش از این ســمت 
مدیرامور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک سینا 
را عهده دار بوده و از دیگر ســوابق ایشان مدیرکل 
روابط عمومی و حوزه مدیریــت بانک مهر اقتصاد، 
عضویت در تیــم طراحی مدل تعالی روابط عمومی 
کشــور، ریاســت کمیته تعالی خانه روابط عمومی 
ایران، ارزیاب جایزه ملی ســرآمدان روابط عمومی، 
مدرس مدل ســرآمدان روابط عمومی، دبیر هیئت 
عامل بانک ســینا، عضــو کمیته ســرمایه گذاری 
کارکنان بانک ســینا، دبیری هیئــت عامل بانک 
مهر اقتصــاد، ریاســت کمیتــه عالــی تبلیغات 
تجــاری بانــک مهر اقتصــاد، رئیس کمیســیون 
 عالی امور مشــتریان بانک مهــر اقتصاد و مدرس 

دانشگاه است.

اخبـــار

سـازمان جهانـی خواروبـار و کشـاورزی ملـل متحـد، 
ایـران را از نظـر شـاخص امنیـت غذایـی در رتبـه 76 
جهـان قـرار داد و اعـالم کرد 119 کشـور جهان امنیت 

غذایـی کمتـری در مقایسـه بـا ایـران دارنـد.
میـزان  تشـخیص  بـرای  کـه  شـاخص هایی  از  یکـی 
اقتصاددان هـا  مورداسـتفاده  کشـورها  غذایـی  امنیـت 
قـرار می گیرد نسـبت ارزش واردات مـواد غذایی به کل 

صـادرات هـر کشـور اسـت.
متحـد  ملـل  کشـاورزی  و  خواروبـار  جهانـی  سـازمان 
)فائـو( آمـار مربوط بـه ارزش واردات غذای 195 کشـور 
جهـان بـه کل صـادرات ایـن کشـورها را سـنجیده و 
ایـن کشـورها را به لحـاظ میـزان برخـورداری از امنیت 

غذایـی رده بنـدی کـرده اسـت.
بـر اسـاس محاسـبات ایـن سـازمان بین المللـی، ایـران 
هـر  در  ارزش صـادرات خـود  درصـد کل  حـدود 11 
سـال غـذا وارد می کند کـه کمتر از 119 کشـور جهان 
اسـت.بر این اسـاس مردمان 119 کشـور جهـان امنیت 
غذایـی کمتـری نسـبت بـه ایرانی هـا دارنـد و ایـران از 

ایـن نظـر در رتبـه 76 جهـان قـرار گرفته اسـت.
کشـور   75 در  صـادرات  کل  بـه  غـذا  واردات  نسـبت 

جهـان کمتـر از ایـران اسـت و ایـن کشـورها امنیـت 
غذایـی بیشـتری در مقایسـه بـا ایـران دارند.کمتریـن 
نسـبت واردات غـذا بـه کل صـادرات مربـوط بـه چیـن 
تایپـه اسـت. ارزش واردات سـاالنه غذای تایـوان معادل 
3 درصد کل صادرات آن در یک سـال اسـت. سـنگاپور، 
سـوئیس، تایلنـد، برزیـل، هنگ کنگ، چیـن، جمهوری 
چـک، قطـر، آرژانتین، آلمان، نـروژ، امـارات، هند، ژاپن 
و روسـیه ازجمله کشـورهایی هسـتند که باالتر از ایران 
در رده بنـدی امنیـت غذایـی فائـو قـرار گرفته اند.آمریکا 
در ایـن رده بنـدی رتبـه 63 را بـه خود اختصـاص داده 
اسـت. 8 درصـد کل صادرات این کشـور صـرف واردات 

غذایی می شـود. مـواد 
ازجملـه کشـورهایی کـه امنیـت غذایی کمتری نسـبت 
بـه ایران دارنـد عبارتند از پرتغـال، لوکزامبورگ، لتونی، 
یونـان، الجزایر، قبرس، پاکسـتان، اردن و مصر.سـومالی 
میان کشـورهای جهـان کمترین امنیـت غذایی را دارد. 
میـزان واردات غذای سـومالی در هر سـال معادل 372 
درصـد کل صـادرات ایـن کشـور اسـت. نسـبت واردات 
 غـذا بـه کل صادرات افغانسـتان نیـز 305 درصد برآورد 

شده است.  تسنیم

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد

امنیت غذایی ایران از ۱۱۹ کشور جهان بیشتر شد
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام امسال راه اندازی 3 
هزار و 500 طرح اشتغال را برای کولبران و سوخت بران 

در دستور کار دارد.
محمد ترکمانــه، مدیرعامل بنیاد برکت ضمن بیان این 
مطلب افزود: راه اندازی 3 هزار و 500 طرح اشتغال زایی 
اجتماع محــور برای کولبران و ســوخت بران در مناطق 
محروم و روستایی 7 اســتان کشور در برنامه های سال 
1401 قــرار دارد. ترکمانه تصریح کــرد: راه اندازی این 
3 هــزار و 500 طرح اشــتغال زایی اجتماع محور ایجاد 
فرصت های کســب و کار برای 10 هــزار و 500 نفر را 
به شکل مستقیم و غیرمستقیم به دنبال خواهد داشت.

به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، کولبران و ســوخت بران 
در اســتان های کردستان، کرمانشــاه، آذربایجان غربی، 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و فارس 

جزو جامعه مخاطبان هدف ایجاد اشتغال هستند.
وی درباره میزان ســرمایه گذاری برای اجرای طرح های 
اشتغال ویژه کولبران و سوخت بران نیز توضیح داد: حجم 
کل ســرمایه گذاری برای راه اندازی ایــن 3 هزار و 500 
طرح اشــتغال  بالغ بر 6 هزار و 300 میلیارد ریال است. 
ترکمانه در تشریح عملکرد پیشین بنیاد برکت در حوزه 
اشــتغال زایی برای کولبران و سوخت بران گفت: تا پایان 

سال 1400 نزدیک به 8 هزار طرح اشتغال زایی با ظرفیت 
24 هزار شغل مستقیم و غیرمســتقیم برای کولبران و 
ســوخت بران در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور 
راه اندازی شــده است. مدیرعامل بنیاد برکت بر استقبال 
سوخت بران از شغل پایدار تاکید کرد و اظهار داشت: اکثر 
ســوخت بران از روی اجبار و ناچاری به این کار مشغول 
شده اند. بیشتر این افراد نه تنها مالک سوخت های قاچاق 
شــده نیستند که حتی خودرو هم به آن ها تعلق ندارد و 

فقط نقش یک راننده روزمزد را بازی می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: تحقیقات و نظرســنجی ها نشان 
می دهد که بخش اعظمــی از کولبران نیز علیرغم میل 
باطنــی به این کار اشــتغال دارند و اگــر از یک درآمد 
حداقلــی برخوردار باشــند، این شــغل را کنار خواهند 
گذاشــت. ترکمانه یادآور شــد: کولبری و سوخت بری 
خالف شــان انسانی اســت و باید روش ها و راه کارهای 
بهتری را برای تامین معیشــت کولبران و ســوخت بران 
طراحــی و اجرا نمود. به گفتــه مدیرعامل بنیاد برکت، 
تســهیل گران این بنیاد در استان های هدف با شناسایی 
و مراجعــه به کولبران و ســوخت بران آن هــا را پس از 
اهلیت ســنجی و تکمیل فرآیند ثبت نام، برای دریافت 

تسهیالت به بانک های عامل معرفی می  کنند.

3 هزار و 500 طرح اشتغال راه اندازی می شود؛

بنیاد برکت حامی کولبران و سوخت بران 7 استان کشور

گزارش

جلیــل رشــیدی کوچی نماینــده مرودشــت در مجلس 
شورای اســالمی، درباره آیین نامه و نحوه واردات خودرو، 
گفت: تدوین آیین نامه برای واردات خودرو موضوع مهمی 
اســت چرا که طبق آیین نامه مشــخص می شود، که چه 
خودروهایی با چه شرایطی و توسط چه کسانی وارد شود و 
ما در مجلس از بعد نظارتی این موضوع را پیگیری خواهیم 
کــرد. وی افزود: طبق اطالعاتی که به ما رســیده، کف و 
سقف قیمت 7 تا 20 هزار دالر، مالیات، عوارض و گمرکی 
خودروهای وارداتی هم بر اســاس نوع خودرو از 10 تا 75 

درصد در نظر گرفته شده است.
به گزارش تســنیم نماینده مرودشــت با بیان اینکه حجم 
خودرو هم تا ســقف 2500 سیســی در نظر گرتفه شده 
اســت، ادامه داد: رویکرد مجلس این است که برای قیمت 
و حجم موتر خودرو ســقفی تعیین نشــود بلکه دولت این 
موضوع را با تعرفه کنترل کند یعنی خودروهایی که قیمت 
پایین تری دارند با تعرفه کمتر و خودروهای گران قیمت و 

لوکس با تعرفه بیشتر وارد شود.
رشــیدی اظهار کرد: ما نگاه مجلس در این باره را از طریق 
کمیسیون صنایع به دولت منتقل کریدم که بهتر از دولت 
با تعرفه موضــوع واردات خودرو را مدیریــت کند ؛ البته 
منتظر هستیم ببینیم که خروجی قطعی و نهایی آیین نامه 

واردات خودرو چه خواهد بود.
حجت االســالم ســید جواد حســینی کیا نایــب رئیس 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگو با تســنیم، با بیان اینکه دولــت در حال تدوین 
آئین نامه واردات خودرو اســت، گفت:سقفی برای واردات 
خودرو به کشور تعیین نشده است و دولت می تواند به هر 
میزان که نیاز کشور باشد خودرو وارد کند.وی افزود: دولت 
می توانــد در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو ، صنایع 
و خدمات فنی و ارزی که منشــا آن مشــخص باشد اقدام 
به واردات خودرو کند؛ البته ایــن واردات نباید به گونه ای 
انجام شــود که به منابع ارزی کشــور نیز لطمه وارد کند.
نایب رئیس کمیســیون صنایع مجلــس ادامه داد:در حال 
حاضر بحث بــر روی واردات خودروهای با قیمت 7 تا 20 
هزار دالر اســت که هنوز نهایی نشده است.حجت االسالم 
حســینی کیا بیان کرد: خدمات پس از فروش نیز یکی از 
اولویت های اســت که باید در بحث واردات خودرو در نظر 
گرفته شود. در این میان خودروسازان داخلی در هفته های 
اخیر تالش دارند تا عملکرد خود را در تحقق وعدهایشــان 
 مثبــت نشــان دهند تا شــاید زمینــه ســاز ممنوعیت 

واردات شوند. 
در همین چارچوب فارس آورده اســت، اگر ســال گذشته 
فقــط در گــروه صنعتــی ایران خــودرو به جــای تولید 
خودروهای ناقــص، روی تکمیل و تجاری ســازی و عبور 
مســتقیم خودروها از خط تولید تمرکز می شد شاید فقط 
کاهش 15 هزار عددی تیراژ ثبت می شد اما از زیان چهار 

هزار میلیارد تومانی جلوگیری می شد.
انباشــت ده ها هزار خودرو دارای کســری قطعه در سال 
گذشــته موجب مشــکالت متعددی در بازار خودرو شده 
بود که در نهایت با دســتور فوری رییــس جمهور مبنی 
بر تکمیل و تجاری ســازی این خودروها به یکی از اصلی 
ترین برنامه های خودروســازان بدل شد و مدیران صنعت 
خودرو وعده اصالح این موضوع در سریع ترین زمان ممکن 
را دادند اما آیا با گذشــت حدود 3 ماه از این دســتورات 

نتیجه ای حاصل شده است؟
تکمیل و تجاری ســازی خودروهای ناقص شــاید صورت 
مســاله را کمرنگ کند اما ارایه راهکاری برای عدم تولید 
خودرو دارای کسری قطعه جدید، راهکاری بنیادین است 
که پرونده این خودروها و مشکالتی که برای صنعت و بازار 
خودرو به وجود آورده اند را به طور کامل خواهد بســت و 
بررسی های نشان می دهد که ایران خودرو در این زمینه 

عملکرد موفقی داشــته و از روز پایان اردیبهشت ماه و در 
زمــان زودتر از موعد ابتدای خرداد، تولید خودرو ناقص به 
طور کامل از دستور کار این خودروساز حذف شده است و 
خودروها به صورت مســتقیم از خط تولید آماده تحویل به 

مشتریان می شود.
بررســی ها نشان دهنده آن است که اگر سال گذشته تنها 
در گروه صنعتی ایران خودرو بــه جای تولید خودروهای 
ناقــص، روی تکمیل و تجاری ســازی و عبور مســتقیم 
خودروها از خط تولید تمرکز می شــد شــاید تنها کاهش 
15هزار عددی تیراژ ثبت می شــد امــا از زیان چهار هزار 

میلیارد تومانی جلوگیری می شد.
رشــد تولید، افزایش عرضه روزانه و جلوگیری از انباشــت 
خودروهــای ناقص مــی تواند به آرامش بــازار خودرو در 
سال جاری کمک کند و همچنین برای رشد 50 درصدی 
تولید در سال 1401؛ دستیابی به آمار تولید روزانه 2500 
دستگاهی در شــر کتی مانند ایران خودرو ضروری است.
پیگیری ها در این زمینه نشــان دهنده آن اســت که این 
گروه خودروســاز برنامه تولید را بر اســاس روزانه بیش از 
2500 دســتگاه پیش می برد و حتی در 31 اردیبهشــت 
ماه مجموعا 2792 دســتگاه انواع خودرو سواری و تجاری 
به صورت مســتقیم و بــدون تولید خــودرو ناقص روانه 

بازار شــده اســت و به طور کلی با پیش روی پنج درصدی 
جلوتر از برنامه تولید، امکان دســتیابی به آمار تولید 725 
 هزار دســتگاه خودرو سواری در ســال 1401 امکان پذیر 

خواهد بود.
از ســوی دیگر ســایپا در دو مــاه ابتدایی ســال جاری 
توانســته در فروردین ماه، روزانه 1303 دســتگاه خودرو 
و در اردیبهشــت ماه 1523 دســتگاه خــودرو تولید کند 
و در هفته پایانی اردیبهشــت مــاه تولید به صورت روزانه 
به 1730 دســتگاه خودرو رسیده است.گروه خودروسازی 
سایپا در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط 
بــا تقویت تولید دانش بنیان و بر اســاس یکی از بندهای 
فرمــان 8 ماده ای رئیس جمهور به منظور افزایش ظرفیت 
تولیــد و بهبــود کیفیت، این مهم را در دســتور کار خود 
قرار داده و توانســته در بهمن و اســفند ماه سال گذشته 
به ترتیب 1060 و 1123 دستگاه خودرو به صورت روزانه 
تولید و روانه بازار کند و روند افزایشــی تولید را داشــته 
باشــد.در خصوص خودروهای ناقــص در دی ماه 1400، 
تعداد 79264 دســتگاه در پارکینگ این شــرکت موجود 
بوده که شــمار این خودروها در اسفند ماه سال گذشته به 
حدود 43000 دســتگاه کاهش یافته تا شاهد تحقق 100 
درصدی هدف تعیین شــده در رابطه با کاهش تعداد این 

خودروها طی سال 1400 باشیم.
همچنیــن تعداد خودروهــای ناقص در اردیبهشــت ماه 
ســال جاری از حدود 31 هزار دستگاه به حدود 25 هزار 
دســتگاه کاهش یافته )کاهش حدود 6000 دســتگاه( تا 
شــاهد کاهش حدود 18000 دستگاه خودروی ناقص در 
پارکینگ های گروه خودروسازی سایپا تا پایان اردیبهشت 
سال جاری نســبت به اسفند 1400، باشــیم و به زودی 
تعداد خودروهای مذکور به 20 هزار دستگاه خواهد رسید.
تعهدات کلی گروه خودروســازی ســایپا در سال 1401 
معادل 194 هزار و 913 دســتگاه خودرو و تعهدات معوق 
آن معادل 6 هزار و 190 دســتگاه خودرو اســت که نشان 
از کاهــش قابل توجه تعهدات معوق این شــرکت را دارد.

در رابطه با تولید تجمیعی گروه خودروســازی سایپا طی 
سال 1401 نیز حدود 56 هزار دستگاه خودرو تولید شده 
است که بر اســاس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در این بخش تاکنون  99 درصد برنامه محقق شــده که از 
این تعداد تولید حدود 50 هزار دســتگاه بر اســاس تولید 
به صورت نرخ »عبور مســتقیم« حدود 90 درصدی انجام 

شده است.

جزئیاتی از آیین نامه واردات خودرو 

تعیین عوارض ۱۰ تا ۷۵ درصدی برای واردات

میزان واردات کاالهای اساســی به کشــور از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران 
طی دو ماه ابتدایی سال جاری به یک میلیون و 680 هزار تن رسید.

از ابتدای فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه امسال، مجموعاً یک میلیون و 680 
هزار تن محصوالت راهبردی شــامل گندم، برنــج و روغن خام برای تأمین نیاز 
بازار و حفظ ذخایر استراتژیک کشور، خریداری و از طریق 28 کشتی وارد بنادر 

کشورمان شد.
این گزارش می افزایــد، در این مدت، یک میلیون و 501 هزار و 933 تن گندم 
از سه بندر مهم جنوب ایران در قالب 23 کشتی وارد کشور شده است که سهم 

بندرعباس از ورود این کاالی راهبردی، 11 کشتی به وزن 524 هزار و 933 تن، 
ســهم بندر امام 9 کشتی به وزن 773 هزار تن و سهم بندر چابهار 3 کشتی به 

وزن 204 هزار تن است.

بر اســاس این گزارش، در دو ماه اخیر، مجموع وزن انواع برنج خارجی وارداتی 
به کشــور به 91 هزار و 600 تن می رســد که در قالب سه کشتی از طریق بندر 
چابهار، بندر بوشــهر و بندر عباس وارد کشور شده، ضمن اینکه در همین مدت، 
دو کشــتی روغن خــام، جمعاً به وزن 86 هزار و 430 تن نیــز از بندر امام وارد 
کشور شده اند.گفتنی است، کاالهای وارداتی به کشور بر اساس برنامه حمل ونقل 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران به مراکز و تأسیسات نگهداری این محصوالت در 
سراســر کشور ارسال می شود و سپس بر اساس نیاِز مراکز جمعیتی، برای توزیع 

به اقصی نقاط کشورمان ارسال می شوند.  مهر

در دو ماه اولیه سالجاری؛

یک میلیون و ۶۸0 هزار تن کاالی اساسی 
وارد کشور شد

ضوابط اجرایی احراز هویت الکترونیکی در بانک ها ابالغ شد
ضوابط اجرایی »دســتورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و مؤسســات 

اعتباری غیربانکی« ابالغ شد.
 پیرو بخشنامه موضوع ابالغ »دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی« مصوب جلسه مورخ 24  /11  /1400 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و 
تأمین مالی تروریســم و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه 
ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می کرد جزییات فنی و اجرایی آن به نحوی که منجر به اجرای یکنواخت 

مفاد دستورالعمل مذکور شود، تهیه و ابالغ شود.
بر این اساس، »ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی« متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه های شناسایی 
غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه و پس از طرح و تصویب در جلســه مورخ 11  /02  /1401 
کمیســیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شــبکه بانکی ابالغ شد.این دستورالعمل شامل )42( 

ماده و  )7( تبصره است.  ایرنا

پرداخت 7000 میلیارد وام بدون ضامن
اطالعات دریافتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که از زمان اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن 

تا پایان 15 اردیبهشت سال جاری بیش از 7000 میلیارد تومان تسهیالت بدون ضامن پرداخت شده است.
وزارت اقتصاد در راستای تکلیف رئیس جمهوری به بانک های دولتی مبنی بر تسهیل پرداخت وام های خرد، بانک های 
زیرمجموعه خود را در مرحله اول مکلف به پرداخت وام های خرد به کارکنان، بازنشســتگان و مستمری بگیران بخش 
دولتــی، عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد. البته، قرار شــد تا در ادامــه اجرای این طرح، به تدریج تمامی 
مشــتریان بانک ها شامل این طرح شــوند. شــرایط دریافت دریافت وام های خرد بدون ضامن اینگونه است که تا 50 
میلیون تومان تنها با نامه کســر از حقوق و برای دریافت وام تا 100 میلیون تومان با یک نامه کســر از حقوق همراه 
با چک یا ســفته امکان پذیر اســت و مشموالن این وام باید به بانکی که حقوق خود را از آن دریافت می کنند، مراجعه 
کنند.البته الزم به ذکر اســت که روند پرداخت وام بدون ضامن مبتنی بر اعتبارســنجی است و رتبه اعتباری افراد در 
تعیین ســفته، چک یا ضامن برای پرداخت وام تاثیرگذار اســت. در این زمینه، اطالعات دریافتی ایسنا از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی حاکی از آن اســت که از زمان اجرای طرح پرداخت وام بدون ضامن تا پایان 15 اردیبهشــت سال 

جاری بیش از  7000 میلیارد تومان تسهیالت بدون ضامن پرداخت شده است.  ایسنا


