
آسمان تهران، 1440!

از آنجا که این روزها به دلیل آلودگی شدید هوای تهران، بین تهرانی ها و آسمان 
باالی سرشان الیه ای ضخیم از دود و آالینده ها وجود دارد، احتماال بتوان از حاال 
تیترهای روزنامه های تهران در سال 1440 را پیش بینی کرد؛ هر چند که برخی 
مسئوالن ثابت کردند سرعت قطار سوء مدیریت شان به حدی است که خیلی وقت 

ها ما را به خیلی جاها، حتی پیش از زمان بندی های پیش بینی شده می رساند!
1440- تيتر: مردم تهران با آسمان آبی، عكس يادگاری گرفتند!

شرح خبر: در پی کنار رفتن چند دقیقه ای گرد و غبار و آلودگی های آسمان 
تهران در اثر وقوع یک طوفان شدید و ناگهانی، مردم شهر تلفن های همراه شان را 
روی زمین گذاشتند و با لنزهای سر به هوا)!( از خودشان و آسمان آبی تهران عكس 
یادگاری گرفتند تا در بقیه روزهای سال بتوانند با نگاه کردن به آن، خاطرات خوش 

چند دقیقه مشاهده آسمان آبی شهرشان را گرامی بدارند!
1441- تيتر: پنكه غول پيكر، آسمان تهران را آبی كرد!

شرح خبر: به دنبال ادامه آلودگی هوا و جا خوش کردن میزان آن در مرحله “چه 
گویم که ناگفتنم بهتر است”، مخترعان جوان کشور پنكه عظیمی ساختند که پس 
از قرار دادن آن روی نوک برج میالد و روشن کردنش، توانستند دود و غبار را برای 
چند دقیقه از آسمان شهر دور کنند تا شهروندان تهرانی برای دقایقی ماسک های 
شان را بردارند و عالوه بر آسمان آبی، بتوانند روی ماه یكدیگر را هم ببینند! همچنین 
مسئوالن مربوطه، شایعه سوزاندن مازوت برای تامین برق این پنكه عظیم را به شدت 
رد کرده و اعالم کردند این پنكه با استفاده از یک تكنولوژی باال ساخته شده و برای 

تامین نیروی چرخش آن، نهایتا دو تا باتری قلمی کافی است! 
1442 – تيتر: مسئوالن شورای شهر اطمينان دادند: “آسمان تهران 

سر جايش است!”
شرح خبر: پس از چند ماه متوالی که آسمان تهران حتی برای یک ثانیه هم به 
دلیل وجود الیه های به هم فشرده دود و دم مشاهده نشد، شایعه ای در شهر پیچید 
که آسمان آبی تهران کال به سرقت رفته و مثل برخی آثار باستانی مان، به یكی از 
موزه های خارجی فروخته شده است! خوشبختانه با اقدام به موقع و هوشیارانه 
اعضای شورای شهر مبنی بر سوار شدن به هواپیما و باال رفتن از الیه های دود و دم 
و مشاهده آسمان تهران، این شایعه از بیخ تكذیب شد. مهندس آبی نما )یكی از 
اعضای شورای شهر( در گفتگو با خبرنگار ما، از فیلمبرداری هوایی از آسمان تهران 
خبر داد و مژده داد فایل این تصویربرداری با کیفیت باال، به زودی در اختیار مردم 
شهر قرار گیرد تا بتوانند هر وقت که دل شان خواست، آسمان آبی تهران را حداقل 

روی صفحه تلفن های همراه شان مشاهده کنند!
1443 – تيتر: ابتكار تازه محققان، آسمان تهران را پس از سالها آبی 

كرد!
شرح خبر: سرانجام تالش ها و تحقیقات فشرده دانشمندان به نتیجه رسید و 
آنها توانستند با افزودن برخی مواد خاص به ترکیبات سوختی )از جمله مازوت و 
بنزین پاالیشگاهی(، کاری کنند که دود ناشی از سوختن آنها به جای رنگ سیاه یا 
خاکستری، آبی آسمانی شود! همچنین آنها قول دادند به زودی مشكل دیده نشدن 
ماه و ستاره ها را هم با ساختن و هوا کردن یک بالن نور افشان و تعدادی بادبادک 
فانوس دار حل کنند تا شب های تهران، دوباره به روزهای رمانتیک خود بازگردد!

1444- تیتر: تهران، شهری که دوستش داشتیم! 
شرح خبر: به دنبال تكان نخوردن یک ساله شاخص آلودگی هوای تهران از 
مرحله تک سلولی زی! )توضیح ضروری: در این میزان آلودگی تنها تک سلولی های 
پُر رو که مصرف اکسیژن شان سالی دو ملكول است، قادر به زندگی می باشند( 
سرانجام تهران تخلیه شد و مردم شهر که طی سالیان گذشته با استفاده از کپسول 
اکسیژن در قید حیات بودند )و البته تمام ماشین ها، موتورها و کارخانه هایش!( به 
شهرهای دیگر کشور منتقل شدند. همچنین به ابتكار برخی مسئوالن، دور تا دور 
شهر تهران هم پالستیک شفاف دو الیه کشیده شد تا دود و آلودگی های آن به 

جاهای دیگر، درز نكند!

بـا وجـود الزامـات قانونی بـرای اجـرای واحد 
حسـاب خزانه و ابالغ آن به دسـتگاه های اجرایی 
و نهادهای دولتی، شـرکت های تابعه وزارت نفت 
و دانشـگاه های علوم پزشـكی همچنان از اجرای 
قانـون تمكیـن نمی کننـد، طبـق قانـون بانـک 
مرکزی موظف اسـت برای بسـتن حسـاب های 

فرعی این دستگاه های متخلف اقدام کند.
 به گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری 
فارس، طبق اسـتانداردهای بین المللی، حسـاب 
واحـد خزانـه بدین معناسـت کـه اطالعات همه 
تراکنش هـای بانكـی دولتـی بایـد در یـک جـا 
متمرکز باشـد، درآمدهای وصولـی دولت به طور 
مسـتقیم وارد خزانه شـود و پرداخت های دولتی 
بـه ذی نفعان نهایی بدون واسـطه صـورت گیرد؛ 
ایـن امـر بـه شـفافیت مالـی در نظـام اقتصادی 

کشور منجر می شود. 
تشكیل حسـاب واحد خزانه با ایجاد سیستم 
یكپارچه مدیریت اطالعات مالی دولت و تجمیع 
همـه منابـع مالـی در خزانـه داری کل کشـور، با 
اسـتناد به ماده 53 قانون اساسـی، ماده 17 قانون 
برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه، بند الف ماده 20 
قانـون احـكام دائمـی برنامه هـای توسـعه و 
تبصره هـای 7 و 19 قانـون بودجـه 1401 کل 

کشور صورت می گیرد.
»ایجـاد انضبـاط مالـی«، »عـدم اسـتفاده از 
تنخواه  گـردان بانـک مرکـزی« و »کاهـش خلق 
پـول«، از اقدامـات دولت سـیزدهم، در راسـتای 
شفافیت و انضباط مالی است و در 9 ماهه نخست 

سـال جاری، اتفاقات مثبت و ارزشـمندی در این 
زمینـه رخ داده اسـت، با ایـن حـال، هنـوز 
شـرکت های تابعـه وزارت نفـت و دانشـگاه های 
علـوم پزشـكی، باوجـود مهلت هـای مكـرر، بـا 
تخلـف از اجـرای قانـون نسـبت بـه تجمیـع 
حسـاب های خـود در یـک حسـاب واحـد اقدام 

نكرده اند.
قانون شكنی شرکت های زیرمجموعه وزارت 
نفت در حالی اسـت که طبق قانون بودجه سـال 

1401، بایـد تا پایان فروردین  امسـال، تشـكیل 
حسـاب واحـد خزانـه در دسـتگاه های اجرایـی، 

سازمان ها و شرکت های دولتی اجرا می شد.
همچنین وزارت اقتصاد در طول سـال جاری، 
چندیـن بـار بـه دسـتگاه های اجرایـی از جملـه 
شـرکت های نفتی مهلـت داد تا این الـزام قانونی 
را اجـرا کننـد, آخریـن اولتیماتوم سیداحسـان 
خانـدوزی، وزیـر اقتصـاد، بیانگر این اسـت که تا 
پایان دی   امسـال، تشـكیل حسـاب واحد خزانه 

باید توسـط همه دسـتگاه های اجرایـی از جمله 
شـرکت های تابعه وزارت نفت، صـورت گیرد، در 
غیـر ایـن صـورت، در زمینـه ارائـه خدمـات 
خزانـه داری به دسـتگاه های مربوطه تجدیدنظر 
خواهـد شـد. از سـوی دیگر برخـی از نمایندگان 
مجلـس نیز در هفته هـای اخیـر، از قانون گریزی 
شـرکت های تابعه وزارت نفت بابت عدم تشكیل 
حسـاب واحـد خزانـه انتقـاد کردند و خواسـتار 

اجرای قانون شدند.

مقاومت شرکت های تابعه نفت و دانشگاه های علوم پزشكی در برابر حساب واحد خزانه

لزوممسدودیحسابارگانهایمتخلف

اطالعیه مشترک نظام 
بانکی درباره الزام به 

رعایت نرخ سود قانونی

 نرخ سود 
اوراق 23 
درصد است

بانـک هـای خصوصـی و دولتی 
اطالعیـه ای مشـترک  کشـور در 
توافـق کردنـد از روز شـنبه بـه نـرخ 

سود قانونی، پایبند باشند.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی 
شـورای  فـارس،  خبرگـزاری 
کانـون  و  بانک هـا  هماهنگـی 
بانک های خصوصـی در اطالعیه ای 
مشـترک بر لـزوم رعایت نرخ سـود 
قانونـی از روز شـنبه 17 دی مـاه 
تاکیـد کردنـد. در ایـن اطالعیـه بـا 
اسـتناد بـه بخشـنامه ابالغـی نـرخ 
سـود سـپرده ها آمـده اسـت: از روز 
شـنبه مـورخ 1401,10,17 اوراق 
گواهـی سـپرده مـدت دار ویـژه 
سـرمایه گـذاری )عـام( با نرخ سـود 
23 درصـد در تمـام بانک هـا طبـق 

سهمیه ابالغی اجرایی می شود.
این اطالعیـه می افزاید: پرداخت 
سـود علی الحسـاب اوراق مذکور به 
صـورت ماهانـه و معـاف از مالیـات 
اسـت و بازخرید قبل از سررسید آن 
در شـعب بانک هـا با نـرخ 10 درصد 
همچنیـن  بـود.  خواهـد  سـاالنه 
پرداخـت سـود سـپرده در ابتـدای 
دوره سـپرده گـذاری بـه منظـور 

جذب مشتری ممنوع است.
در اطالعیـه مشـترک بانک هـا با 
نـرخ سـود  کـه  ایـن  بـر  تاکیـد 
سـپرده های سـرمایه گذاری 3 ماهه 
و ۶ ماهـه طبـق نرخ هـای اعالمی در 
بخشـنامه های قبلی بانـک مرکزی 
اسـت، آمده است: سـپرده های بلند 
مدت، طبق دسـتورالعمل های بانک 
مرکـزی بایـد حداقـل یـک سـاله 
افتتاح شود. این اطالعیه تاکید دارد: 
نرخ سـود علی الحسـاب سپرده های 
سـرمایه گذاری مـدت دار که قبل از 
سررسید برداشت شـود، معادل نرخ 
سـود علی الحساب سـپرده سرمایه 
گذاری متناظر بـا دوره ماندگاری آن 
بـا کسـر نیـم درصـد خواهـد بـود. 
بانک هـا همچنیـن اعـالم کردند که 
نـرخ سـود سـپرده های سـرمایه 
گـذاری کوتـاه مـدت بـا کمتریـن 
مانـده در مـاه، در حـال حاضـر 10 
درصد ماه شـمار اسـت که به صورت 
علی الحسـاب محاسـبه و به حساب 
سـپرده گـذار واریـز می شـود. در 
بخـش پایانـی ایـن اطالعیـه آمـده 
اسـت: بـا عنایـت به بخشـنامه اخیر 
بانـک مرکزی، کلیـه بانک ها موظف 
بـه رعایـت دقیـق نرخ هـای مصوب 
هسـتند و بـرای بانک هایـی کـه 
مقـررات ابالغـی را رعایـت نكنند، ۶ 
اقـدام تنبیهـی در نظـر گرفته شـده 
شـورای  اعـالم  اسـاس  اسـت.بر 
کانـون  و  بانک هـا  هماهنگـی 
بانک هـای خصوصـی و موسسـات 
مـورخ  شـنبه  روز  از  اعتبـاری، 
1401,10,17 بازرسـان بانک هـا و 
بانـک مرکـزی بـر رعایت مفـاد این 
اطالعیـه نظـارت جـدی بـه عمـل 

خواهند آورد.

خبر

انجام ۶۹ میلیارد 
تراکنش بانکی در 
سامانه شاپرک در 

۹ ماه گذشته
سـخنگوی بانـک مرکزی با 
اشـاره بـه انجـام ۶9 میلیـارد 
تراکنـش بانكـی در سـامانه 
شـاپرک در 9 مـاه گذشـته، 
گفـت: ایـن رقـم در قیـاس بـا 
مـدت مشـابه سـال گذشـته 

 افزایش 15 درصدی دارد.
خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اقتصـادی خبرگـزاری فـارس، 
اظهـار  قمری وفـا   مصطفـی 
داشـت: روزانـه بیـش از 400 
میلیـون تراکنش بانكـی انجام 

می شود.
آمـار  تشـریح  در  وی 
در  بانكـی   تراکنش هـای 
شـاپرک، بیان کـرد: در 9 ماهه 
رقـم 5۸  ایـن  پارسـال  اول 
میلیـارد تراکنـش بـود و در 9 
ماهه اول امسـال به ۶9 میلیارد 
تراکنـش رسـید، ایـن عـدد 
افزایـش  درصـد   حـدود 15 
نسبت به مدت مشـابه پارسال 

نشان می دهد.
کـرد:  اضافـه  قمری وفـا 
سـاالنه حدود 50 هزار میلیارد 
تومـان فقـط در سـامانه های 
بین بانكـی جا به جا می شـود و 
اگـر سـامانه های درون بانكی را 
نیـز اضافـه کنیـم ایـن عـدد 

افزایش پیدا می کند.

انگلیس و روسیه 
سال 2023 وارد 
رکود اقتصادی 

می شوند
بانـک آمریكایـی گلدمـن 
سـاکس پیـش بینی کـرده که 
تولیـد ناخالص داخلی انگلیس 
در سـال 2023 تقریبـا برابـر با 
روسـیه رشـد منفـی خواهـد 

داشت.
به گـزارش خبرنگار اقتصاد 
بین الملـل خبرگـزاری فـارس 
بـه نقـل از سـی ان بـی سـی، 
اقتصـادی  کارشناسـان 
اقتصـادی  رکـود  می گوینـد 
انگلیس در سـال 2023 تقریبا 
برابـر با رکود اقتصادی روسـیه 
در همیـن سـال خواهـد بـود. 
دلیـل آن هـم تبعـات افزایش 
زندگـی  هزینه هـای  شـدید 
بـرای خانوارهـای انگلیسـی و 
فعالیت هـای  بـر  آن  تأثیـر 

اقتصادی در این کشور است.
بانـک آمریكایـی گلدمـن 
سـاکس پیش بینـی کـرده که 
در سـال 2023 تولیـد ناخالص 
داخلی واقعی در انگلیس رشـد 
منفـی 1,2 درصـدی خواهـد 
داشـت که رشـد اقتصادی این 
کشـور بسـیار کمتـر از رشـد 
دیگـر  اقتصـاد   9 اقتصـادی 

بزرگ جهان خواهد بود.
گلدمـن سـاکس همچنین 
گفته که اقتصـاد انگلیس برای 
سـال 2024 رشد 0,9 درصدی 

را تجربه خواهد کرد.
آمریكایـی  بانـک  ایـن 
می گوید در سـال جاری اقتصاد 
روسـیه هـم رشـد منفـی 1,3 
درصـد را بـه ثبت می رسـاند که 
تحریم هـای  هـم  آن  دلیـل 
اعمال شـده علیـه ایـن کشـور 
ناشـی از درگیـری نظامـی بـا 
اوکراین اسـت. گلدمن سـاکس 
همچنیـن می گوید روسـیه در 
سـال 2024 دوباره رشـد مثبت 
خواهـد داشـت و اقتصـادی این 
کشـور 1,۸ درصـد بزرگ تـر 
خواهـد شـد. ایـن بانـک بزرگ 
آمریكایـی اعـالم کـرده اقتصاد 
آمریكا برای سـال جاری و سـال 
آینـده به ترتیب رشـد 1,1 و 1,۶ 
درصـدی را تجربه می کند. نكته 
جالـب آنكـه بـرای سـال جاری 
گلدمـن سـاکس بـرای اقتصاد 
را  منفـی  رشـد  هـم  آلمـان 
پیش بینـی کـرده و می گویـد 
تولیـد ناخالـص داخلـی در این 
کشـور بـه عنـوان بزرگ تریـن 
اقتصـاد اروپـا 0,۶ درصـد کمتر 
خواهـد شـد. گلدمـن سـاکس 
همچنیـن می گوید روسـیه در 
سـال 2024 دوباره رشـد مثبت 
خواهـد داشـت و اقتصـادی این 
کشـور 1,۸ درصـد بزرگ تـر 

خواهد شد.
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بانک و بیمه

علی زراندوزیکی هب لعل ، یکی هب سیخ

وقتی به جای خوردن مرغ، حرص قیمتش 
را می خوریم!

خبر رسـیده اسـت که قیمت فیله مـرغ به کیلویـی 1۰۰ هزار تومان 
رسـیده و قیمـت سـینه مـرغ هم افزایـش پیدا کرده اسـت. بـه نظر می 
رسـد ایـن قیمـت نجومـی بـرای بخـش هـای مختلف مـرغ، بـه زودی 

تأثیرات زیادی در بخش های مختلف زندگی ما داشته باشد. 
بـه عنـوان مثـال پـس از صدها سـال تکلیف پاسـخ به این سـؤال که 
“اول مـرغ بـود یـا تخـم مـرغ؟” مشـخص می شـود. بـه ایـن ترتیب که 
گویـا اول بایـد پول باشـد که بتوان فیلـه مرغ کیلویی 1۰۰ هـزار تومان 

و تخم مرغ شانه ای 9۸ هزار تومانی را تهیه کرد! 
حـال بـا گـران شـدن مـرغ بـه نظـر می رسـد شـیوه جدیـدی برای 
تعییـن مهریـه عـروس خانـم ها در پیـش رو اسـت و با توجـه به قیمت 
رو بـه افزایـش مرغ، یکی از راه های اسـتحکام زندگی مشـترک، تعیین 
مـرغ بـه عنوان مهریه اسـت. بـه عنوان مثال عـروس خانم مـی تواند به 
میـزان سـال تولدش بـه کیلوگرم، خواهان فیله یا سـینه مـرغ به عنوان 
مهریـه باشـد! البتـه در ایـن میـان هسـتند عـروس خانم هایـی که در 
زمینـه مهریـه سـخت گیـری زیـادی ندارنـد کـه این افـراد مـی توانند 
مهریـه شـان را از نواحـی ارزان تـر مرغ انتخـاب کنند و مثاًل بـه 1۰۰ یا 

۲۰۰ کیلو سنگدان یا پای مرغ به عنوان مهریه رضایت دهند! 
از طـرف دیگـر بـه نظر می رسـد بـا گران شـدن روزانه مـرغ، کم کم 
مـرغ هـم مثل طـال، ارز و خودرو تبدیل به یک کاالی سـرمایه ای شـود 
و مـردم بـا خرید و ذخیره سـازی مرغ در فریزر سـعی کنند به این روش 
ارزش پول شـان را در طول زمان حفظ کنند! در این صورت الزم اسـت 
در مـرغ فروشـی هـا هـم مثل طال فروشـی هـا و صرافـی هـا، تابلوهای 
نمایـش لحظـه ای قیمت بخـش های مختلف مرغ نصب شـود تـا افراد 
متأهـل بـا مشـاهده آن و یـک حسـاب سرانگشـتی بداننـد کـه راضـی 

کردن همسر در این روزها از اهمیت خاصی برخوردار است! 
از طـرف دیگر ممکن اسـت سـارقان هم با توجه به ارزشـمند شـدن 
مـرغ، بـه جـای دسـتبرد زدن بـه صنـدوق امانت بانـک ها، بـه یخچال 

مرغ فروشی ها یا ماشین های حمل مرغ دستبرد بزنند!
در سـرقت از منازل هم ممکن اسـت سـارقان اول بروند سـراغ خالی 
کـردن فریـزر خانـه بعـد اگـر فرصتـی بـود دنبال اشـیای گـران قیمت 

صاحبخانه بگردند! 
از طرفـی ایـن روزهـا حـال و روز مـرغ هـا خیلـی خوب اسـت. چون 
پـس از هـزاران سـال که انسـان ها بـا بی رحمـی آن ها را مـی خوردند، 
امـروز دیگـر هر کسـی توان خـوردن مرغ را نـدارد و آن ها مـی توانند از 
حـرص خـوردن آدم هـا با مشـاهده قیمت مـرغ )به جای خـوردن خود 
مـرغ!( لذتـی را تجربـه کننـد که میلیاردها مـرغ دیگر در طـول تاریخ از 
تجربـه آن محـروم بودنـد! این جاسـت که تازه مشـخص می شـود چرا 
قـرن هـا قبـل حافظ خـودش را به مرغ تشـبیه کـرده و گفتـه: »اگر چه 
مـرغ زیـرک بـود حافظ در هـواداری / به تیـر غمزه صیدش کرد چشـم 
آن کمـان ابـرو!«. در طـی قـرن ها، عده زیـادی به حافظ خـرده گرفتند 
کـه چـرا بایـد اشـرف مخلوقات خـودش را به مرغ تشـبیه کنـد؛ ولی در 
برهـه زمانـی کنونـی که اشـرف مخلوقات از پـس خرید یـک کیلو مرغ 
هـم برنمـی آیـد، این آینـده نگری و پیـش بینی حکیمانـه حافظ بیش 

از همیشه مشخص می شود. 
باالخـره ایـن کـه احتمـاالً به زودی شـغل مرغ فروشـی هـم در کنار 
پزشـکی، مهندسـی و خلبانی از شـغل های مقبول جامعه محسوب می 
شـود و بچـه هـا در هنـگام نوشـتن موضـوع انشـای: »در آینـده مـی 
خواهیـد چـه کاره شـوید؟«، بـه شـغل مرغ فروشـی هم تمایـل زیادی 
پیـدا کنند و شـاید در این زمینه شـاهد تأسـیس رشـته هـای مرتبط با 
مـرغ فروشـی و پـاک کـردن مـرغ هـم در سـر فصل هـای دانشـگاهی 

باشیم!

مجموعــه مقــررات ارزی منطبــق 
تجــارت  فرآینــد  تغییــرات  بــا 
ــر  ــش منتش ــت بخ ــی در هف خارج

شد.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس به 
نقــل از روابــط عمومــی بانــک 
مقــررات  مجموعــه  مرکــزی، 
ارزی منطبــق بــا تغییــرات فرآینــد 
تجــارت خارجــی در هفــت بخــش، 
پــس از ده ســال، بازنگــری، اصــالح و 
تکمیــل شــد و بــر روی پایــگاه 

اطــالع رســانی بانک مرکزی بــه 
ر  د  w w w . c b i . i r نی  نشــا

دسترس عموم قرار گرفت.
بــا توجــه به تغییــرات گســترده در 
فرآینــد تجــارت خارجــی طــی ســال 
هــای اخیــر و بــا هــدف ایجــاد تقــارن 
اطالعاتــی بیــن ذی نفعــان بانک هــا و 
مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی، 
فعاالن و کارشناســان اقتصــادی، وکال 
ــان رســمی دادگســتری،  و کارشناس
مجموعــه مقــررات ارزی در قالــب 

هفــت بخش تحــت عناویــن »واردات 
کاال و خدمــت«، »حمــل و نقــل، بیمه 
و بازرســی کاالهــای وارداتــی«، 
»خدمات ارزی و ســایر مبــادالت ارزی 
بین المللــی«، »تســهیالت ارزی و 
رزی«،  ا مه هــای  نت نا ضما
ــاوت  ــن مابه التف »دســتورالعمل تأمی
پرداخت هــای  ارز  نــرخ  ریالــی 
تعهــدات ارزی«، »عملیــات ارزی 
بانک هــای  واحد هــای  و  شــعب 
مناطــق آزاد تجاری  -صنعتــی و ویــژه 

اقتصــادی و شــعب و واحد هــای 
بانک هــای ایرانــی خــارج از کشــور« و 
»نحــوه رســیدگی بــه تعهــدات ارزی 
ناشــی از واردات کاال و خدمــت« پــس 
از اخــذ نظــرات ارزشــمند بانک هــا و 
صاحب نظــران اقتصــادی و طــی 
جلســات متعــدد بازنگــری، اصــالح و 
ــماره  ــنامه ش ــی بخش ــل و ط تکمی
11713۲ /۰1 مــورخ 1۰ /5 /14۰1 
ــی  ــبکه بانک ــه ش ــراء ب ــور اج به منظ

کشور ابالغ شده است.

گفتنــی اســت، مجموعه یادشــده 
پــس از قریب ده ســال با هــدف فراهم 
نمــودن امــکان دسترســی و ســهولت 
در بهره منــدی، در قالــب بخش هــای 
بــرای کلیــه ذی نفعــان  مزبــور 
اقتصــادی،  فعالیــن  دســتگاه ها، 
نهادهــای نظارتــی و قضایــی، در 
ــگاه  ــررات ارزی« در پای قســمت »مق
اطالع رســانی ایــن بانــک بــه نشــانی 
ــترس عموم  “www.cbi.ir” در دس

قرارگرفته است.

مجموعه مقررات ارزی با آخرین اصالحات منتشر شد

معاون فنـاوری اطالعات بانـک مرکزی گفت: 
بانک هـا برای تسـهیالت موظـف به ارائـه گزارش 
اعتبارسـنجی هسـتند و امکان دسـتکاری در آن 
وجـود نـدارد، زیـرا تسـهیالت در سـامانه بانـک 

مرکزی ثبت می شود.
مهـران  فـارس،  گزارش خبرگـزاری  بـه 
اطالعات بانـک  فنـاوری  معـاون  محرمیـان، 
مرکـزی در برنامـه رهیافت رادیو اقتصـاد درباره 
اعتبارسنجی اظهار داشت: اعتبارسنجی در کشور 
به شـیوه نوین امروزی سابقه 1۰ سـاله دارد و واقعا 
در ایـن حـوزه خـالء وجود داشـت، زیـرا به نحوی 
تمامـی رفتار هـای مالـی و حتـی بسـیاری از 
رفتار هـای غیـر مالـی به عنـوان یک معیـار برای 
محاسبه میزان احتمال ریسک مورد سنجش قرار 
می گیرد یا حتی دربحث غیرتسهیالتی هم به کار 
می آیـد. برفـرض دو فرد قصد معاملـه با یکدیگر را 
دارنـد یـا حتی بـرای یـک ارتباط غیر مالـی بدون 
شناخت قبلی هستند، گزارش های اعتبارسنجی 

بسیار در این حوزه مفید واقع خواهد شد.
وی در خصوص اجرای اعتبارسنجی بیان کرد: 
مطابـق آئین نامـه مصوبه هیات وزیـران )بند 97( 
بخشـی که بر عهده بانک مرکزی گذاشـته شـده 
در خصـوص جلوگیـری از انباشـت مطالبـات 
غیرجاری بانک ها اسـت که 9 سـامانه پیش بینی 
شـده کـه چهار سـامانه آن بر عهـده بانک مرکزی 
قرار دارد، یکی از آن ها هم پایگاه داده اعتبارسنجی 

است.
معاون فنـاوری اطالعات بانک مرکزی در ادامه 
اَظهـار داشـت: اکنـون بـا تعـدادی شـرکت 
اعتبارسـنجی روبرو هستیم که براساس اطالعات 
دریافـت شـده، میـزان اعتبـاری فرد را محاسـبه 
می کننـد. بـا توجـه بـه اینکـه یـک شـرکت 

اعتبارسـنجی حدود 1۰ سـال در کشـور فعالیت 
می کـرد، ولی به لحاظ حجم اطالعات جمع آوری 
شـده، توفیقات الزم را نداشته و با آن همکاری الزم 
صـورت نگرفته بـود، بنابراین دولت ایـن وظیفه را 

بر عهده بانک مرکزی قرار داد.
محرمیـان در ایـن رابطـه اضافـه کـرد: بانـک 
مرکزی موظف شد یک پایگاه اعتبارسنجی ایجاد 
کنـد و بانک مرکزی هـم آن را یکـی از پروژه های 
بسـیار اولویـت دار قـرار داد. طـرف حسـاب بانک 
مرکـزی بـرای دریافـت اطالعـات دسـتگاه های 
متعـددی بودند و سـازمان های زیادی باید این کار 
را انجـام می دادنـد کـه می تـوان بـه سـازمان امور 
مالیاتـی، فراجـا، پلیـس راهور، سـازمان بـورس، 

سـازمان ثبت اسـناد و امـالک، ثبت شـرکت ها و 
شرکت هایی که قبوض مختلف را صادر می کنند، 
اشـاره کـرد. وی در ادامه چنین توضیـح داد: بحث 
سـاماندهی این موضـوع به یک طراحـی و اجرای 
مناسب و همکاری سازمان های مختلف با یکدیگر 
مربـوط می شـود. آن چیـزی که باید مدنظـر قرار 
گیرد این است کاری که ما در حاکمیت می توانیم 
انجـام دهیم را عملیاتی سـازیم و زحمـت آن را بر 
دوش مـردم نیندازیـم، امـا بـا این وجود یکسـری 
وظایـف برعهـده مردم اسـت. بـه عنوان مثـال در 
کشـور سـوئیس وقتی فردی محل زندگی خود را 
تغییـر می دهـد یـک هفتـه فرصـت اطالع دهی 
دربـاره ایـن تصمیـم را دارد و اگـر ایـن کار را انجام 

ندهـد تبعـات زیـادی از جمله در همین مسـئله 
اعتبارسـنجی بـه دنبـال خواهد داشـت. پـس از 
اطالع رسـانی تمـام قبوض بـه صورت خـودکار 
منتقل می شـود. معاون فنـاوری اطالعـات بانک 
مرکـزی تصریـح کـرد: خوشـبختانه بـا کار های 
صورت گرفته در این مدت زمینه گرفتن اطالعات 
از سـازمان های متعددی فراهم شده و مشکل این 
اسـت تقریبا تمام سـازمان ها اطالعـات ناقص در 
اختیـار بانک مرکزی می گذارنـد. دلیل آن هم این 
اسـت که اطالعـات برخی از این سـازمان ها کامل 
نیسـت و به میزان کافی دیجیتال نشـده است. به 
عبـارت دیگـر سـطح بلـوغ دیجیتـال شـدن آن 

سازمان پائین است. 

جزییات اجرای اعتبارسنجی برای دریافت وام های بانکی

امکان دستکاری در گزارش ها وجود ندارد

خبر

استخدام فال بین 
از سوی بانک 

مرکزی یک کشور 
اروپایی

گـزارش  رسـانه  چندیـن 
بانـک مرکـزی  داده انـد کـه 
رومانـی یک فال بین مشـهور به 
نـام مینـروا را اسـتخدام کـرده 

است.
بـه گزارش خبرنـگار اقتصاد 
بین الملل خبرگـزاری فارس به 
نقل از راشاتودی، چندین رسانه 
اعـالم  رومانیایـی  و  اروپایـی 
کردنـد که بانـک مرکزی ایـن 
کشـور یـک پیشـگو و فال بین 
را                             مینـروا  نـام  بـه  معـروف 

استخدام کرده است.
وی در یـک پادکسـت گفته 
شـغل  یـک  هم اکنـون  کـه 
مدیریتی دارد و در بانک مرکزی 

رومانی مشغول به کار است.
پـس از ایـن اتفـاق چندیـن 
کـه  دادنـد  گـزارش  رسـانه 
مرکـزی  بانـک  نماینـدگان 
رومانی نیز ایـن موضوع را                            تایید 

کرده اند.
در حالی که برخی رسـانه ها 
می گویند وی به عنوان منشـی 
مدیرکل بانک مرکـزی رومانی 
اسـتخدام شـده، اما برخی دیگر 
بخـش  در  وی  می گوینـد 
نگهداری و تعمیـرات این بانک 

فعالیت می کند.
مینـروا با نـام اصلـی گابریال 
دیمـا، 64 سـاله،  فارغ التحصیل 
در  و  اسـت  حقـوق  رشـته 
و  تر  تئا  ، سـی نشنا ا و ر
فیلمبرداری هم تخصـص دارد. 
                                                    وی در دهه 199۰ خبرنگار بوده 
و بـرای مدتـی هـم در واحـد 
راهبرد و توسـعه شـرکت پست 

رومانی کار کرده است.
مینروا می گویـد: در برهه ای 
از زمـان هـم دادسـتان بـوده 

است.

تعیین دامنه رشد 
ترازنامه بانک ها 

براساس ۷ شاخص 
نظارتی

طبـق ابالغیه بانـک مرکزی 
از ایـن بـه بعـد، حـدود رشـد 
ترازنامـه هـر بانـک براسـاس 7 
شـاخص نظارتی تعیین و اعالم 
می شـود و همچنین بر اسـاس 
مصوبـه شـورای پـول و اعتبـار 
بانـک مرکزی مجاز بـه افزایش 
نـرخ سـپرده قانونـی بانک های 
متخلـف بـا سـقف 15 درصـد 

است.
به گزارش خبرگزاری فارس 
بـه نقـل از روابـط عمومی بانک 
مقـداری  کنتـرل  مرکـزی، 
بانکـی  شـبکه  دارایی هـای 
متناسـب با امتیاز احصاء شـده 
بر مبنای شـاخص های سالمت 
بانکـی و براسـاس نقدینگـی 
هدف گذاری شده تعیین و ابالغ 
می شـود ضمن آنکه بر اسـاس 
و  پـول  شـورای  مصوبـه 
مرکزی مجـاز  اعتبار بانـک 
اسـت نسـبت سـپرده قانونی را 
مؤسسـات  و  بانک هـا  بـرای 
اعتباری ناسالم و تخطی کننده 
تـا سـقف 15 درصـد تعییـن و 

اعمال کند.
ایـن بانـک پیـرو بخشـنامه 
شـماره 4۲19۲9 /99 مـورخ 
۲7 /1۲ /1399 در ارتبـاط بـا 
کنتـرل  بـر  ناظـر  »ضوابـط 
مقـداری دارایی هـای شـبکه 
بانکـی کشـور«، در راسـتای 
متناسب سـازی رشـد ترازنامه 
بانک هـا و مؤسسـات اعتباری با 
شـاخص های ثبات و سـالمت، 
تصمیماتـی را در بیسـتمین 
جلسـه مـورخ ۰۸ /۰5 /14۰1 
اتخـاذ و ابالغ کرد کـه اهم آن ها 

به شرح زیر است:
الف  - حـد مذکور در مـاده )۲( 
ضوابـط ناظر بـر کنترل مقـداری 
دارایی های شـبکه بانکی کشـور، 
شـماره  بخشـنامه  موضـوع 
مـورخ   99 /  4۲19۲9
۲7  /1۲  /1399 بانـک مرکـزی )بر 
مبنـای از اولیـن دوره تـا زمـان 
محاسبه(، متناسب با امتیاز احصاء 
شـده بـر مبنـای شـاخص های 
سالمت بانکی و براساس نقدینگی 
هدف گـذاری تعییـن و متعاقباً به 
آن بانک /مؤسسـه اعتبـاری ابـالغ 

خواهد شد.
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بانک و بیمه

علی زراندوز

راه های جذب بهتر  ویتامین هاتبلیغات تجاری
 قابلیت بدن در جذب ویتامین ها یکی از چیزهایی اســت که خیلی از افراد وقتی مکمل های ویتامین را وارد رژیم غذایی خود می کنند 
از آن غافل اند. دسترسی یا فراهمی زیستی یعنی بدن شــما تا چه اندازه می تواند ماده مغذی را به طور مناسب جذب کند.  بعضی از مواد 

مغذی نسبت به بقیه» زیست فراهمی« بیشتری دارند و اگر بدن شما نتواند این ماده را جذب کند، پس سودی از آن نخواهید برد.
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        لبنیات
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 اختالل در جذب

 اختالل در جذب     کمک به جذب
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    کربوهیدرات

      کمک به جذب
   داروی تیروئید

      آنتی بیوتیک

  داروی قلب 
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آهن

نوع ویتامین 

نوع ویتامین 
منیزیم
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  اختالل در جذب        کمک به جذب
       استفاده همراه   

   با آب 
      مصرف با معده  

  خالی

وقتی سطح توقع مردم از سرعت وب، حتی 
باالتر از تلسکوپ جمیز وب است!

معــاون وزیــر ارتباطــات گفتــه اســت: »کیفیــت اینترنــت کاهــش 
ــه  ــش یافت ــرویس ها افزای ــردم از س ــع م ــطح توق ــه س ــه، بلک نیافت

است!«.
دقیقــاً حــق بــا جنــاب معــاون وزیــر اســت. متأســفانه مســؤوالن 
مــا از برهــه زمانــی کــه در آن زندگــی مــی کننــد و مــردم پرتوقعــی 
ــر  ــما در نظ ــًا ش ــتند! مث ــانس نداش ــده، ش ــان ش ــب ش ــه نصی ک
بگیریــد کــه مســؤوالن مــا در عصــر حجــر پــا بــه عرصــه وجــود مــی 
گذاشــتند و مســؤولیت بــر عهــده داشــتند. آن وقــت توقــع مــردم این 
قــدر بــاال نبــود کــه کًا وقــت ایــن عزیــزان را بگیــرد و تــازه آخــرش 

هم کلی آدم ناراضی به جان شان غر بزنند! 
در آن دوره، ارتباطــات بشــر بــه کمــک دود و فریــاد زدن و نقاشــی 
هــای روی در و دیــوار غارهــا اتفــاق مــی افتــاد و دیگــر کســی از پایین 
بــودن ســرعت اینترنــت و کــم بــودن پهنــای بانــد و قطــع و وصــل 
مکــرر اینترنــت و فیلترینــگ و... بــه مســؤوالن آن زمــان غــر نمــی زد! 
ــد... اِ!  ــت بگوی ــی خواس ــین م ــک غارنش ــه ی ــود ک ــن ب ــت ای نهای

ببخشید! 
ــی  ــود و کســی نم ــم نب ــه تکل ــادر ب ــوز ق ــان کًا بشــر هن آن زم
توانســت بــه مســؤوالن وقــت چیــزی بگویــد و خواســته ای را مطــرح 

کند! 
ــک گاو  ــد از ی ــا بای ــی خواســت ی ــر کســی شــیر م در آن دوره ه
نگهــداری مــی کــرد یــا جنســی را داشــت کــه صاحــب یــک گاو بــه 
آن نیــاز داشــت و آن را بــا شــیر گاوش مبادلــه پایاپــای مــی کــرد. این 
جــا دیگــر نــه کســی مــی توانســت بــه خاطــر گــران شــدن لبنیــات 
و پاییــن آمــدن ســرانه مصــرف شــیر و ماســت مــردم بــه مســؤوالن 
وقــت اعتــراض کنــد و نــه اصــًا پولــی وجــود داشــت کــه بــا خاطــر 
ــدون پشــتوانه، بخواهــد  تــورم و افزایــش نقدینگــی و چــاپ پــول ب
ارزشــش هــر روز کمتــر شــود و غــرش هــم بــاز بــه جــان مســؤوالن 

اقتصادی وقت باشد! 
تــازه در دوران حجــر، هنــوز چــرخ هــم اختــراع نشــده بــود، چــه 
برســد بــه ایــن کــه مــردم از مســؤوالن شــان توقــع داشــته باشــند 
ــا قیمــت مناســب در اختیــار آن هــا قــرار  خودروهــای اســتاندارد ب
دهــد نــه خودروهــای 20 ســال قبــل را چنــد برابــر خودروهــای روز 

کمپانی های خودروسازی مطرح جهان به ملت قالب کنند! 
در آن دوران مــردم بــه کمــک پاهــای شــان جــا بــه جــا می شــدند 
و نهایتــش ایــن بــود کــه در مواقــع دشــوار، قلمــدوش یکدیگــر ســوار 
مــی شــدند و از وســیله نقلیــه ای کــه روی دوشــش نشســته بودنــد 
نــه توقــع کیســه هــوا داشــتند نــه ترمــز ای بــی اس و نــه موتــور یــورو 

!5
در ادامــه کســی هــم در عصــر حجــر توقــع خانــه و آپارتمــان بــا 
کابینــت ام دی اف و کــف پارکــت و شــیرآالت اهرمــی نداشــت و هــر 
کســی غــاری، ســوراخی، شــکافی، چاکــی، چیــزی در دل کــوه پیــدا 

می کرد و در آن اقامت می کرد. 
بــه همیــن دلیــل هــم مســؤوالن وقــِت مســکِن عصــر حجــر، 
نــه غصــه ســاختن ســالی یــک میلیون مســکن داشــتند و نــه باید 
غرغرهــای اجــاره نشــین هــا را تحمــل مــی کردنــد کــه ســر ســال 
صاحبخانــه کلــی روی اجــاره هــا مــی کشــید و اگــر هــم پرداخــت 
ــد.  ــی کردن ــرون م ــه اجــاره ای بی ــا را از خان ــد، آن ه نمــی کردن
نهایتــش ایــن بــود کــه اگــر غارشــان ریــزش مــی کــرد یا خرســی 
بــرای تصاحبــش پیــدا مــی شــد، ســاکنان آن از ایــن غــار بــه غــار 
روبرویــی نقــل مــکان مــی کردنــد و نــه بــرای خودشــان دردســر 

داشتند و نه برای مسؤوالن شان! 
تــازه دل مســؤوالن وقــت عصــر حجــر نــه بــرای بــاال و پاییــن 
رفتــن قیمــت طــا مــی لرزیــد و نه بــرای چنــد برابر شــدن قیمت 
دالر! چــون نــه طایــی وجــود داشــت و نــه هنــوز قــاره آمریــکا 
ــرای  ــن طــوری ب ــش ای ــود کــه واحــد پول اصــًا کشــف شــده ب

مسؤوالن وقت عصر حجری شاخ و شانه بکشد! 
ــر  ــر حج ــردم عص ــای م ــی ه ــه از خوب ــر چ ــه ه ــه ک خاص
بگوییــم کــم گفتیــم و هــر چــه هــم بیشــتر ایــن مطلــب را ِکــش 
بدهیــم، دل مســؤوالن مــان بیشــتر از دوری آن مــردم کم دردســر 

و بی توقع آب می شود!

گـروه  مدیرعامـل  و  بنیانگـذار 
صنعتـی میهن در بازدیـد مدیرعامل 
بانـک ملـی ایـران از ایـن مجتمـع 
قدیمی تریـن  گفـت:  تولیـدی 
دسـتگاه های میهن بـا حمایت بانک 
ملـی ایـران خریـداری شـده و نقش 
ایـن بانـک در توسـعه و رونـق تولید 

امروز، غیرقابل انکار است.
اخبار شـرکتها؛ بـه گزارش روابط 
عمومـی بانک ملی ایـران، محمدرضا 
فرزیـن امـروز بـه همـراه سـید فرید 
موسـوی عضو هیات مدیـره و معاون 

اعتبـاری و دیگر مدیران ارشـد بانک 
از بخـش هـای مختلـف خـط تولید 
گـروه صنعتـی میهـن بازدیـد و بـر 
لـزوم توجـه ویـژه ایـن بانـک بـه 
واحدهـای تولیدی و صنعتی کشـور 
بـه ویژه ایـن مجتمع صنعتـی تاکید 

کرد.
وی بـا بیان اینکه بـرای حمایت از 
تولیـد بایـد نـگاه حمایتـی بـه بنگاه 
هـای اقتصـادی و تولیـدی وجـود 
داشـته باشـد، اظهار کرد: بـا توجه به 
بانـک محـور بـودن نظـام اقتصـادی 

کشـور، بانـک ها سـهم بیشـتری در 
رشـد و توسـعه بخش تولید و صنعت 
بـه عنـوان پیشـران هـای اقتصـادی 
دارنـد و در ایـن میان، طبیعی اسـت 
کـه وظیفـه بانـک ملـی ایـران بـه 
دولـت،  پرتـوان  بـازوی  عنـوان 

خطیرتر و پر رنگ تر باشد.
فرزیـن اضافه کـرد: تمام تاش ما 
ایـن اسـت کـه ایـن نقـش بـه خوبی 
مدیریـت شـود و بتوانیم همانند دهه 
هـای گذشـته کـه نـام نشـان بانـک 
ملـی ایـران در تمـام عرصـه هـای 

خدمـات  از  کشـور،  اقتصـادی 
زیربنایـی تـا تحـول گرایانـه وضـوح 
قابـل مشـاهده اسـت، همـواره نقش 

آفرینی کنیم.
مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران بـا 
تاکیـد بـر اینکـه واحدهـای تولیدی 
ایـن بانک را حامی و همـراه خود می 
داننـد، خاطـر نشـان کـرد: هـدف ما 
حمایـت از بخـش صنعـت و تولیـد 
کشـور اسـت و در ایـن بیـن، یقینـا 
عملکـرد بانـک فرهنگ سـازی برای 
حمایـت از تولیـد را نیـز بـا خـود بـه 

همراه خواهد داشـت تا افقی روشـن 
پیش روی صنعتگـران، کارآفرینان و 

سرمایه گذاران کشورمان باشد.
و  بنیانگـذار  پایـداری  ایـوب 
مدیرعامـل گـروه صنعتـی میهن نیز 
در ایـن دیـدار صمیمانـه بـا تاکید بر 
اینکـه بانـک ملـی ایران همـواره گام 
هـای حمایتـی بسـیار بلنـد و مهمی 
بـرای توسـعه صنعـت غذایی کشـور 
بویـژه میهـن برداشـته اسـت، گفت: 
مـا هر چـه کـه داریـم، از بانـک ملی 

ایران است.

تقدیر بنیانگذار و مدیرعامل گروه صنعتی میهن از خدمات بانک ملی ایران

مرکـز پژوهش هـای مجلـس در گزارشـی 
ضمـن تاکیـد بـر مزایـای متعدد طـرح قانون 
بانـک مرکـزی تاکید کـرد: اصاح سـاختاری 
رابطـه بانـک مرکزی و دولت در نسـخه نهایی 
طـرح، نسـبت بـه گـزارش شـور اول تضعیف 
شـده که از منظر کارشناسـی مناسـب به نظر 

نمی رسد.
پـس از تصویب کلیـات طـرح قانون بانک 
مجلـس  علنـی  صحـن  مرکـزی در 
در اردیبهشـت ماه سـال 1۴00، مقـرر شـد 
جزئیـات طـرح بـرای بررسـی بیشـتر بـه 
کمیسـیون اقتصـادی بازگـردد. آنچـه کـه 
کمیسـیون اقتصـادی دولـت در خـرداد مـاه 
امسـال به هیات رئیسـه مجلس ارسـال کرده 
اسـت، بـا آنچـه که کلیـات آن در اردیبهشـت 
مـاه پارسـال بـه تصویـب رسـید، تفاوت هایی 

دارد. 
پژوهش هـای  مرکـز  راسـتا  همیـن  در 
مجلـس در گزارشـی بـه مقایسـه تطبیقـی 
گـزارش شـور اول و گـزارش شـور دوم متـن 
طـرح قانون بانـک مرکزی پرداخت اسـت که 

متن گزیده آن را در ادامه می خوانید:
دوم  شـور  گـزارش  نهایـی  متـن 
طرح »مسـئولیت، اهداف، سـاختار و وظایف 
بانـک مرکزی« بـه شـماره ثبـت 58، کـه در 
حـال حاضـر بـه صحـن علنـی ارسـال شـده، 
نسـبت بـه متـن اولیـه شـور اول تغییراتـی 
داشـته اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در گزارش 
مرکـز پژوهـش هـا بـا عنـوان »اظهارنظـر 
کارشناسـی درباره طرح بانکـداری جمهوری 
اسـامی ایـران؛ قسـمت بانـک مرکـزی« بـه 
شـماره مسلسـل 17۴80، گـزارش شـور اول 
طرح مزبور )بانک مرکزی( با آسـیب شناسـی 
وضعیـت موجـود و تبییـن تدابیر طـرح برای 
رفـع آنهـا بـه طـور مفصل مـورد بررسـی قرار 
گرفـت، گزارش حاضـر صرفاً به بیـان اجمالی 
موضوعـات مشـترک موجود در گزارش شـور 
اول و دوم و مزایـای آنهـا اکتفـا کرده و بر نقاط 
افتـراق دو گـزارش و تبییـن تغییـرات متـن 
شـور دوم نسـبت بـه متـن شـور اول تمرکـز 

کرده است.

 بهبـود نسـبتا قابل توجه نسـبت به 
وضـع موجـود با تصويـب طـرح قانون 

بانك مرکزی
به طـور کلـی متـن شـور اول و دوم دارای 
نقـاط اشـتراکی در موضوعـات اصلـی نظیـر 
ارتقـای فرایندهـای تصمیم گیـری و بهبـود 
پاسـخگویی و شـفافیت در بانـک مرکـزی، 
تمهیـد قواعـد ناظر بـه کنترل تعـارض منافع 
و افزایـش اقتـدار نظارتـی و همچنیـن بهبود 

استقال بانک مرکزی از شبکه بانکی است.
به نظـر مـی رسـد مـوارد فـوق کـه تحـت 
عنوان اشـتراکات گزارش شـور اول و شور دوم 
طـرح بیان شـد حاکـی از بهبـود نسـبتاً قابل 
توجهی اسـت که این طرح نسـبت بـه قوانین 
وضـع موجـود ایجـاد می کند و خود مسـتلزم 
تـداوم موافقـت مرکـز پژوهش هـا بـا کلیـات 
طـرح مزبور اسـت که البته در اردیبهشـت ماه 
1۴00 بـه تصویـب صحـن علنی مجلـس 
شـورای اسامی رسـید. امـا در کنـار نقـاط 
اشـتراک و قـوت طـرح، متن نهایی شـور دوم 
نسـبت بـه شـور اول تغییراتـی پیدا کـرده که 
مهـم ترین ماحظات و پیشـنهادهای ناظر بر 

آن به شرح زیر است:
1. مجمـع عمومـی و شـورای فقهـی بـه 

ارکان بانک مرکزی اضافه شـده اسـت. مجمع 
عمومـی در شـور دوم اضافـه شـد در حالی که 
در متـن نهایی شـور اول وجود نداشـت. تغییر 
سـاختار ایجـاد شـده مبنـی بر وجـود مجمع 
عمومـی بـرای بانک مرکـزی، این تصـور را به 
وجـود مـی آورد که بانک مرکزی یک شـرکت 
دولتـی اسـت و بـرای اداره آن شـرکت مجمع 

عمومی تشکیل شده است.
بـا وجـود تصریـح متـن طـرح به مسـتقل 
بـودن نهـاد بانـک مرکـزی از لحـاظ حقوقی، 
افـزودن مجمـع عمومـی بـه مجموعـه ارکان 
بانـک مرکزی که عموماْ برای شرکت هاسـت، 
محـل تأمـل اسـت. از طـرف دیگـر شـورای 
فقهـی در متـن شـور اول وجـود داشـته و در 
متـن جدیـد بـه رکـن تبدیـل شـده اسـت. 
همچنیـن معاونیـن نظارتـی و حقوقی رئیس 
کل بـه ترکیـب شـورای فقهـی اضافه شـده و 
سـاختار دبیرخانـه بـرای آن شـورا در طـرح 

گنجانده شده است.
2. ترکیـب اعضای هیات عالـی )جایگزین 
شـورای پول و اعتبار( بانـک مرکزی به نحوی 
تغییـر کرده اسـت که تصمیمـات هیات عالی 
بـه نوعـی وابسـته بـه نماینـدگان دولـت یـا 
دولـت  منصـوب  متخصـص  اشـخاص 

)اقتصاددانـان یا متخصصانـی که نصب و عزل 
آنها با حکم رئیس جمهور اسـت( شـده است. 
بـه طـور مشـخص از ترکیـب هیـات عالـی 
معاونیـن رئیـس کل و یـک نفر اقتصـاددان و 
یـک نفـر متخصـص بانکـداری حذف شـده و 
درعـوض وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی و 
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه بـه آن اضافه 

شده است.
3. نحـوه نصب و عـزل اعضـای غیراجرایی 
هیـات عالـی و رئیس کل بانـک مرکزی نیز در 
شـور دوم کامـًا در اختیـار دولت قـرار گرفته 
اسـت. به طور خـاص نصب و عـزل رئیس کل 
بـه طور کامل منطبـق بر ترتیبـات موجود در 
مصوبه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام بـه 

تاریخ 2۴/08/1393 است.
نصـب و عـزل اعضـای غیراجرایـی هیـات 
عالـی نیز بـه طور مسـتقیم در اختیـار رئیس 
جمهـور قرار گرفته اسـت، این در حالی اسـت 
اعضـای  اول عـزل  کـه در گـزارش شـور 
غیراجرایـی منـوط بـه اجماع سـران سـه قوه 
شـده بـود و عـزل رئیـس کل نیـز تنهـا در 
صـورت »مسـتند سـازی دلیل عزل بـه قصور 
یـا تقصیر در انجـام وظایف و گـزارش دهی به 

مجلس و عموم« امکان پذیر بود.

دفاع مرکز پژوهش های مجلس از کلیات طرح قانون بانک مرکزی

خبر

عقب نشینی پوند 
انگلیس در برابر 
دالر در معامالت 

امروز
در معامـات امـروز بـازار 
جهانی ارز شـاهد کاهش ارزش 
پونـد انگلیـس در برابـر دالر و 
ارزهـای  از  دیگـر  برخـی 

بین المللی بودیم.
در  رویتـرز،  از  نقـل  بـه   
معامـات امـروز بـازار جهانـی 
ارز، پوند انگلیـس در برابر دالر 
افـت کـرد؛ چراکه                       بـازار منتظر 
انتشـار آمارهـای مرتبـط بـا 
اشـتغال و تورم در این کشـور از 
سـوی بانک مرکزی انگلیـس 

است.
قـرار اسـت فردا آمـار مربوط 
بـه اشـتغال و پس فردا هـم آمار 
مربـوط بـه تـورم در انگلیـس 
منتشـر شـود که نشـان خواهد 
داد آیـا بانک مرکزی این کشـور 
بـه سـمت افزایـش دوبـاره نرخ 
بهـره خواهد رفت یـا اینکه نرخ 
بهـره در این کشـور ثابـت باقی 

خواهد ماند.

تفاوت فاحش نرخ 
تورم و بهره بانکی 

در ترکیه
در حالـی کـه نـرخ تـورم در 
ترکیـه بـه 80 درصـد رسـیده 
اسـت و هیچ نشانه ای از فروکش 
کـردن آن به چشـم نمی خورد، 
امـا بانـک مرکـزی ایـن کشـور 
همچنـان مصـر بـه پاییـن نگه 
داشـتن نرخ بهره اسـت. به نقل 
از دیلـی اسـتار، در حالی که نرخ 
تـورم در ترکیـه بـه حـدود 80 
درصـد رسـیده امـا نـرخ بهـره 
بانکـی در ایـن کشـور تنهـا 1۴ 
درصـد اسـت و بعیـد بـه نظـر 
می رسـد بانـک مرکـزی ایـن 
کشـور طرحـی بـرای افزایـش 

نرخ بهره داشته باشند.
یـک  اسـاس  بـر  رویتـرز 
اکثـر  نظرسـنجی می گویـد:  
کارشناسـان اقتصـادی انتظـار 
دارنـد نـرخ بهـره بانکـی در این 
کشـور تـا پایـان امسـال تغییر 
نکنـد و هیـچ بازگشـتی در 
قتصـادی  ا طرح هـای 
رجـب  رف  غیرمتعـا
طیب اردوغـان،  رئیس جمهور 

این کشور اتفاق نخواهد افتاد.

یکی هب نعل، یکی هب سیخ!

بانک و بیمه

علی زراندوز
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سطح شهر.
برآورد اولیه: 19.933.023.706ريال )مبلغ نهايی پیمان پس از اعمال پلوس يا مینوس لحاظ خواهد شد( – برابر با فهرست بهای راه و 

باند سال 1401
تضمین شرکت درمناقصه: بمبلغ 1.000.000.000 ريال

ساير شرايط در سامانه ستاد درج گرديده است .
پیمانکاران میتوانند ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشار آگهی ضمن مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( نسبت به اخذ 

اسناد و مدارک شرکت در مناقصه  اقدام نمايند.
مهدی اختیاری -   شهردار محمودآباد       

))مناقصه عمومی یک مرحله ای((

شهرداری ايوان در نظر دارد پروژه های عمرانی سال 1401 خود را از طريق مناقصه عمومی به شرح ذيل واگذار نمايد.
لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد شرايط دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه عمومی حداکثر ظرف مدت 10روز کاری 

پس از انتشار آگهی در سامانه ستاد تدارکات دولت به آدرس )www.setadiran.ir(مراجعه نمايند.
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 3230131تماس حاصل نمائید.

رشته و فهرست بهامبلغ ضمانتنامه)ريال(مبلغ اعتبار)ريال(عنوان پروژهرديف

ابنیه 28/423/900/6721/421/195/0361401احداث سیلبند1
شرايط شرکت در مناقصه:

1-کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد شرايط بايستی مورد تأيید سازمان مديريت وبرنامه ريزی استان ايالم باشند وارائه برگ 
تائید صالحیت پیمانکاری الزامی است و در صورت عدم ارائه از بازگشايی پاکت خودداری می گردد.

2-تعديل ومابه التفاوت تعلق نمی گیرد.
3-ارائه ضمانتنامه  بانکی الزامی وبه پیشنهادات فاقد ضمانتنامه ترتیب  اثر داده نخواهدشد.

4-پرداخت ريالی براساس فهرست بهای 1401وتخصیص دريافتی از طريق منابع داخلی شهرداری تأمین می گردد.
5-ارائه آنالیز بهاءالزامی است وبه پیشنهادات فاقد ارائه آنالیز بهاءترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-شهرداری در رد يا قبول هر گونه پیشنهاد مختار است.
7-هزينه چاپ آگهی وسامانه ستاد برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس:ايالمايوان _خ امام )ره(شهرداری ايوان تلفن:32230131
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آگهی مناقصه شهرداری ایوان)نوبت اول(

ورود متخصصان به نهاد 
سیاست گذاری پولی با تصویب 

طرح قانون بانک مرکزی

در قانـون پولـی و بانکـی بخـش عمـده ترکیب شـورای پـول و اعتبار در 
اختیـار افـراد غیرمتخصـص و نمایندگان بخش هـا و نهادهـای مختلف بود 
امـا در طـرح قانـون بانک مرکـزی، هیات عالـی مهم ترین نهـاد تصمیم گیر 

است که اکثریت این نهاد در اختیار متخصصان اقتصادی است.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصادی خبرگـزاری فارس، اصاحات سـاختاری 
در حـوزه نظـام بانکـی همواره یکـی از گزینه هـای جدی روی میـز دولت ها 
بـوده اسـت امـا به دلیـل تعارض منافـع جدی بیـن ذینفعان وضـع موجود و 
هزینه هـای سیاسـی و اقتصـادی آن، اصاحـات سـاختاری در بین دولت ها 
)دولـت اعـم از قـوه نهـاد اجرایـی، نهـاد قانون گـذاری و نهـاد قضایـی( 

محبوبیت چندانی ندارد.
یکـی از برنامه هـا بـرای اصـاح نظـام بانکـی، اصـاح سـاختار بانک 
مرکـزی در قالـب طـرح قانـون بانـک مرکـزی اسـت. ایـن طـرح موجـب 
اصاحـات جـدی در سـاختار بانـک مرکـزی و درجه قـدرت و اقتـدار بانک 
مرکـزی در حـوزه نظـارت بـر بانک هـا، سیاسـت گذاری و تصمیم گیـری و 
رابطـه بانـک مرکـزی و دولـت خواهـد شـد. در دولـت یازدهـم و دوازدهم 
برنامه هـای اصاحـی در ایـن حـوزه بـا مخالفت جـدی مواجه شـد و دولت 
نـه تنهـا الیحـه ای بـه مجلـس ارسـال نکـرد، بلکـه همـواره بـا طرح هـای 

اصاحی مجلس به شدت مخالفت می کرد.
امـا در دولـت سـیزدهم به دلیل نـگاه تحول خواهانه، از طـرح قانون بانک 
مرکـزی اسـتقبال کـرد و در همین راسـتا طـرح قانون بانک مرکـزی پس از 
تصویـب در کمیسـیون اقتصـادی دولت به صحن علنی ارسـال شـد. در این 
مـدت رئیـس کل بانـک مرکـزی بارهـا بر موافقـت این نهـاد با طـرح قانون 

بانک مرکزی تاکید کرد.
طـرح قانـون بانـک مرکزی که دارای 67 ماده اسـت قرار اسـت جایگزین 
مـواد یـک تـا 29 و بندهـای الـف و ب مـاده 30 و مـواد 39 و ۴0 قانون پولی 

و بانکی کشور مصوب 1351 و اصاحات بعدی آن شود. 
یکـی از تفاوت های طـرح قانـون بانـک مرکـزی تغییـر در نظامـات 
تصمیم گیـری اسـت. بـه طـوری کـه براسـاس قانـون بانـک مرکـزی 
دولـت  وزرای  تصمیم گیـر،  مهم ترین نهـاد  اصلـی  شـاکله  دیگـر 

. نیستند

واکاوی مشکالت 
صادرکنندگان و 

صرافی ها در 
سامانه نیما  

فعـاالن سـامانه نیمـا کـه یکـی از 
دسـتاوردهای بانـک مرکـزی در دوران 
بحـران ارزی سـال 97  اسـت، از وجـود 
برخی مشکالت در معامالت این سامانه 

می گویند. 
 پـس از آنکه حدود چهار سـال پیش  
کشـور بـا محدودیت هـای ارزی مواجه 
شـد، در راسـتای مدیریت ایـن موضوع، 
سـامانه  ای بـه نام نیما شـکل گرفت که 
صادرکنندگان، ارز حاصـل از صادرات را 
مقابـل  در  و  کننـد  عرضـه  آن  بـه 
واردکننـدگان نیـز ارز مـورد نیـاز بـرای 

واردات را از این محل تامین کنند.
ارزی  دیگر، سـامانه  عبـارت  بـه 
و  خریـداران  تـا  شـد  نیما طراحـی 
فروشـندگان ارزهـا بتواننـد در آن ارز را 
میـان خـود معامله کننـد. در این بـازار، 
صادرکننـدگان کاالها به عنـوان تامین 
 کننده ارز حضور یافتند و واردکنندگان، 
متقاضیـان ارز هسـتند. امـا عملکـرد 
سـامانه نیما در برخی مواقع مشـکالتی 
را بـرای صادرکننـدگان و واردکنندگان 

ایجاد کرده است.
فاصله قیمـت ارز نیمایی با نـرخ ارز 
در بـازار آزاد در برخی مواقع به 3۰ درصد 
افزایـش یافته و گاهی نیـز این فاصله به 
5 درصد کاهش یافته اسـت. بسـیاری از 
کارشناسـان وجود فاصله زیـاد بین این 
دو نـرخ را عامـل کاهـش ورود ارز بـه این 
صادرکننـدگان  توسـط  سـامانه 
می دانند. بـه نظر می رسـد، هـرگاه این 
فاصلـه کاهـش یافتـه اسـت، تمایـل 
صادرکننـدگان بـرای معاملـه در ایـن 

سامانه نیز رشد داشته است.
به عبارت دیگر، اگر فاصلـه نرخ ارزی 
کـه در سـامانه نیمـا به ریـال تبدیل می 
 شـود با بازار آزاد زیاد باشـد، صادرکننده 
نمـی  تواند بـه فعالیت خـود ادامه بدهد، 
زیـرا ارز مـازادی وجـود نـدارد، تـا ایـن 
فاصله را پوشـش دهد. بر همین اسـاس، 
صـادرات تنها با قیمت واقعـی ارز در بازار 
قابـل انجـام اسـت. طبـق گفتـه مدیـر 
روابـط عمومـی بانـک مرکـزی، ارزش 
معامالت در سـامانه نیما از ابتدای سـال 
تاکنون 16.۲ میلیارد دالر بوده و نسـبت 
بـه همین مدت در سـال گذشـته رشـد 

۸1 درصدی را نشان می دهد.

وقتی به جای خوردن مرغ، حرص قیمتش 
را می خوریم!

خبر رسـیده اسـت که قیمت فیله مـرغ به کیلویـی 1۰۰ هزار تومان 
رسـیده و قیمـت سـینه مـرغ هم افزایـش پیدا کرده اسـت. بـه نظر می 
رسـد ایـن قیمـت نجومـی بـرای بخـش هـای مختلف مـرغ، بـه زودی 

تأثیرات زیادی در بخش های مختلف زندگی ما داشته باشد. 
بـه عنـوان مثـال پـس از صدها سـال تکلیف پاسـخ به این سـؤال که 
“اول مـرغ بـود یـا تخـم مـرغ؟” مشـخص می شـود. بـه ایـن ترتیب که 
گویـا اول بایـد پول باشـد که بتوان فیلـه مرغ کیلویی 1۰۰ هـزار تومان 

و تخم مرغ شانه ای 9۸ هزار تومانی را تهیه کرد! 
حـال بـا گـران شـدن مـرغ بـه نظـر می رسـد شـیوه جدیـدی برای 
تعییـن مهریـه عـروس خانـم ها در پیـش رو اسـت و با توجـه به قیمت 
رو بـه افزایـش مرغ، یکی از راه های اسـتحکام زندگی مشـترک، تعیین 
مـرغ بـه عنوان مهریه اسـت. بـه عنوان مثال عـروس خانم مـی تواند به 
میـزان سـال تولدش بـه کیلوگرم، خواهان فیله یا سـینه مـرغ به عنوان 
مهریـه باشـد! البتـه در ایـن میـان هسـتند عـروس خانم هایـی که در 
زمینـه مهریـه سـخت گیـری زیـادی ندارنـد کـه این افـراد مـی توانند 
مهریـه شـان را از نواحـی ارزان تـر مرغ انتخـاب کنند و مثاًل بـه 1۰۰ یا 

۲۰۰ کیلو سنگدان یا پای مرغ به عنوان مهریه رضایت دهند! 
از طـرف دیگـر بـه نظر می رسـد بـا گران شـدن روزانه مـرغ، کم کم 
مـرغ هـم مثل طـال، ارز و خودرو تبدیل به یک کاالی سـرمایه ای شـود 
و مـردم بـا خرید و ذخیره سـازی مرغ در فریزر سـعی کنند به این روش 
ارزش پول شـان را در طول زمان حفظ کنند! در این صورت الزم اسـت 
در مـرغ فروشـی هـا هـم مثل طال فروشـی هـا و صرافـی هـا، تابلوهای 
نمایـش لحظـه ای قیمت بخـش های مختلف مرغ نصب شـود تـا افراد 
متأهـل بـا مشـاهده آن و یـک حسـاب سرانگشـتی بداننـد کـه راضـی 

کردن همسر در این روزها از اهمیت خاصی برخوردار است! 
از طـرف دیگر ممکن اسـت سـارقان هم با توجه به ارزشـمند شـدن 
مـرغ، بـه جـای دسـتبرد زدن بـه صنـدوق امانت بانـک ها، بـه یخچال 

مرغ فروشی ها یا ماشین های حمل مرغ دستبرد بزنند!
در سـرقت از منازل هم ممکن اسـت سـارقان اول بروند سـراغ خالی 
کـردن فریـزر خانـه بعـد اگـر فرصتـی بـود دنبال اشـیای گـران قیمت 

صاحبخانه بگردند! 
از طرفـی ایـن روزهـا حـال و روز مـرغ هـا خیلـی خوب اسـت. چون 
پـس از هـزاران سـال که انسـان ها بـا بی رحمـی آن ها را مـی خوردند، 
امـروز دیگـر هر کسـی توان خـوردن مرغ را نـدارد و آن ها مـی توانند از 
حـرص خـوردن آدم هـا با مشـاهده قیمت مـرغ )به جای خـوردن خود 
مـرغ!( لذتـی را تجربـه کننـد که میلیاردها مـرغ دیگر در طـول تاریخ از 
تجربـه آن محـروم بودنـد! این جاسـت که تازه مشـخص می شـود چرا 
قـرن هـا قبـل حافظ خـودش را به مرغ تشـبیه کـرده و گفتـه: »اگر چه 
مـرغ زیـرک بـود حافظ در هـواداری / به تیـر غمزه صیدش کرد چشـم 
آن کمـان ابـرو!«. در طـی قـرن ها، عده زیـادی به حافظ خـرده گرفتند 
کـه چـرا بایـد اشـرف مخلوقات خـودش را به مرغ تشـبیه کنـد؛ ولی در 
برهـه زمانـی کنونـی که اشـرف مخلوقات از پـس خرید یـک کیلو مرغ 
هـم برنمـی آیـد، این آینـده نگری و پیـش بینی حکیمانـه حافظ بیش 

از همیشه مشخص می شود. 
باالخـره ایـن کـه احتمـاالً به زودی شـغل مرغ فروشـی هـم در کنار 
پزشـکی، مهندسـی و خلبانی از شـغل های مقبول جامعه محسوب می 
شـود و بچـه هـا در هنـگام نوشـتن موضـوع انشـای: »در آینـده مـی 
خواهیـد چـه کاره شـوید؟«، بـه شـغل مرغ فروشـی هم تمایـل زیادی 
پیـدا کنند و شـاید در این زمینه شـاهد تأسـیس رشـته هـای مرتبط با 
مـرغ فروشـی و پـاک کـردن مـرغ هـم در سـر فصل هـای دانشـگاهی 

باشیم!

مجموعــه مقــررات ارزی منطبــق 
تجــارت  فرآینــد  تغییــرات  بــا 
ــر  ــش منتش ــت بخ ــی در هف خارج

شد.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس به 
نقــل از روابــط عمومــی بانــک 
مقــررات  مجموعــه  مرکــزی، 
ارزی منطبــق بــا تغییــرات فرآینــد 
تجــارت خارجــی در هفــت بخــش، 
پــس از ده ســال، بازنگــری، اصــالح و 
تکمیــل شــد و بــر روی پایــگاه 

اطــالع رســانی بانک مرکزی بــه 
ر  د  w w w . c b i . i r نی  نشــا

دسترس عموم قرار گرفت.
بــا توجــه به تغییــرات گســترده در 
فرآینــد تجــارت خارجــی طــی ســال 
هــای اخیــر و بــا هــدف ایجــاد تقــارن 
اطالعاتــی بیــن ذی نفعــان بانک هــا و 
مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی، 
فعاالن و کارشناســان اقتصــادی، وکال 
ــان رســمی دادگســتری،  و کارشناس
مجموعــه مقــررات ارزی در قالــب 

هفــت بخش تحــت عناویــن »واردات 
کاال و خدمــت«، »حمــل و نقــل، بیمه 
و بازرســی کاالهــای وارداتــی«، 
»خدمات ارزی و ســایر مبــادالت ارزی 
بین المللــی«، »تســهیالت ارزی و 
رزی«،  ا مه هــای  نت نا ضما
ــاوت  ــن مابه التف »دســتورالعمل تأمی
پرداخت هــای  ارز  نــرخ  ریالــی 
تعهــدات ارزی«، »عملیــات ارزی 
بانک هــای  واحد هــای  و  شــعب 
مناطــق آزاد تجاری  -صنعتــی و ویــژه 

اقتصــادی و شــعب و واحد هــای 
بانک هــای ایرانــی خــارج از کشــور« و 
»نحــوه رســیدگی بــه تعهــدات ارزی 
ناشــی از واردات کاال و خدمــت« پــس 
از اخــذ نظــرات ارزشــمند بانک هــا و 
صاحب نظــران اقتصــادی و طــی 
جلســات متعــدد بازنگــری، اصــالح و 
ــماره  ــنامه ش ــی بخش ــل و ط تکمی
11713۲ /۰1 مــورخ 1۰ /5 /14۰1 
ــی  ــبکه بانک ــه ش ــراء ب ــور اج به منظ

کشور ابالغ شده است.

گفتنــی اســت، مجموعه یادشــده 
پــس از قریب ده ســال با هــدف فراهم 
نمــودن امــکان دسترســی و ســهولت 
در بهره منــدی، در قالــب بخش هــای 
بــرای کلیــه ذی نفعــان  مزبــور 
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قرارگرفته است.

مجموعه مقررات ارزی با آخرین اصالحات منتشر شد

معاون فنـاوری اطالعات بانـک مرکزی گفت: 
بانک هـا برای تسـهیالت موظـف به ارائـه گزارش 
اعتبارسـنجی هسـتند و امکان دسـتکاری در آن 
وجـود نـدارد، زیـرا تسـهیالت در سـامانه بانـک 

مرکزی ثبت می شود.
مهـران  فـارس،  گزارش خبرگـزاری  بـه 
اطالعات بانـک  فنـاوری  معـاون  محرمیـان، 
مرکـزی در برنامـه رهیافت رادیو اقتصـاد درباره 
اعتبارسنجی اظهار داشت: اعتبارسنجی در کشور 
به شـیوه نوین امروزی سابقه 1۰ سـاله دارد و واقعا 
در ایـن حـوزه خـالء وجود داشـت، زیـرا به نحوی 
تمامـی رفتار هـای مالـی و حتـی بسـیاری از 
رفتار هـای غیـر مالـی به عنـوان یک معیـار برای 
محاسبه میزان احتمال ریسک مورد سنجش قرار 
می گیرد یا حتی دربحث غیرتسهیالتی هم به کار 
می آیـد. برفـرض دو فرد قصد معاملـه با یکدیگر را 
دارنـد یـا حتی بـرای یـک ارتباط غیر مالـی بدون 
شناخت قبلی هستند، گزارش های اعتبارسنجی 

بسیار در این حوزه مفید واقع خواهد شد.
وی در خصوص اجرای اعتبارسنجی بیان کرد: 
مطابـق آئین نامـه مصوبه هیات وزیـران )بند 97( 
بخشـی که بر عهده بانک مرکزی گذاشـته شـده 
در خصـوص جلوگیـری از انباشـت مطالبـات 
غیرجاری بانک ها اسـت که 9 سـامانه پیش بینی 
شـده کـه چهار سـامانه آن بر عهـده بانک مرکزی 
قرار دارد، یکی از آن ها هم پایگاه داده اعتبارسنجی 

است.
معاون فنـاوری اطالعات بانک مرکزی در ادامه 
اَظهـار داشـت: اکنـون بـا تعـدادی شـرکت 
اعتبارسـنجی روبرو هستیم که براساس اطالعات 
دریافـت شـده، میـزان اعتبـاری فرد را محاسـبه 
می کننـد. بـا توجـه بـه اینکـه یـک شـرکت 

اعتبارسـنجی حدود 1۰ سـال در کشـور فعالیت 
می کـرد، ولی به لحاظ حجم اطالعات جمع آوری 
شـده، توفیقات الزم را نداشته و با آن همکاری الزم 
صـورت نگرفته بـود، بنابراین دولت ایـن وظیفه را 

بر عهده بانک مرکزی قرار داد.
محرمیـان در ایـن رابطـه اضافـه کـرد: بانـک 
مرکزی موظف شد یک پایگاه اعتبارسنجی ایجاد 
کنـد و بانک مرکزی هـم آن را یکـی از پروژه های 
بسـیار اولویـت دار قـرار داد. طـرف حسـاب بانک 
مرکـزی بـرای دریافـت اطالعـات دسـتگاه های 
متعـددی بودند و سـازمان های زیادی باید این کار 
را انجـام می دادنـد کـه می تـوان بـه سـازمان امور 
مالیاتـی، فراجـا، پلیـس راهور، سـازمان بـورس، 

سـازمان ثبت اسـناد و امـالک، ثبت شـرکت ها و 
شرکت هایی که قبوض مختلف را صادر می کنند، 
اشـاره کـرد. وی در ادامه چنین توضیـح داد: بحث 
سـاماندهی این موضـوع به یک طراحـی و اجرای 
مناسب و همکاری سازمان های مختلف با یکدیگر 
مربـوط می شـود. آن چیـزی که باید مدنظـر قرار 
گیرد این است کاری که ما در حاکمیت می توانیم 
انجـام دهیم را عملیاتی سـازیم و زحمـت آن را بر 
دوش مـردم نیندازیـم، امـا بـا این وجود یکسـری 
وظایـف برعهـده مردم اسـت. بـه عنوان مثـال در 
کشـور سـوئیس وقتی فردی محل زندگی خود را 
تغییـر می دهـد یـک هفتـه فرصـت اطالع دهی 
دربـاره ایـن تصمیـم را دارد و اگـر ایـن کار را انجام 

ندهـد تبعـات زیـادی از جمله در همین مسـئله 
اعتبارسـنجی بـه دنبـال خواهد داشـت. پـس از 
اطالع رسـانی تمـام قبوض بـه صورت خـودکار 
منتقل می شـود. معاون فنـاوری اطالعـات بانک 
مرکـزی تصریـح کـرد: خوشـبختانه بـا کار های 
صورت گرفته در این مدت زمینه گرفتن اطالعات 
از سـازمان های متعددی فراهم شده و مشکل این 
اسـت تقریبا تمام سـازمان ها اطالعـات ناقص در 
اختیـار بانک مرکزی می گذارنـد. دلیل آن هم این 
اسـت که اطالعـات برخی از این سـازمان ها کامل 
نیسـت و به میزان کافی دیجیتال نشـده است. به 
عبـارت دیگـر سـطح بلـوغ دیجیتـال شـدن آن 

سازمان پائین است. 

جزییات اجرای اعتبارسنجی برای دریافت وام های بانکی

امکان دستکاری در گزارش ها وجود ندارد

خبر

استخدام فال بین 
از سوی بانک 

مرکزی یک کشور 
اروپایی

گـزارش  رسـانه  چندیـن 
بانـک مرکـزی  داده انـد کـه 
رومانـی یک فال بین مشـهور به 
نـام مینـروا را اسـتخدام کـرده 

است.
بـه گزارش خبرنـگار اقتصاد 
بین الملل خبرگـزاری فارس به 
نقل از راشاتودی، چندین رسانه 
اعـالم  رومانیایـی  و  اروپایـی 
کردنـد که بانـک مرکزی ایـن 
کشـور یـک پیشـگو و فال بین 
را                             مینـروا  نـام  بـه  معـروف 

استخدام کرده است.
وی در یـک پادکسـت گفته 
شـغل  یـک  هم اکنـون  کـه 
مدیریتی دارد و در بانک مرکزی 

رومانی مشغول به کار است.
پـس از ایـن اتفـاق چندیـن 
کـه  دادنـد  گـزارش  رسـانه 
مرکـزی  بانـک  نماینـدگان 
رومانی نیز ایـن موضوع را                            تایید 

کرده اند.
در حالی که برخی رسـانه ها 
می گویند وی به عنوان منشـی 
مدیرکل بانک مرکـزی رومانی 
اسـتخدام شـده، اما برخی دیگر 
بخـش  در  وی  می گوینـد 
نگهداری و تعمیـرات این بانک 

فعالیت می کند.
مینـروا با نـام اصلـی گابریال 
دیمـا، 64 سـاله،  فارغ التحصیل 
در  و  اسـت  حقـوق  رشـته 
و  تر  تئا  ، سـی نشنا ا و ر
فیلمبرداری هم تخصـص دارد. 
                                                    وی در دهه 199۰ خبرنگار بوده 
و بـرای مدتـی هـم در واحـد 
راهبرد و توسـعه شـرکت پست 

رومانی کار کرده است.
مینروا می گویـد: در برهه ای 
از زمـان هـم دادسـتان بـوده 

است.

تعیین دامنه رشد 
ترازنامه بانک ها 

براساس ۷ شاخص 
نظارتی

طبـق ابالغیه بانـک مرکزی 
از ایـن بـه بعـد، حـدود رشـد 
ترازنامـه هـر بانـک براسـاس 7 
شـاخص نظارتی تعیین و اعالم 
می شـود و همچنین بر اسـاس 
مصوبـه شـورای پـول و اعتبـار 
بانـک مرکزی مجاز بـه افزایش 
نـرخ سـپرده قانونـی بانک های 
متخلـف بـا سـقف 15 درصـد 

است.
به گزارش خبرگزاری فارس 
بـه نقـل از روابـط عمومی بانک 
مقـداری  کنتـرل  مرکـزی، 
بانکـی  شـبکه  دارایی هـای 
متناسـب با امتیاز احصاء شـده 
بر مبنای شـاخص های سالمت 
بانکـی و براسـاس نقدینگـی 
هدف گذاری شده تعیین و ابالغ 
می شـود ضمن آنکه بر اسـاس 
و  پـول  شـورای  مصوبـه 
مرکزی مجـاز  اعتبار بانـک 
اسـت نسـبت سـپرده قانونی را 
مؤسسـات  و  بانک هـا  بـرای 
اعتباری ناسالم و تخطی کننده 
تـا سـقف 15 درصـد تعییـن و 

اعمال کند.
ایـن بانـک پیـرو بخشـنامه 
شـماره 4۲19۲9 /99 مـورخ 
۲7 /1۲ /1399 در ارتبـاط بـا 
کنتـرل  بـر  ناظـر  »ضوابـط 
مقـداری دارایی هـای شـبکه 
بانکـی کشـور«، در راسـتای 
متناسب سـازی رشـد ترازنامه 
بانک هـا و مؤسسـات اعتباری با 
شـاخص های ثبات و سـالمت، 
تصمیماتـی را در بیسـتمین 
جلسـه مـورخ ۰۸ /۰5 /14۰1 
اتخـاذ و ابالغ کرد کـه اهم آن ها 

به شرح زیر است:
الف  - حـد مذکور در مـاده )۲( 
ضوابـط ناظر بـر کنترل مقـداری 
دارایی های شـبکه بانکی کشـور، 
شـماره  بخشـنامه  موضـوع 
مـورخ   99 /  4۲19۲9
۲7  /1۲  /1399 بانـک مرکـزی )بر 
مبنـای از اولیـن دوره تـا زمـان 
محاسبه(، متناسب با امتیاز احصاء 
شـده بـر مبنـای شـاخص های 
سالمت بانکی و براساس نقدینگی 
هدف گـذاری تعییـن و متعاقباً به 
آن بانک /مؤسسـه اعتبـاری ابـالغ 

خواهد شد.
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بانک و بیمه

علی زراندوز

راه های جذب بهتر  ویتامین هاتبلیغات تجاری
 قابلیت بدن در جذب ویتامین ها یکی از چیزهایی اســت که خیلی از افراد وقتی مکمل های ویتامین را وارد رژیم غذایی خود می کنند 
از آن غافل اند. دسترسی یا فراهمی زیستی یعنی بدن شــما تا چه اندازه می تواند ماده مغذی را به طور مناسب جذب کند.  بعضی از مواد 

مغذی نسبت به بقیه» زیست فراهمی« بیشتری دارند و اگر بدن شما نتواند این ماده را جذب کند، پس سودی از آن نخواهید برد.
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وقتی سطح توقع مردم از سرعت وب، حتی 
باالتر از تلسکوپ جمیز وب است!

معــاون وزیــر ارتباطــات گفتــه اســت: »کیفیــت اینترنــت کاهــش 
ــه  ــش یافت ــرویس ها افزای ــردم از س ــع م ــطح توق ــه س ــه، بلک نیافت

است!«.
دقیقــاً حــق بــا جنــاب معــاون وزیــر اســت. متأســفانه مســؤوالن 
مــا از برهــه زمانــی کــه در آن زندگــی مــی کننــد و مــردم پرتوقعــی 
ــر  ــما در نظ ــًا ش ــتند! مث ــانس نداش ــده، ش ــان ش ــب ش ــه نصی ک
بگیریــد کــه مســؤوالن مــا در عصــر حجــر پــا بــه عرصــه وجــود مــی 
گذاشــتند و مســؤولیت بــر عهــده داشــتند. آن وقــت توقــع مــردم این 
قــدر بــاال نبــود کــه کًا وقــت ایــن عزیــزان را بگیــرد و تــازه آخــرش 

هم کلی آدم ناراضی به جان شان غر بزنند! 
در آن دوره، ارتباطــات بشــر بــه کمــک دود و فریــاد زدن و نقاشــی 
هــای روی در و دیــوار غارهــا اتفــاق مــی افتــاد و دیگــر کســی از پایین 
بــودن ســرعت اینترنــت و کــم بــودن پهنــای بانــد و قطــع و وصــل 
مکــرر اینترنــت و فیلترینــگ و... بــه مســؤوالن آن زمــان غــر نمــی زد! 
ــد... اِ!  ــت بگوی ــی خواس ــین م ــک غارنش ــه ی ــود ک ــن ب ــت ای نهای

ببخشید! 
ــی  ــود و کســی نم ــم نب ــه تکل ــادر ب ــوز ق ــان کًا بشــر هن آن زم
توانســت بــه مســؤوالن وقــت چیــزی بگویــد و خواســته ای را مطــرح 

کند! 
ــک گاو  ــد از ی ــا بای ــی خواســت ی ــر کســی شــیر م در آن دوره ه
نگهــداری مــی کــرد یــا جنســی را داشــت کــه صاحــب یــک گاو بــه 
آن نیــاز داشــت و آن را بــا شــیر گاوش مبادلــه پایاپــای مــی کــرد. این 
جــا دیگــر نــه کســی مــی توانســت بــه خاطــر گــران شــدن لبنیــات 
و پاییــن آمــدن ســرانه مصــرف شــیر و ماســت مــردم بــه مســؤوالن 
وقــت اعتــراض کنــد و نــه اصــًا پولــی وجــود داشــت کــه بــا خاطــر 
ــدون پشــتوانه، بخواهــد  تــورم و افزایــش نقدینگــی و چــاپ پــول ب
ارزشــش هــر روز کمتــر شــود و غــرش هــم بــاز بــه جــان مســؤوالن 

اقتصادی وقت باشد! 
تــازه در دوران حجــر، هنــوز چــرخ هــم اختــراع نشــده بــود، چــه 
برســد بــه ایــن کــه مــردم از مســؤوالن شــان توقــع داشــته باشــند 
ــا قیمــت مناســب در اختیــار آن هــا قــرار  خودروهــای اســتاندارد ب
دهــد نــه خودروهــای 20 ســال قبــل را چنــد برابــر خودروهــای روز 

کمپانی های خودروسازی مطرح جهان به ملت قالب کنند! 
در آن دوران مــردم بــه کمــک پاهــای شــان جــا بــه جــا می شــدند 
و نهایتــش ایــن بــود کــه در مواقــع دشــوار، قلمــدوش یکدیگــر ســوار 
مــی شــدند و از وســیله نقلیــه ای کــه روی دوشــش نشســته بودنــد 
نــه توقــع کیســه هــوا داشــتند نــه ترمــز ای بــی اس و نــه موتــور یــورو 
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در ادامــه کســی هــم در عصــر حجــر توقــع خانــه و آپارتمــان بــا 
کابینــت ام دی اف و کــف پارکــت و شــیرآالت اهرمــی نداشــت و هــر 
کســی غــاری، ســوراخی، شــکافی، چاکــی، چیــزی در دل کــوه پیــدا 

می کرد و در آن اقامت می کرد. 
بــه همیــن دلیــل هــم مســؤوالن وقــِت مســکِن عصــر حجــر، 
نــه غصــه ســاختن ســالی یــک میلیون مســکن داشــتند و نــه باید 
غرغرهــای اجــاره نشــین هــا را تحمــل مــی کردنــد کــه ســر ســال 
صاحبخانــه کلــی روی اجــاره هــا مــی کشــید و اگــر هــم پرداخــت 
ــد.  ــی کردن ــرون م ــه اجــاره ای بی ــا را از خان ــد، آن ه نمــی کردن
نهایتــش ایــن بــود کــه اگــر غارشــان ریــزش مــی کــرد یا خرســی 
بــرای تصاحبــش پیــدا مــی شــد، ســاکنان آن از ایــن غــار بــه غــار 
روبرویــی نقــل مــکان مــی کردنــد و نــه بــرای خودشــان دردســر 

داشتند و نه برای مسؤوالن شان! 
تــازه دل مســؤوالن وقــت عصــر حجــر نــه بــرای بــاال و پاییــن 
رفتــن قیمــت طــا مــی لرزیــد و نه بــرای چنــد برابر شــدن قیمت 
دالر! چــون نــه طایــی وجــود داشــت و نــه هنــوز قــاره آمریــکا 
ــرای  ــن طــوری ب ــش ای ــود کــه واحــد پول اصــًا کشــف شــده ب

مسؤوالن وقت عصر حجری شاخ و شانه بکشد! 
ــر  ــر حج ــردم عص ــای م ــی ه ــه از خوب ــر چ ــه ه ــه ک خاص
بگوییــم کــم گفتیــم و هــر چــه هــم بیشــتر ایــن مطلــب را ِکــش 
بدهیــم، دل مســؤوالن مــان بیشــتر از دوری آن مــردم کم دردســر 

و بی توقع آب می شود!

گـروه  مدیرعامـل  و  بنیانگـذار 
صنعتـی میهن در بازدیـد مدیرعامل 
بانـک ملـی ایـران از ایـن مجتمـع 
قدیمی تریـن  گفـت:  تولیـدی 
دسـتگاه های میهن بـا حمایت بانک 
ملـی ایـران خریـداری شـده و نقش 
ایـن بانـک در توسـعه و رونـق تولید 

امروز، غیرقابل انکار است.
اخبار شـرکتها؛ بـه گزارش روابط 
عمومـی بانک ملی ایـران، محمدرضا 
فرزیـن امـروز بـه همـراه سـید فرید 
موسـوی عضو هیات مدیـره و معاون 

اعتبـاری و دیگر مدیران ارشـد بانک 
از بخـش هـای مختلـف خـط تولید 
گـروه صنعتـی میهـن بازدیـد و بـر 
لـزوم توجـه ویـژه ایـن بانـک بـه 
واحدهـای تولیدی و صنعتی کشـور 
بـه ویژه ایـن مجتمع صنعتـی تاکید 

کرد.
وی بـا بیان اینکه بـرای حمایت از 
تولیـد بایـد نـگاه حمایتـی بـه بنگاه 
هـای اقتصـادی و تولیـدی وجـود 
داشـته باشـد، اظهار کرد: بـا توجه به 
بانـک محـور بـودن نظـام اقتصـادی 

کشـور، بانـک ها سـهم بیشـتری در 
رشـد و توسـعه بخش تولید و صنعت 
بـه عنـوان پیشـران هـای اقتصـادی 
دارنـد و در ایـن میان، طبیعی اسـت 
کـه وظیفـه بانـک ملـی ایـران بـه 
دولـت،  پرتـوان  بـازوی  عنـوان 

خطیرتر و پر رنگ تر باشد.
فرزیـن اضافه کـرد: تمام تاش ما 
ایـن اسـت کـه ایـن نقـش بـه خوبی 
مدیریـت شـود و بتوانیم همانند دهه 
هـای گذشـته کـه نـام نشـان بانـک 
ملـی ایـران در تمـام عرصـه هـای 

خدمـات  از  کشـور،  اقتصـادی 
زیربنایـی تـا تحـول گرایانـه وضـوح 
قابـل مشـاهده اسـت، همـواره نقش 

آفرینی کنیم.
مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران بـا 
تاکیـد بـر اینکـه واحدهـای تولیدی 
ایـن بانک را حامی و همـراه خود می 
داننـد، خاطـر نشـان کـرد: هـدف ما 
حمایـت از بخـش صنعـت و تولیـد 
کشـور اسـت و در ایـن بیـن، یقینـا 
عملکـرد بانـک فرهنگ سـازی برای 
حمایـت از تولیـد را نیـز بـا خـود بـه 

همراه خواهد داشـت تا افقی روشـن 
پیش روی صنعتگـران، کارآفرینان و 

سرمایه گذاران کشورمان باشد.
و  بنیانگـذار  پایـداری  ایـوب 
مدیرعامـل گـروه صنعتـی میهن نیز 
در ایـن دیـدار صمیمانـه بـا تاکید بر 
اینکـه بانـک ملـی ایران همـواره گام 
هـای حمایتـی بسـیار بلنـد و مهمی 
بـرای توسـعه صنعـت غذایی کشـور 
بویـژه میهـن برداشـته اسـت، گفت: 
مـا هر چـه کـه داریـم، از بانـک ملی 

ایران است.

تقدیر بنیانگذار و مدیرعامل گروه صنعتی میهن از خدمات بانک ملی ایران

مرکـز پژوهش هـای مجلـس در گزارشـی 
ضمـن تاکیـد بـر مزایـای متعدد طـرح قانون 
بانـک مرکـزی تاکید کـرد: اصاح سـاختاری 
رابطـه بانـک مرکزی و دولت در نسـخه نهایی 
طـرح، نسـبت بـه گـزارش شـور اول تضعیف 
شـده که از منظر کارشناسـی مناسـب به نظر 

نمی رسد.
پـس از تصویب کلیـات طـرح قانون بانک 
مجلـس  علنـی  صحـن  مرکـزی در 
در اردیبهشـت ماه سـال 1۴00، مقـرر شـد 
جزئیـات طـرح بـرای بررسـی بیشـتر بـه 
کمیسـیون اقتصـادی بازگـردد. آنچـه کـه 
کمیسـیون اقتصـادی دولـت در خـرداد مـاه 
امسـال به هیات رئیسـه مجلس ارسـال کرده 
اسـت، بـا آنچـه که کلیـات آن در اردیبهشـت 
مـاه پارسـال بـه تصویـب رسـید، تفاوت هایی 

دارد. 
پژوهش هـای  مرکـز  راسـتا  همیـن  در 
مجلـس در گزارشـی بـه مقایسـه تطبیقـی 
گـزارش شـور اول و گـزارش شـور دوم متـن 
طـرح قانون بانـک مرکزی پرداخت اسـت که 

متن گزیده آن را در ادامه می خوانید:
دوم  شـور  گـزارش  نهایـی  متـن 
طرح »مسـئولیت، اهداف، سـاختار و وظایف 
بانـک مرکزی« بـه شـماره ثبـت 58، کـه در 
حـال حاضـر بـه صحـن علنـی ارسـال شـده، 
نسـبت بـه متـن اولیـه شـور اول تغییراتـی 
داشـته اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در گزارش 
مرکـز پژوهـش هـا بـا عنـوان »اظهارنظـر 
کارشناسـی درباره طرح بانکـداری جمهوری 
اسـامی ایـران؛ قسـمت بانـک مرکـزی« بـه 
شـماره مسلسـل 17۴80، گـزارش شـور اول 
طرح مزبور )بانک مرکزی( با آسـیب شناسـی 
وضعیـت موجـود و تبییـن تدابیر طـرح برای 
رفـع آنهـا بـه طـور مفصل مـورد بررسـی قرار 
گرفـت، گزارش حاضـر صرفاً به بیـان اجمالی 
موضوعـات مشـترک موجود در گزارش شـور 
اول و دوم و مزایـای آنهـا اکتفـا کرده و بر نقاط 
افتـراق دو گـزارش و تبییـن تغییـرات متـن 
شـور دوم نسـبت بـه متـن شـور اول تمرکـز 

کرده است.

 بهبـود نسـبتا قابل توجه نسـبت به 
وضـع موجـود با تصويـب طـرح قانون 

بانك مرکزی
به طـور کلـی متـن شـور اول و دوم دارای 
نقـاط اشـتراکی در موضوعـات اصلـی نظیـر 
ارتقـای فرایندهـای تصمیم گیـری و بهبـود 
پاسـخگویی و شـفافیت در بانـک مرکـزی، 
تمهیـد قواعـد ناظر بـه کنترل تعـارض منافع 
و افزایـش اقتـدار نظارتـی و همچنیـن بهبود 

استقال بانک مرکزی از شبکه بانکی است.
به نظـر مـی رسـد مـوارد فـوق کـه تحـت 
عنوان اشـتراکات گزارش شـور اول و شور دوم 
طـرح بیان شـد حاکـی از بهبـود نسـبتاً قابل 
توجهی اسـت که این طرح نسـبت بـه قوانین 
وضـع موجـود ایجـاد می کند و خود مسـتلزم 
تـداوم موافقـت مرکـز پژوهش هـا بـا کلیـات 
طـرح مزبور اسـت که البته در اردیبهشـت ماه 
1۴00 بـه تصویـب صحـن علنی مجلـس 
شـورای اسامی رسـید. امـا در کنـار نقـاط 
اشـتراک و قـوت طـرح، متن نهایی شـور دوم 
نسـبت بـه شـور اول تغییراتـی پیدا کـرده که 
مهـم ترین ماحظات و پیشـنهادهای ناظر بر 

آن به شرح زیر است:
1. مجمـع عمومـی و شـورای فقهـی بـه 

ارکان بانک مرکزی اضافه شـده اسـت. مجمع 
عمومـی در شـور دوم اضافـه شـد در حالی که 
در متـن نهایی شـور اول وجود نداشـت. تغییر 
سـاختار ایجـاد شـده مبنـی بر وجـود مجمع 
عمومـی بـرای بانک مرکـزی، این تصـور را به 
وجـود مـی آورد که بانک مرکزی یک شـرکت 
دولتـی اسـت و بـرای اداره آن شـرکت مجمع 

عمومی تشکیل شده است.
بـا وجـود تصریـح متـن طـرح به مسـتقل 
بـودن نهـاد بانـک مرکـزی از لحـاظ حقوقی، 
افـزودن مجمـع عمومـی بـه مجموعـه ارکان 
بانـک مرکزی که عموماْ برای شرکت هاسـت، 
محـل تأمـل اسـت. از طـرف دیگـر شـورای 
فقهـی در متـن شـور اول وجـود داشـته و در 
متـن جدیـد بـه رکـن تبدیـل شـده اسـت. 
همچنیـن معاونیـن نظارتـی و حقوقی رئیس 
کل بـه ترکیـب شـورای فقهـی اضافه شـده و 
سـاختار دبیرخانـه بـرای آن شـورا در طـرح 

گنجانده شده است.
2. ترکیـب اعضای هیات عالـی )جایگزین 
شـورای پول و اعتبار( بانـک مرکزی به نحوی 
تغییـر کرده اسـت که تصمیمـات هیات عالی 
بـه نوعـی وابسـته بـه نماینـدگان دولـت یـا 
دولـت  منصـوب  متخصـص  اشـخاص 

)اقتصاددانـان یا متخصصانـی که نصب و عزل 
آنها با حکم رئیس جمهور اسـت( شـده است. 
بـه طـور مشـخص از ترکیـب هیـات عالـی 
معاونیـن رئیـس کل و یـک نفر اقتصـاددان و 
یـک نفـر متخصـص بانکـداری حذف شـده و 
درعـوض وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی و 
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه بـه آن اضافه 

شده است.
3. نحـوه نصب و عـزل اعضـای غیراجرایی 
هیـات عالـی و رئیس کل بانـک مرکزی نیز در 
شـور دوم کامـًا در اختیـار دولت قـرار گرفته 
اسـت. به طور خـاص نصب و عـزل رئیس کل 
بـه طور کامل منطبـق بر ترتیبـات موجود در 
مصوبه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام بـه 

تاریخ 2۴/08/1393 است.
نصـب و عـزل اعضـای غیراجرایـی هیـات 
عالـی نیز بـه طور مسـتقیم در اختیـار رئیس 
جمهـور قرار گرفته اسـت، این در حالی اسـت 
اعضـای  اول عـزل  کـه در گـزارش شـور 
غیراجرایـی منـوط بـه اجماع سـران سـه قوه 
شـده بـود و عـزل رئیـس کل نیـز تنهـا در 
صـورت »مسـتند سـازی دلیل عزل بـه قصور 
یـا تقصیر در انجـام وظایف و گـزارش دهی به 

مجلس و عموم« امکان پذیر بود.

دفاع مرکز پژوهش های مجلس از کلیات طرح قانون بانک مرکزی

خبر

عقب نشینی پوند 
انگلیس در برابر 
دالر در معامالت 

امروز
در معامـات امـروز بـازار 
جهانی ارز شـاهد کاهش ارزش 
پونـد انگلیـس در برابـر دالر و 
ارزهـای  از  دیگـر  برخـی 

بین المللی بودیم.
در  رویتـرز،  از  نقـل  بـه   
معامـات امـروز بـازار جهانـی 
ارز، پوند انگلیـس در برابر دالر 
افـت کـرد؛ چراکه                       بـازار منتظر 
انتشـار آمارهـای مرتبـط بـا 
اشـتغال و تورم در این کشـور از 
سـوی بانک مرکزی انگلیـس 

است.
قـرار اسـت فردا آمـار مربوط 
بـه اشـتغال و پس فردا هـم آمار 
مربـوط بـه تـورم در انگلیـس 
منتشـر شـود که نشـان خواهد 
داد آیـا بانک مرکزی این کشـور 
بـه سـمت افزایـش دوبـاره نرخ 
بهـره خواهد رفت یـا اینکه نرخ 
بهـره در این کشـور ثابـت باقی 

خواهد ماند.

تفاوت فاحش نرخ 
تورم و بهره بانکی 

در ترکیه
در حالـی کـه نـرخ تـورم در 
ترکیـه بـه 80 درصـد رسـیده 
اسـت و هیچ نشانه ای از فروکش 
کـردن آن به چشـم نمی خورد، 
امـا بانـک مرکـزی ایـن کشـور 
همچنـان مصـر بـه پاییـن نگه 
داشـتن نرخ بهره اسـت. به نقل 
از دیلـی اسـتار، در حالی که نرخ 
تـورم در ترکیـه بـه حـدود 80 
درصـد رسـیده امـا نـرخ بهـره 
بانکـی در ایـن کشـور تنهـا 1۴ 
درصـد اسـت و بعیـد بـه نظـر 
می رسـد بانـک مرکـزی ایـن 
کشـور طرحـی بـرای افزایـش 

نرخ بهره داشته باشند.
یـک  اسـاس  بـر  رویتـرز 
اکثـر  نظرسـنجی می گویـد:  
کارشناسـان اقتصـادی انتظـار 
دارنـد نـرخ بهـره بانکـی در این 
کشـور تـا پایـان امسـال تغییر 
نکنـد و هیـچ بازگشـتی در 
قتصـادی  ا طرح هـای 
رجـب  رف  غیرمتعـا
طیب اردوغـان،  رئیس جمهور 

این کشور اتفاق نخواهد افتاد.

یکی هب نعل، یکی هب سیخ!

بانک و بیمه

علی زراندوز

اوقات شرعی تهران
اذانصبح:4:15اذانظهر:13:10اذانمغرب:20:42

www.hadafeco.ir
hadafff@gmail.com

روزنامهخبری،تحلیلی،اطالعرسانی،آموزشیوپژوهشی

  سال هفدهم      شماره 5037    سه شنبه   25 مرداد     1401  

صاحبامتیازومدیرمسؤول:سیداصغرمالسعیدی
سردبیر:فیروزنعیممحبوبی

نشانی:تهران-خیابانفاطمی-خیابانهشتبهشت
کویاردشیر-پالک10-صندوقپستی:658-14145
تلفنتحریریه:021-88989443-88978468

فکس:021-88979395
تلفنسازمانآگهیها:021-8899395

نشانیدفتراستانها:تهران-خیابانکارگرشمالی-پالک444
طبقه3-واحد5

تلفناستانها:86096245
ایمیلسازمانشهرستانها:

   HADAF.EGHTESAD2021@gmail.com
چاپ:شاخهسبز

توزیع:صداینشرصبح

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری محمودآباد
موضوع مناقصه: تراشیدن آسفالت توسط ويتکن و روکش آسفالت بابت نقاط آسیب ديده کنارگذر غربی،خیابان معلم و خیابان امام و 

سطح شهر.
برآورد اولیه: 19.933.023.706ريال )مبلغ نهايی پیمان پس از اعمال پلوس يا مینوس لحاظ خواهد شد( – برابر با فهرست بهای راه و 

باند سال 1401
تضمین شرکت درمناقصه: بمبلغ 1.000.000.000 ريال

ساير شرايط در سامانه ستاد درج گرديده است .
پیمانکاران میتوانند ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشار آگهی ضمن مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( نسبت به اخذ 

اسناد و مدارک شرکت در مناقصه  اقدام نمايند.
مهدی اختیاری -   شهردار محمودآباد       

))مناقصه عمومی یک مرحله ای((

شهرداری ايوان در نظر دارد پروژه های عمرانی سال 1401 خود را از طريق مناقصه عمومی به شرح ذيل واگذار نمايد.
لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد شرايط دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه عمومی حداکثر ظرف مدت 10روز کاری 

پس از انتشار آگهی در سامانه ستاد تدارکات دولت به آدرس )www.setadiran.ir(مراجعه نمايند.
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 3230131تماس حاصل نمائید.

رشته و فهرست بهامبلغ ضمانتنامه)ريال(مبلغ اعتبار)ريال(عنوان پروژهرديف

ابنیه 28/423/900/6721/421/195/0361401احداث سیلبند1
شرايط شرکت در مناقصه:

1-کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد شرايط بايستی مورد تأيید سازمان مديريت وبرنامه ريزی استان ايالم باشند وارائه برگ 
تائید صالحیت پیمانکاری الزامی است و در صورت عدم ارائه از بازگشايی پاکت خودداری می گردد.

2-تعديل ومابه التفاوت تعلق نمی گیرد.
3-ارائه ضمانتنامه  بانکی الزامی وبه پیشنهادات فاقد ضمانتنامه ترتیب  اثر داده نخواهدشد.

4-پرداخت ريالی براساس فهرست بهای 1401وتخصیص دريافتی از طريق منابع داخلی شهرداری تأمین می گردد.
5-ارائه آنالیز بهاءالزامی است وبه پیشنهادات فاقد ارائه آنالیز بهاءترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-شهرداری در رد يا قبول هر گونه پیشنهاد مختار است.
7-هزينه چاپ آگهی وسامانه ستاد برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس:ايالمايوان _خ امام )ره(شهرداری ايوان تلفن:32230131
فکس:3230103

آگهی مناقصه شهرداری ایوان)نوبت اول(

ورود متخصصان به نهاد 
سیاست گذاری پولی با تصویب 

طرح قانون بانک مرکزی

در قانـون پولـی و بانکـی بخـش عمـده ترکیب شـورای پـول و اعتبار در 
اختیـار افـراد غیرمتخصـص و نمایندگان بخش هـا و نهادهـای مختلف بود 
امـا در طـرح قانـون بانک مرکـزی، هیات عالـی مهم ترین نهـاد تصمیم گیر 

است که اکثریت این نهاد در اختیار متخصصان اقتصادی است.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصادی خبرگـزاری فارس، اصاحات سـاختاری 
در حـوزه نظـام بانکـی همواره یکـی از گزینه هـای جدی روی میـز دولت ها 
بـوده اسـت امـا به دلیـل تعارض منافـع جدی بیـن ذینفعان وضـع موجود و 
هزینه هـای سیاسـی و اقتصـادی آن، اصاحـات سـاختاری در بین دولت ها 
)دولـت اعـم از قـوه نهـاد اجرایـی، نهـاد قانون گـذاری و نهـاد قضایـی( 

محبوبیت چندانی ندارد.
یکـی از برنامه هـا بـرای اصـاح نظـام بانکـی، اصـاح سـاختار بانک 
مرکـزی در قالـب طـرح قانـون بانـک مرکـزی اسـت. ایـن طـرح موجـب 
اصاحـات جـدی در سـاختار بانـک مرکـزی و درجه قـدرت و اقتـدار بانک 
مرکـزی در حـوزه نظـارت بـر بانک هـا، سیاسـت گذاری و تصمیم گیـری و 
رابطـه بانـک مرکـزی و دولـت خواهـد شـد. در دولـت یازدهـم و دوازدهم 
برنامه هـای اصاحـی در ایـن حـوزه بـا مخالفت جـدی مواجه شـد و دولت 
نـه تنهـا الیحـه ای بـه مجلـس ارسـال نکـرد، بلکـه همـواره بـا طرح هـای 

اصاحی مجلس به شدت مخالفت می کرد.
امـا در دولـت سـیزدهم به دلیل نـگاه تحول خواهانه، از طـرح قانون بانک 
مرکـزی اسـتقبال کـرد و در همین راسـتا طـرح قانون بانک مرکـزی پس از 
تصویـب در کمیسـیون اقتصـادی دولت به صحن علنی ارسـال شـد. در این 
مـدت رئیـس کل بانـک مرکـزی بارهـا بر موافقـت این نهـاد با طـرح قانون 

بانک مرکزی تاکید کرد.
طـرح قانـون بانـک مرکزی که دارای 67 ماده اسـت قرار اسـت جایگزین 
مـواد یـک تـا 29 و بندهـای الـف و ب مـاده 30 و مـواد 39 و ۴0 قانون پولی 

و بانکی کشور مصوب 1351 و اصاحات بعدی آن شود. 
یکـی از تفاوت های طـرح قانـون بانـک مرکـزی تغییـر در نظامـات 
تصمیم گیـری اسـت. بـه طـوری کـه براسـاس قانـون بانـک مرکـزی 
دولـت  وزرای  تصمیم گیـر،  مهم ترین نهـاد  اصلـی  شـاکله  دیگـر 

. نیستند

واکاوی مشکالت 
صادرکنندگان و 

صرافی ها در 
سامانه نیما  

فعـاالن سـامانه نیمـا کـه یکـی از 
دسـتاوردهای بانـک مرکـزی در دوران 
بحـران ارزی سـال 97  اسـت، از وجـود 
برخی مشکالت در معامالت این سامانه 

می گویند. 
 پـس از آنکه حدود چهار سـال پیش  
کشـور بـا محدودیت هـای ارزی مواجه 
شـد، در راسـتای مدیریت ایـن موضوع، 
سـامانه  ای بـه نام نیما شـکل گرفت که 
صادرکنندگان، ارز حاصـل از صادرات را 
مقابـل  در  و  کننـد  عرضـه  آن  بـه 
واردکننـدگان نیـز ارز مـورد نیـاز بـرای 

واردات را از این محل تامین کنند.
ارزی  دیگر، سـامانه  عبـارت  بـه 
و  خریـداران  تـا  شـد  نیما طراحـی 
فروشـندگان ارزهـا بتواننـد در آن ارز را 
میـان خـود معامله کننـد. در این بـازار، 
صادرکننـدگان کاالها به عنـوان تامین 
 کننده ارز حضور یافتند و واردکنندگان، 
متقاضیـان ارز هسـتند. امـا عملکـرد 
سـامانه نیما در برخی مواقع مشـکالتی 
را بـرای صادرکننـدگان و واردکنندگان 

ایجاد کرده است.
فاصله قیمـت ارز نیمایی با نـرخ ارز 
در بـازار آزاد در برخی مواقع به 3۰ درصد 
افزایـش یافته و گاهی نیـز این فاصله به 
5 درصد کاهش یافته اسـت. بسـیاری از 
کارشناسـان وجود فاصله زیـاد بین این 
دو نـرخ را عامـل کاهـش ورود ارز بـه این 
صادرکننـدگان  توسـط  سـامانه 
می دانند. بـه نظر می رسـد، هـرگاه این 
فاصلـه کاهـش یافتـه اسـت، تمایـل 
صادرکننـدگان بـرای معاملـه در ایـن 

سامانه نیز رشد داشته است.
به عبارت دیگر، اگر فاصلـه نرخ ارزی 
کـه در سـامانه نیمـا به ریـال تبدیل می 
 شـود با بازار آزاد زیاد باشـد، صادرکننده 
نمـی  تواند بـه فعالیت خـود ادامه بدهد، 
زیـرا ارز مـازادی وجـود نـدارد، تـا ایـن 
فاصله را پوشـش دهد. بر همین اسـاس، 
صـادرات تنها با قیمت واقعـی ارز در بازار 
قابـل انجـام اسـت. طبـق گفتـه مدیـر 
روابـط عمومـی بانـک مرکـزی، ارزش 
معامالت در سـامانه نیما از ابتدای سـال 
تاکنون 16.۲ میلیارد دالر بوده و نسـبت 
بـه همین مدت در سـال گذشـته رشـد 

۸1 درصدی را نشان می دهد.

تحت نظر: شورای سردبیری

آگهی فراخوان 
شناسائی پیمانکار

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در نظر دارد انجام بخشی از 
عملیات اجرایی پروژه وایه بوشهر خود را  توسط پیمانکاران واجد 
شرایط و دارای صالحیت انجام دهد. لذا ازکلیه پیمانکاران واجد 
شرایط دعوت می گردد تا در صورت تمایل حداکثر ظرف مدت هفت  
روز کاری از تاریخ درج این آگهی ،نســبت به ارسال نامه اعالم 
آمادگی و  رزومه کاری  خود به آدرس شیراز ، بلوار معالی آباد ، نبش 
خیابان بهاران ، مجتمع اداری آرین طبقه دوم ، واحد6،دبیرخانه 
مرکزی شــرکت ســرمایه گذاری مســکن جنوب و یا نشانی 
اقدام    contracts.jonoub@gmail.com الکترونیکی 

نمایند.

شرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان  2001001071000022برگزار نماید.
عمومی یک مرحله ای نوع مناقصه1
مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند.شرایط اولیه2
از تاریخ 1401/10/17 لغایت 1401/10/21زمان دریافت اسناد3
واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. نحوه دریافت اسناد 4
1.714.000.000 ریالمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار5
34.267.892.974 ریالبرآورد مناقصه6
ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 1401/11/06آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها7
ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1401/11/08زمان گشایش پیشنهادها8
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.تسلیم پیشنهادها9

نشانی و شماره تماس دستگاه 10
یزد، میدان امام حسین، بلوار دانشجو، بعد از پارك شادي، شرکت برق منطقه اي یزد، امور تدارکات و قراردادها. 38253626-035مناقصه گزار

سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر از سامانه ستاد توضیحات11
ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

امور تدارکات و قراردادها

اقتصادی یزد 63 منطقه ویژه  آگهی مناقصه احداث خط 
شناسه آگهی: 1437165به شماره  2119  /  1401

نوبت  اول


