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مراسم معارفه سرپرست معاونت 
منابع انسانی و سرپرست اداره کل 

سرمایه انسانی بانک ملی ایران
مراســم معارفه حســن کاظمی سرپرست معاونت 
منابــع انســانی و ســید جعفر میرزاده موســوی 
سرپرســت اداره کل سرمایه انسانی با حضور مدیر 

عامل واعضای هیات مدیره بانک ملی برگزار شد.
دکتر محمد رضــا فرزین در این مراســم با تقدیر 
از خدمــات فرهاد معقول و محمــد رضایی معاون 
سابق منابع انسانی و رئیس سابق اداره کل سرمایه 
انســانی،گفت:نیروی انسانی نقش مهمی در ارتقای 
جایگاه یک ســازمان دارد، از ایــن رو فراهم کردن 
زمینه رشد کارکنان می تواند تاثیر مهمی در رسیدن 
بانک ملی ایران به اهداف تعیین شــده داشته باشد. 
وی افزود: با توجه به توانمندی های حسن کاظمی و 
سید جعفر میرزاده موسوی و تجاربی که در دوران 
کاری خود اندوخته اند،امیدوارم شاهد تحول مهمی 
در بخش نیروی انســانی باشــیم. گفتنی است که 
فرهاد معقول عضو سابق هیات عامل و معاون منابع 
انسانی و محمد رضایی رئیس سابق اداره کل سرمایه 
 انسانی به سمت مشاور مدیر عامل بانک ملی ایران 

منصوب شدند.

 گزارش عملکرد پنج بانک دولتی 
 در خصوص واگذاری اموال مازاد

 به وزیر اقتصاد
گــزارش عملکرد واگذاری اموال مــازاد پنج بانک 
دولتــی در نیمه دوم ســال ۱۴۰۰ و شــش ماهه 
ابتدای سالجاری، طی جلسات جداگانه ای به وزیر 

اقتصاد ارائه شد.
به گزارش شــبکه اخبار اقتصــادی و دارایی ایران 
)شادا(، اعضای هیئت مدیره پنج بانک ملی، سپه، 
تجــارت، صادرات و ملت، با حضور در محل وزارت 
اقتصاد، طی جلســاتی جداگانــه، گزارش عملکرد 
خــود در این خصوص را به دکتر ســید احســان 
خانــدوزی ارائه کردند. بنابر ایــن گزارش، در این 
جلسات، گزارش اقدامات و آمار عملکرد بانک های 
مذکور در خصوص واگذاری امالک و سهام آنها در 
محدوده زمانی یک ساله شروع بکار دولت سیزدهم 
و نیز برنامه زمانبنــدی فروش این امالک تا پایان 
ســال ۱۴۰۱ ارائه شــد. این گزارش حاکی است، 
"موانــع و چالش های پیــش روی فروش امالک 
مازاد"، "وجــود برخی ابهامــات در نحوه ارزیابی 
امالک توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه 
قضائیه"، "بررسی امکان بازسازی، تغییر کاربری و 
هر گونه تغییر به منظور تسهیل در فروش امالک" 
و ... نیــز از جمله برخی درخواســت هــا و موارد 
مطروحه هیئت مدیره در گزارش پنج بانک دولتی 

مذکور به وزیر اقتصاد بود.

تجربه متفاوتی با معرفی سرویس های 
 بانکداری مدرن بانک ایران زمین

 برای مشتری ایجاد شود
بانکــداری مــدرن از جملــه مباحثی اســت که 
بانک ایران زمین طی ســال هــای اخیر با تامین 
زیرســاخت های الزم، خدمــات مختلفی را در این 
حوزه به مشتریان ارائه و سعی کرده با پیاده سازی 
تجربه مشــتری گامی مهم در جهت ایجاد ارزش 

افزوده برای مشتریان بردارد.
بر همین اســاس محمود حسن شاهی مدیر شعب 
استان های فارس، بوشــهر، کهگیلویه و بویراحمد 
در جمع روســای شعب این اســتان ها بر معرفی 
ســرویس های بانکداری مدرن به مشتریان تاکید 
کرد و گفت: کارکنــان بانک ایران زمین به عنوان 
بانک پیشــتاز در ارائه خدمات بانکداری دیجیتال 
باید با معرفی دقیق سرویس های بانکداری مدرن 
و خدمــات دیجیتال به مشــتریان عالوه بر جلب 
رضایت آنان، تجربه متفاوت برای مشــتریان ایجاد 
کنند. در ادامه حسن شــاهی پیرو بازدید مدیران 
شعب استان ها از هلدینگ فناوری اطالعات بانک 
ایران زمیــن افزود: بانک ایران زمین با شــخصی 
سازی خدمات برای مشتریان، گامی موثر در ارائه 
سرویس های بانکی برداشته است و مشتریان می 
توانند با توجه به نیاز خود، خدمات مورد نظر خود 
را از بانــک دریافت نمایند. در پایان ســید مهدی 
فاطمی معاون شــعب اســتان همراهی ســتاد با 
کارکنان شــعب را ضروری دانست و گفت: به طور 
قطــع همــکاری و همراهی همکاران در ســتاد با 
شــعب می تواند در روند ارائه خدمات با کیفیت به 
مشــتریان موثر باشد. اپلیکیشن فراز ایران زمین با 
امکانات بانکی متنوع می تواند در راستای فناوری 
روز ایران زمین بســیاری از خدمــات بانکی را به 

مشتریان خود ارائه کند.

منابع قرض الحسنه در بانک های 
قرض الحسنه متمرکز شود

معاون اداره کل توســعه ســرمایه انســانی بانک 
قرض  الحســنه مهر ایــران گفت: چنانچــه منابع 
قرض  الحســنه ســایر بانک  ها و منابع صندوق  های 
قرض  الحســنه فقــط در بانک  های قرض  الحســنه 
متمرکز شود، این بانک  ها می توانند اقدامات بسیار 

ارزنده  تری را به انجام برسانند.
»فرشــید رزالنســری« معاون اداره کل توســعه 
ســرمایه انســانی بانــک در برنامــه »گفت  و گوی 
اقتصادی« رادیو گفت  و گو اظهار داشت: با عنایت به 
محدودیت استفاده بانک  های قرض  الحسنه صرفاً از 
عقد قرض  الحسنه و علی  رغم اینکه قدمت بانک  های 
قرض  الحسنه در کشور بیش از ۱۵ سال نیست، اما 
کارهای بسیار خوبی در حوزه قرض  الحسنه در این 

بانک  ها به انجام رسیده است.

گزارشاخبـــار

میترا یزدچی  ســید احســان خاندوزی، ســخنگوی 
اقتصادی دولت در نشســت خبری با حضور خبرنگاران از 

رشد3.8 درصدی کشور در بهار امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار سیاســت روز، وی در این رابطه اظهار 
داشــت: بر اســاس گزارش مرکز آمار، در بهار امسال رشد 
اقتصادی کشــور به 3.8 درصد رسیده است و اگر نفت را 
محاسبه نکنیم، رشــد اقتصادی کشور در بهار امسال ۴.3 
درصد بوده اســت. خاندوزی در رابطه با رشد بخش های 
اقتصــادی مختلف بیــان کرد: در این مدت رشــد بخش 
صنعت ۵.۱ درصد، معادن ۱.۱ درصد، خدمات 3.9 درصد 
ولی رشــد بخش کشــاورزی  از منفی ۵ درصــد در بهار 
گذشــته به منفی ۰.8 درصد رســیده است. وضعیت رشد 
اقتصادی بخش کشاورزی نیز اگرچه همچنان منفی است 
اما در مقایسه با عدد بزرگ منفی که سال گذشته داشتیم، 

بسیار بهبود یافته است.
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تغییر روند نامناسب 
رشد تولید صنایع بزرگ کشور در ماه های اخیر به ویژه در 
یکی دو ماه ابتدایی سال یادآور شد: طبق گزارش پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی رشد تولید صنایع بزرگ به مثبت 
6.7 درصد رســیده است و با تفکیک جزئیات آن، بیشترین 
افزایش تولید مربوط به صنایع خودروسازی و قطعات با 22 
درصد سهم بوده است همچنین ماشین آالت و تجهیزات با 
۱9 درصد ســهم و منسوجات با ۱7 درصد و فلزات اساسی 
با 8.۵ درصد در این نرخ رشــد تولید ســهم داشته اند. وی 
در رابطه با علل افزایش رشــد اقتصادی کشور در سه ماهه 
نخســت امسال اظهار داشــت: یکی از دالیل رشد تولید در 
بخش ماشــین آالت کشــور، رشــد ۵.8 درصدی تشکیل 
ســرمایه و بهبود وضع سرمایه گذاری اقتصادی است که در 
بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رخ داده است 
و برخــی از اقدامات دیگر هــم مانند کاهش قطعی برق در 
مقایسه با سال گذشته به رشد تولید کمک کرده است.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: مجموعاً بر اســاس 
گزارش مرکز آمار، در بهار امســال رشد اقتصادی کشور به 
3.8 درصد رســیده است و اگر نفت را محاسبه نکنیم، رشد 
اقتصادی کشور در بهار امسال ۴.3 درصد بوده است که در 
بخش صنعــت ۵.۱ درصد، معادن ۱.۱ درصد، خدمات 3.9 
درصد و در بخش کشــاورزی هم عدد منفی ۵ درصد بهار 

گذشته به منفی ۰.8 درصد بهبود پیدا کرده است.

 کاهش تورم تا رسیدن به سطح قابل قبول 
ادامه دارد

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود 
با تاکید بر کاهش تــورم ماهانه و نقطه به نقطه نیز گفت: 
در تــورم ماهانــه و نقطه به نقطه به ویــژه در حوزه تورم 
تولیدکننده وضعیت بهتری را شــاهد هستیم؛ چرا که اگر 
تورم تولید کننده باال باشــد، اثر خود را در بخش مصرفی 
و مصرف کنندگان می گــذارد. عدد 73 درصد تورم تولید 
کننده بهار گذشــته به ۴9 درصد در بهار امســال کاهش 
پیدا کرده است که همچنان رضایت بخش نیست و دولت 
برنامه جــدی دارد که همین اعداد را هم به ســطح قابل 

قبولی کاهش دهد.
خاندوزی با اشــاره به برنامه دولت بــرای انضباط مالی و 
اصالحــات اقتصادی و آغاز این اصالحــات از خود دولت، 
نیز یادآور شــد: دولت ابتدا خود را عامل و کارگزار اصالح 
اقتصاد قلمداد می کند و هرگونه فشــار و سیاســتی را از 
خود شروع کرده اســت و همین موجب شده است که ما 
همچنان پس از پایان 6 ماهه نخســت امسال کمتر از ۱۰ 
هزار میلیارد تومان از تنخواه اســتفاده کنیم در حالی که 
این عدد در ســال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان 
بود و امســال بــا توجه به اینکه هم قیمتهــا افزایش پیدا 
کرده و هم بودجه و ... افزایش پیدا کرده اســت، این عدد 
قاعدتاً باید امســال بیشتر می شد اما با اهتمامی که دولت 

در حوزه انضباط مالی داشــته اســت، شرایط کامال تحت 
مدیریت دولت است.

وی در رابطــه با بازپرداخت بدهی هــای دولت نیز گفت: 
در 6 ماهه نخســت ســال جاری حدود 7۰ هزار میلیارد 
تومان اصــل اوراق بدهی دولت را بازپرداخت کردیم که با 
سود آن بیشــتر از این رقم می شد اما اصل آن را پرداخت 
کردیم، همچنین انتشــار اوراق در مقایسه با سال گذشته 
بســیار کاهش پیدا کرده  و در حالی که در 6 ماهه نخست 
سال گذشته ۱۰۴ هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی 
دولت را داشتیم، در 6 ماه نخست امسال مجموعاً 63 هزار 
میلیارد تومان واگذاری اوراق مالی دولت انجام شــد و در 
مقابل، تســویه ها و آن چیزی که بازپرداخت شده به بازار 

سرمایه و صاحبان اوراق، بیشتر از این عدد بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در خصوص واگذاری 
اوراق در 6 ماه نخســت ســال ۱۴۰۰ حــدود ۱۰۴ هزار 
میلیارد تومان واگذاری داشــتیم که در 6 ماهه نخســت 
امســال به 63 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که به این 
معنی اســت که دولت دارد تالش می کند تا اســتقراض 
خــود را مدیریت کند. وی همچنیــن اظهار کرد: موضوع 
رشد ۵3 درصدی خرید تضمینی گندم اتفاق مبارکی بود 
که موجب بی نیازی کشــور تا حد زیادی شد و همچنین 
موضوع تســویه کامل دولت با گندمکاران نیز رخدادی کم 

سابقه بود که در این مدت کوتاه بدهی ها تسویه شود.

عضویت در شانگهای، ظرفیتی برای رشد تجاری
وی در رابطه با قرارداد 2۵ ســاله ایران با چین و جزئیات 
آن نیز گفت: سیاست دولت و شخص رئیس جمهور، اتخاذ 
دیپلماسی اقتصادی فعاالنه با محوریت کشورهای همسو با 
جمهوری اسالمی ایران و کشورهای همسایه است و حتما 
در این راهبــرد، اقتصادهای موثری مانند چین نقش ویژه 
ای دارند و بنای دولت این اســت که فارغ از هر اتفاقی که 
در مناســبات ایران با غرب رخ می دهد، حتماً تعامل را با 

شرکای راهبردی مانند چین ادامه دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در جلسه اخیر 
دولت بر محقق شدن مفاد قرارداد 2۵ ساله با چین تأکید 
و برخــی از مفاد هم به عنوان نمــاد و عالمت برای احراز 
اراده طرفین مشخص شــده است نیز افزود: اتفاقی که در 
اجالس شانگهای افتاد یکی از عالمتهای این اراده دو طرف 
بر پیگیری این سیاســت بود که ظرفیت مهمی برای رشد 

تجاری است.
 وی ادامه داد: در خصوص موضوع فروش نفت هم سیاست 
ما به همین ترتیب است و توافقاتی بین طرفین یعنی ایران 
و چین صورت گرفته که از آنجایی که روش و شیوه ما این 
است که ســعی کنیم تا حد ممکن با فعل ماضی صحبت 
کنیــم؛ زمانی که به این تفاهمات محقق شــدند، گزارش 

عملکرد و اعداد و ارقام دقیق آن را اعالم خواهیم کرد.

 بانک ملی به سودآوری رسید
خاندوزی درباره زیان انباشــته بانک ملی ایران نیز گفت: 
این بانک به عنوان بزرگترین بانک در کنار بانک ســپه به 
عنوان دو بال بزرگ تسهیالت و ردیف های دولتی هستند 
و با توجه به برگزاری مجمع بانک ملی، بانک ملی در سال 
۱399 حدود 6.7 هزار میلیارد تومان زیان داشــت که در 

۱۴۰۰ به 2۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
وی ادامــه داد: همچنیــن فعالیــت محــوری صرفا خود 
بانک، فارغ از شرکت ها و ســایر اقدامات بانک، علی رغم 
زیان منفی ۱6۰۰ میلیارد تومانی در ســال 99، در ســال 
۱۴۰۰ مثبت شــد و ۱۴۰۰ میلیارد تومان ســود از محل 
فعالیت اصلی بانک شناســایی شــد؛ این بانک را به عنوان 
نمونه در دســترس داریم و در تالشــیم مشکل بانک های 
 دولتی که در شــرایط بدی آنها را تحویل گرفتیم، سریع تر 

بهبود ببخشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد: 

رشد 3.8درصدی اقتصاد در بهار سال 1401

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات پایان فروش خودرو 
از طریق ســامانه یکپارچه، گفت: خودروهای عرضه شده توسط ایران خودرو در 

نیمه دوم سال به تدریج از شمول قرعه کشی خارج خواهد شد.
امید قالیباف درباره مباحث مطرح شــده درباره حذف سامانه یکپارچه تخصیص 
خودرو، اظهار داشت: در ابتدا که فروش و عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه 
خودرو آغاز شــد تقریبا ۱۰ شــرکت خودروساز در ســامانه یکپارچه و از طریق 

قرعه کشی خودروهای خود را عرضه می کردند. 
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: اما به تدریج و با افزایش 
تولید، این خودروســازها از قرعه کشی خارج شدند و در نهایت دو شرکت سایپا 
و ایران خودرو برای عرضه خودرو از طریق ســامانه باقی ماندند که سایپا هم از 
ســامانه یکپارچه خارج شــد و اکنون خودروهایش بدون قرعه کشــی به فروش 

می رســد و بنابراین دیگر موضوعیت ندارد که یک ســامانه یکپارچه برای عرضه 
خودرو از طریق قرعه کشی داشته باشیم. 

قالیباف بیان داشــت: براین اســاس ســامانه یکپارچه خودرو حذف می شود و 
شــرکت های خودروساز نســبت به عرضه خودرو از طریق سامانه های مربوط به 
خودشــان اقدام می کنند و در مورد شــرکت ایران خودرو نیز قرعه کشــی برای 
عرضه خودرو توســط خود شرکت انجام می شــود لذا بعد از برگزاری سه مرحله 
عرضه خودرو از طریق ســامانه یکپارچه شــیوه  در مرحله چهارم کامال متفاوت 

اســت. وی افزود: البته خودروهای عرضه شــده توسط ایران خودرو نیز در نیمه 
دوم ســال به تدریج از شمول قرعه کشی خارج خواهد شد،   حدود یک ماه آینده 
خودرو تارا از قرعه کشــی خارج و به تدریج سایر محصوالت ایران خودرو تا پایان 
از شــمول قرعه کشی خارج می شود و طبق وعده وزیر صمت تا پایان سال جاری 

قرعه کشی خودرو حذف می شود. 

قالیباف اظهار داشــت:  ذکر این نکته نیز الزم اســت که نظارت ما بر قیمت از 
طریق سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده باقی خواهد بود و جدی تر 
نیز خواهد بود و اینگونه نیســت که هر خودروسازی با هر قیمتی بتواند خودرو 
را در ســامانه مربوط به خودش عرضه کنــد بلکه قیمت ها حتما باید به تصویب 

سازمان حمایت برسد اما مدل فروش بر عهده خودروسازان است.  فارس

جزئیات پایان فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه

تغییر نحوه عرضه شرکت های خودروساز

درحالی که در هفته های گذشــته مصوبه شورای پول و 
اعتبار برای تفکیک حساب تجاری و شخصی با واکنش 
های متعدد همراه شــد، رئیس کل بانک مرکزی اعالم 

کرد: مالک تعیین حساب تجاری، خوداظهاری است.
 علی صالح آبادی در پاســخ به ســوال خبرنگار تسنیم 
مبنــی براینکه آیا مصوبه شــورای پــول و اعتبار برای 
تفکیک حســاب های تجاری و شــخصی تغییر خواهد 
کــرد؟ وزیر اقتصــاد هم قباًل گفته بود که امســال این 
مصوبه اجرا نمی شود. اظهار داشت: عمده کار مربوط به 
حساب های شخصی و تجاری با ساماندهی دستگاه های 

کارتخوان و درگاه های پرداخت انجام شده است. 
وی افزود: االن  اکثر افــرادی که درگاه پرداخت دارند، 
حســاب تجاری هستند. تکلیف این گروه روشن است و 
پرونــده مالیاتی هم دارند. دیگــر معضلی در این زمینه 
نداریم.رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در شــورای 
پول و اعتبار هم تصویب شــد که امسال مبنای تفکیک 
حساب تجاری و شخصی خوداظهاری افراد باشد. افرادی 
که عالقه مند هســتند از مزایای حساب تجاری استفاده 
کنند به شــرط اینکه کار خود را تجاری تشخیص دهند 
مــی توانند اعالم کنند.وی در پاســخ به ســوال دیگر 
خبرنگار تســنیم که دیگر تعداد و مبلغ تراکنش مالک 
تعیین حســاب تجاری نخواهد بود؟ گفت: بله؛ تعداد و 

مبلغ تراکنش حساب امسال هیچ موضوعیتی ندارد.
 طــی هفته هــای اخیر بحث هــای زیــادی پیرامون 
دســتورالعمل اعالم شــده برای تفکیک حســاب های 
شــخصی و تجاری ایجاد شــده بود و نظــرات موافق و 
مخالف متعددی مطرح شد.براســاس دستورالعملی که 
از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود، کلیه حساب های 
مربوط به اشــخاص حقوقی به عنوان حساب تجاری در 
نظر گرفته شــده است. همچنین هر حسابی که بیش از 
۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این 
تراکنش ها به 3۵ میلیون تومان برســد، حساب تجاری 
تلقی شــده و مشــمول پرداخت مالیات می شود. البته 
براین نکته تاکید شد که برای تجاری شدن یک حساب 

الزم است که هر دو شرط در عمل رخ دهد.
بعد از تشــدید واکنش ها بــه مصوبه مذکور؛ احســان 
خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه از نحوه خبرســازی 
و انتشــار اخبار مربوط به تفکیک حساب های شخصی و 
تجاری بسیار تعجب کرده است، گفت: مساله حساب ها 

متعلق به قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ بود و در همان جا 
مصوب شــده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ 
هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه ســقف و تعداد گردش را 
بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشــت و آنچه منتشر شد 
کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک 
حساب های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد 
و قبول آن از ســوی دولت اســت. اطالع رسانی دقیق تر 
را دوســتان شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعالم 
خواهنــد کرد. رئیــس کل بانک مرکزی بــا بیان اینکه 
روزهای آینــده خبرهای خوبی از آزادســازی پول های 
بلوکه شــده اعالم می کنیم، گفت: معامالت بازار متشکل 

ارزی امسال نسبت به سال قبل 8۰ درصد رشد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین خبر داد: از ابتدای سال 
جاری تا کنون در 6 ماه اول 22 میلیارد و ۴3۰ میلیون 
دالر در ســامانه نیما معامالت ارزی انجام شده است در 
حالی که ســال گذشته در این مدت ۱2 میلیارد و 362 
میلیون دالر معامله بوده که معامالت امســال نسبت به 

سال قبل 8۰ درصد رشد داشته است.
صالح آبــادی همچنین گفت: قبال که نــرخ ترجیحی ارز 
۴2۰۰ تومانــی بود تقاضا برای دریافــت این ارز به بهانه 
کاالهای اساســی زیاد بود و بخشی از آن تقاضای کاذب 
بود و کاالهایی که با ارز ارزان وارد می شــد به کشورهای 
همسایه قاچاق می شد اما امسال بعد از یکسان سازی نرخ 
ارز و حذف ارز ترجیحی تقاضا کاهش پیدا کرده چون نیاز 
واقعی شــده و در حال حاضر میزان عرضه ارز از تقاضای 
آن در بازار نیمایی بیشتر شده است.وی همچنین گفت: در 
بازار متشــکل و توافقی ارز 6۰۰ میلیون دالر معامالت به 
نرخ توافقی در قابل اســکناس انجام شــده که البته این 
معامالت برای پاسخگویی به نیاز خدمات ارزی و در واقع 
بازار خرد است و هر چه امکان تأمین ارز به شکل توافقی 
و در بازار متشــکل بیشتر شــود عمق این بازار افزایش 
می یابد. رئیــس کل بانک مرکزی با تأکیــد بر اینکه در 
حال حاضر مشــکل عرضه ارز در بــازار نداریم گفت: در 
چند روز گذشته که تعدادی از شرکت های ایرانی تحریم 
شدند در جلســه ای با وزیر نفت تصمیم گرفتیم فارغ از 
شرایط تحریمی نیاز ارزی کشور را تأمین کنیم و تحت هر 
شرایطی این شرکت ها می توانند فعالیت های تجاری خود 
را داشته باشند و بانک مرکزی حضور پررنگ تری در بازار 

حواله ارزی خواهد داشت.  تسنیم

 رئیس کل بانک مرکزی مالک تعیین حساب تجاری  را 
اعالم کرد 

با پذیرش 8۰۰ فروند شــناور در منطقه ویژه اقتصادی 
بنــدر امام خمینی )ره( از ابتدای ســال جاری تا پایان 
شهریورماه سال جاری در مجموع 23 میلیون تن کاالی 

نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شده است.
بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 
ضمن اعــالم تخلیه و بارگیــری 23 میلیون تن کاالی 
نفتی و غیرنفتی در بندر امام خمینی )ره( در بازه زمانی 
شــش ماهه اول سال، گفت: عالوه بر این در همین بازه 
ترانزیت خارجی 6۵ درصد، ترانشیب ۵7 درصد و کابوتاژ 
27 درصد رشد داشته که بیانگر همت و تالش مضاعف 
همکاران ایــن اداره کل و بخش خصوصی فعال در این 

حوزه است.
وی گفت: رویکــرد بازار محور، توجــه ویژه به موضوع 
مشــتری مداری و تالش در جهت بهره مندی حداکثری 
از ظرفیت هــای موجود دریایی و بندری، موجب رشــد 
7 درصدی ترافیک کشــتی ها در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان با تأکید 
بر ضــرورت تأمین و پایداری زنجیــره ی امنیت غذایی 
کشــور بیان کرد: بــا بهره گیری از تجهیــزات پرقدرت 
و آماده بــه کاری حداکثری، موفق بــه تخلیه بیش از 
8 میلیون تن کاالی اساســی از کشــتی ها بوده ایم. بر 
همین اســاس با ایجاد تعامل بــا ارگان های ذی ربط و 
اتخاذ راهکارهای مشــترک، با تســهیل و تسریع خروج 
کاالهای اساسی از مجتمع بندری امام خمینی )ره( در 
6 ماهه نخست 6 میلیون و 8۰۰ هزار تن کاالی اساسی 
 از طریق شبکه توزیع به مبادی مصرف در کشور ارسال

شده است.
آقایــی در ادامــه افــزود: بــا توجه به اهمیــت کاالی 
استراتژیک گندم در زنجیره غذایی کشور، میزان تخلیه 
این کاال در بندر از رشــد 98 درصــدی برخوردار بوده 
است.وی یادآور شــد: همچنین تمهیدات صورت گرفته 
جهت ارتقــاء بهره وری موجب افزایــش توان عملیاتی، 
تجهیزاتی، نیروی انســانی و امکان ارایه خدمات بهینه 
 به شــناورهای متردد با وجــود محدودیت های موجود 

شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان با تأکید 
بر ضرورت ایجاد بازارهای جدید و تســهیل فرآیندهای 
جذب کاال و کشــتی بیان کرد: با توجه به همجواری با 

صنایع نفتی و پتروشــیمی و نیز بازار اقلیم کردســتان 
عراق در پسکرانه منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی 
)ره(، تخلیــه و بارگیری عملیــات نفتی در این مجتمع 
بندری از رشــد ۴۴ درصدی برخوردار بوده که این امر 
به جهت ارتقاء توان فنی و بهبود شــاخص های عملیاتی 
در پایانه های اختصاصی فرآورده های نفتی صورت گرفته 

است.
آقایی گفت: همچنین عالوه بر رشد 2۱ درصدی تخلیه 
و بارگیری مواد معدنی و شــیمیایی مجتمع بندری به 
دلیل برقراری تعامل با صاحبان کاال، مشــتری مداری و 
نیز جذب بازارهای جدید، در برخی اقالم نظیر صادرات 
کود شــیمیایی اوره بیش از 2۰۰ درصد رشد را تجربه 

کرده ایم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان همچنین 
با اشــاره به برگزاری نشست های تعامل و هم اندیشی به 
منظور ایجاد هم افزایی میان سازمان بنادر و دریانوردی 
و راه آهن جمهوری اســالمی با هدف توسعه توان حمل 
و نقل ریلی خاطر نشــان کرد: در این بازه زمانی شاهد 
رشد 2۰ درصدی واگن های آماده به کار نسبت به مدت 

مشابه سال قبل بوده ایم.
آقایــی عنــوان کرد: با توجــه به اهمیت لــزوم رعایت 
شــاخص های ایمنی عملیاتی در مجتمــع بندری امام 
خمینــی)ره(، علیرغم تنوع ســبد کاالیی از جمله مواد 
نفتی ســبک، ســنگین و بعضا کاالهــای خطرناک در 
کنــار افزایش حجــم عملیات نســبت به ســال قبل، 
 موفــق به انجــام تخلیــه و بارگیری با ضریــب ایمنی 

مطلوب شده ایم.
به گزارش ســازمان بنادر و دریانــوردی، مدیرکل بنادر 
و دریانوردی اســتان خوزستان با اشــاره به قابلیت های 
عملیاتــی و تجهیزاتی بندر امام خمینی )ره( گفت: این 
بندر با برخورداری از تجهیزات دریایی و بندری پرقدرت 
و آماده به کار، توان ارایه خدمات شــبانه روزی به کلیه 
شــناورها و صاحبــان کاال را دارد، همچنین با توجه به 
سیاســت گذاری های صورت گرفته به منظور بهره گیری 
از تســهیالت منطقه ویژه اقتصادی و با اعطای مجوز به 
شــرکت های ارائه دهنده خدمات بندری طی یک سال 
اخیر بیش از 3۵۰ تجهیز لجستیکی بندری به بندر وارد 
شــده که عالوه بر نوسازی ناوگان نقش مهمی در ارتقاء 

نرم های عملیاتی داشته است.  ایسنا

 تخلیه و بارگیری ۲۳ میلیون تن کاالی نفتی و غیرنفتی 
در بندر امام »ره«


