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آذریجهرمی :بازیهای رایانه ای از کسب و کارهای پرسود است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بازیهای رایانه ای را ازجمله صنایع و کسب و کارهای پرسود عنوان کرد و گفت :سال گذشته  ١٠میلیارد تومان وجوه اداره شده در قالب تسهیالت به شرکتهایی که
تولید بازی میکنند ،تخصیص یافت .محمدجواد آذریجهرمی درباره نظارت بر بازیهای رایانه ای گفت :در صورتی که شرکت خارجی بیاید و مجوز بگیرد ،یک موضوع است اما وقتی بازی مجانی باشد
مجبوریم کیفیت را کنترل کنیم .وی افزود :در ایران روی کیفیت بازیهای رایانه ای تاکید داریم .برخی از بازیها را وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مالحظاتی دارد ،به طوریکه بهجای اینکه اعالم شود
بازیها ایراد دارد باید به نیاز مردم توجه و بتوانیم پارامترها را متناسب با فرهنگ جامعه تعبیه کنیم.

چرخ صندوق های مالی مدعی بانکداری اسالمی واقعی چگونه می چرخد؟

اخبار

چالشهای بانکهای واقعا اسالمی

اطالعیه شماره  3بانک آینده
پیرو واگذاری مدیریت دارائیها و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس
(در حال تصفیه) به بانک آینده براساس مصوبه شورای محترم پول و
اعتبار ،مواردی از مهمترین اقدامات انجام شده در اجرای این مسئولیت
را به استحضار ذینفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه
سپردهگذاران محترم آن تعاونی میرساند:
 -1یک هفته پس از واگذاری رسمی ،بیش از  200نفر از همکاران بانک آینده در
حال تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی
شعب تعاونی در ِ
سپرده گذاران محترم تعاونی افضل توس و رفع سایر مشکالت احتمالی آنها بودهاند.
 -2وضعیت کلیه سپردهها و مشخصات سپردهگذاران ،بررسی و اطالعات آن با ذکر
جزئیات روشن شده است.
 -3بانک آینده ضمن آمادهنمودن زیرساختهای فنی ،آمادگی خود را جهت انتقال
سپرده های مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک محترم مرکزی
ج.ا.ایران اعالم نموده است.
 -4بخش عمدهای ازدارائی ها و بدهی های تعاونی در حال تصفیه افضل توس
(بهرغم کوتاه بودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی گردیده و برای استحضار و اخذ
دستور به مراجع محترم ذیصالح ارسال شده است.
 -5بانک آینده آمادگی دارد؛ به محض صدور مجوز مراجع محترم ذیصالح ،طی
یک برنامه زمانبندی تعیین شده ،نسبت به انتقال سپردههای سپردهگذاران محترم
تعاونی پیشگفته ،اقدام نماید.

قرارداد همکاری بانک پارسیان و اگزیم بانک کره جنوبی
به امضا رسید
قرارداد تأمین مالی بلندمدت بانک پارسیان و اگزیم بانک کرهجنوبی در
راستای اشتغالزایی و کمک به تولید و پیشرفت اقتصاد کشور ،به امضای
طرفینرسید.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ بانک پارسیان یکی از  12بانک ایرانی
است که در چارچوب توافق بانک مرکزی  ،قرارداد تامین مالی بلند مدت به ارزش
 8میلیارد یورو با اگزیم بانک کره جنوبی منعقدکرد و به همین منظوراین بانک در
زمین ه قراردادهای فاینانس ،آماده بررسی قبول عاملیت پروژههای ارائه شده از سوی
متقاضیاناست.
بر اساس این قرارداد؛ اگزیم بانک کره جنوبی ازطریق بانک های عامل ایرانی ،نسبت
به تأمین مالی پروژه های مختلف کشورمان در حوزه های عمرانی و تولیدی اقدام
می کند و نتیجه این تفاهم راه اندازی بسیاری از پروژههای عمرانی و تولیدی است که
اثرات بسیار مثبتی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

.

مهشیدخیزان
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نحوه بانکداری در ایران ،یکی از پرچالشترین موضوعات
اقتصادی است که همواره میان مردم و کارشناسان
اقتصادی مورد بحث قرار میگیرد .در سال  62قوانین
بانکداری اسالمی با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا
مصوب شد و طبق این قانون برای رفع ربا در سپردهگذاری
و اخذ سود اینطور عمل شود که سپردهگذاری در بانک
تحت عنوان قرض نباشد ،بلکه تحت عقودی دیگر مانند
وکالت قرار بگیرد.
درواقع فقه اسالمی اجازه نمیدهد که برای دریافت وام ،بهرهای
(به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود؛ درواقع
دارای ربا باشد که از منظر دین اسالم ،سرمایهگذاری در تجارتی
که فراهمکننده سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسالم ناسازگار
باشد ،نیز ممنوع است .اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و
پرداخت سود مازاد بر اصل پول در بانکداری بدون ربا ،بانکها از
عقود متفاوتی مانند جعاله ،مضاربه و  ...استفاده میکنند و شخص
وامگیرنده را در آن مشارکت عضو میکنند و پول را به مضاربه و
 ...به افراد میدهند .در نتیجه ،وامگیرنده مقداری از سود حاصل
از مضاربه و  ...را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل میدهد؛ ضمن
اینکه این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز هست.
آنطور که مطرح میشود بانکداری در ایران بدون ربا است،
اما به تازگی یکی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق
بهادار تهران در گفتوگویی عنوان کرد که ما نتوانستیم ربا را از
بانکداری خارج کنیم .بعد از آن بود که رئیس کل بانک مرکزی
درباره این موضوع واکنش نشان داد و اعالم کرد بانکداری ما
براساس دستورالعملها و آییننامههای اجرایی که دارد ،هیچگونه
شبههای درباره تطبیق آن با موازین شرعی وجود ندارد؛ درواقع

آن چیزی که مبنای طرح انتقاداتی میشود اشکاالتی است که
در اجرا بهوجود میآید.
در کشور صندوقهای قرضالحسنه بسیاری مشغول فعالیت
هستند؛ اغلب آنها دارای مشکالت زیادی بوده و به دلیل نرخ
سودهای ارائه شده ازسوی آنها که با بانکهای دولتی و خصوصی
متفاوت است ،به مشکل برخوردهاند .ازطرفی به جز این موسسات
مالی ،صندوقهای قرضالحسنه و موسسات خیریهای تشکل
شده که اغلب آنها با هدف خیریهای و یا تحت حمایت مردم و
کمیته امداد راهاندازی شده است .به گفته قائم مقام صندوق قرض

رئیس کل بانک مرکزی:

دالر گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری نیست

آغاز فروش اینترنتی خودرو ساندرو استپ وی
معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا با اشاره به استقبال بی نظیر مشتریان از
خودرو ساندرو استپ وی همزمان با آغاز فصل پاییز گفت :گروه خودرو سازی
سایپا در نظر دارد در راستای رضایتمندی و حمایت از مشتریان عزیز فروش
اینترنتی این خودرو پر طرفدار را به اجرا گذارد.
به گزارش سایپا نیوز؛رضا تقی زاده افزود :یکی از دالیل استقبال بی نظیر از این
محصول ،کیفیت بسیار مناسب محصوالت شرکت پارس خودرو نسبت به سایر
خودروهای موجود در بازار می باشد و اجرای به موقع تعهدات و خدمات پس از
فروش متمایز گروه خودروسازی سایپا در سطح کشور ،باعث شده تیراژ تولیدی این
خودرو همچنان از تقاضای آن در بازار کمتر باشد؛ اما با هماهنگی های به عمل آمده
سعی شده تا تیراژ تولیدی این خودرو اضافه شود و امکان ثبت نام برای تعداد بیشتری
از مشتریان محترم فراهم شود.

شماره تلفن جدید مرکز 24ساعته ارتباط مشتریان بانک سینا
شماره تلفن مرکز  24ساعته ارتباط مشتریان بانک سینا تغییر یافت.
در راستای ایجاد ارتباط بهتر مشتریان با بانک سینا و بالعکس ،شماره تلفن مرکز 24
ساعته ارتباط مشتریان این بانک به  5رقم کاهش یافت.
هموطنان برای ارتباط با مرکز ارتباط مشتریان بانک سینا که با ساختاری
مشتری مدار و خدمات محور و با هدف جلب رضایتمندی آنان ایجاد شده،
می توانند از شماره تلفن  02141731استفاده کنند .این مرکز با به کار گیری
کارشناسان زبده و استفاده از فناوری های نوین بانکی ،در تمامی ساعات شبانه
روز و هفت روز هفته ( ،)7*24آماده پاسخگویی و اطالع رسانی به هموطنان در
زمینه انواع خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین پیگیری مشکالت احتمالی
آنها در این زمینه می باشد.

به پاس آموزش و توسعه حرفه ای روابط عمومی

روابط عمومی بانک صادرات ایران لوح تقدیر گرفت
لوح تقدیر پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی ،به پاس تالش
در جهت آموزش و توسعه حرفه ای روابط عمومی ایران  ،به مدیر کل روابط
عمومی بانک صادرات ایران تعلق گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،دراین لوح از اهتمام و تالش حمید
رضا رهبر ،مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات ایران ،در راستای آموزش و توسعه
حرفه ای روابط عمومی تقدیر شده است.

رئیس بانک مرکزی تاکید کرد که دالر گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری
نیست و سپردههای بانکی بازده به مراتب بهتری دارد.
به گزارش ایسنا،ولی اهلل سیف در حاشیه جلسه هیئت دولت ابتدا درباره نرخ سود
بانکی گفت :از  11شهریورماه بانکها ملزم به رعایت دستورالعمل بانک مرکزی شدند

و بخش نظارت بانک مرکزی هر روزه در شعب مختلف بانکها حضور پیدا کرده و
یکنند.
بررسیم 
وی افزود :طبق اطالعاتی که به دست ما میرسد خوشبختانه عمومیتی در اجرای
دقیق این دستورالعمل وجود دارد و موارد بسیار نادر و تخلفات کوچکی بوده که منجر
به عزل رئیس شعبه شده است .بنابراین بانکها مصمم به رعایت این انضباط هستند؛
چراکه از هر نظر منفعت دارد چه برای خود بانکها و چه برای اقتصاد کشور.
رئیس بانک مرکزی تاکید کرد :در آیندهای نزدیک نیز درباره تسهیالت نیز
محدودیتهایی ایجاد میکنیم که آنها نیز ابالغ خواهد شد .سیف همچنین درباره
نرخ ارز ،تصریح کرد :نرخ دالر در  5فروردین  3 ،96هزار و  820تومان بود که اخیرا و
روز گذشته به  3هزار و  903یا  4تومان رسید و این نشان دهنده  2.2درصد افزایش
در طول این مدت بوده که متوسط ماهیانه کمتر از  0.5درصد است ،بنابراین به نظر
نمی آید نگرانی خاصی در این زمینه وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد :آنچه مسلم است دقت نظرهای بانک مرکزی و دولت در مجموع
بر کنترل نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از افزایشها وهیجانی نرخ ارز است و آنچه مسلم
است سرمایهگذاری در نرخ دالر به هیچ وجه اقتصادی نیست و سپردههای بانکی به
مراتب بازدهی بهتری دارد و افزایش قیمت دالر در بلندمدت به هیچ وجه نمیتواند با
آن رقابت کند .بنابراین دالر گزینه مطلوبی برای سرمایهگذاری نیست.
رئیس بانک مرکزی همچنین گفت :دامنه نوسانات نیز در مدت این  6ماه بسیار
محدود و چیزی حدود  190تومان است که آن هم حدود  5درصد دامنه نوسان دارد
که این نیز جای نگرانی نیست و نشانه ثبات در اقتصاد است .سیف یادآور شد :گفته

شده بود که دولت به افزایش تمایل دارد و این به هیچ وجه درست نیست ،دولت
تمایل به اقداماتی دارد که منجر به ثبات در اقتصاد کشور شود و بتواند اقتصاد را توام
با آرامش هدایت کند و فعاالن اقتصادی افق پیشبینی مناسبی از شرایط اقتصادی
کشور را داشته باشند که خوشبختانه مثل  4سال گذشته در این  6ماه نیز شاهد این
وضعیت بودیم.
وی همچنین درخصوص طرح قرضالحسنه ازدواج گفت :این طرح خوشبختانه
براساس پیشبینیهای ما جلو میرود و عملکرد خیلی خوبی داشته و از ابتدای سال
 96تاکنون  692هزار مورد پرداخت شده که  360هزار مورد از این تعداد مربوط به
همین دوره هفت هفتهای است که از طرح میگذرد و در طول این مدت  500هزار
مورد در صف نوبت بودند که در همین مدت  125هزار مورد به آن اضافه شده که از این
 625هزار مورد 360 ،هزار پرداخت شده و حدود  260هزار مورد در نوبت داریم و این
طرح ادامه پیدا می کند تا زمانی که صف به صفر برسد.
رئیس بانک مرکزی تاکید کرد :امیدواریم این روند به طور مطلوب پیش رود و یکی
از ویژگیهای اقدامات انجام شده این است که در استانهای کمتر توسعه یافته ،رشد
بیشتری داشته و امیدواریم که بتواند نیاز همه مزدوجین را تامین کند .وی درباره برخی
داللیها در زمینه سپردههای مردم در موسسههای مالی اظهار کرد :ما با مواردی که
مواجه میشویم ،برخورد میکنیم اما همیشه عدهای اهل ریسک هستند و میخواهند
به دلیل نیازشان سپرده خود را زودتر نقد کنند؛ بنابراین نمیشود که جلوی همه این
موارد را گرفت .سیف همچنین گفت که به هیچ وجه سخنگوی تیم اقتصادی دولت
نیست و فقط مسائل مربوط به بانک مرکزی را توضیح میدهد.

جلوگیری از هدررفت  ۴۵۰هزار مترمکعب گاز در روز

پیمانکاران خارجی در صورت عدم خرید کاالی ایرانی جریمه میشوند

با انجام پروژه در پاالیشگاه دوم مجتمع پارس جنوبی ،امکان بازیابی  ۹۵درصد از کل گازهای ارسالی به مشعلهای این
پاالیشگاه و تزریق مجدد گازهای بازیابی شده به جریان خوراک ورودی پاالیشگاه برمیگردد.
به نقل از شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی ،کورش کاوییان ،سرپرست مهندسی و خدمات فنی پاالیشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی
در این باره گفت :پاالیشگاه دوم در بخش خشکی مشتمل بر دو فاز ( 2و  ،)3چهار ردیف پاالیش گاز و شش شبکه مجزای ارسال گاز به
مشعلها ( هر فاز سه شبکه) شامل کم فشار ،فشار متوسط و فشار باال است .میزان گازهای ارسالی به این مشعلها براساس طراحی ۳۰۰
میلیون مترمکعب در سال بوده که پس از ایجاد اصالحات و بازنگری در محاسبات و بهینه نمودن فرآیند در سالهای گذشته ،این میزان هم
اکنون به حدود  ۱۲۰میلیون مترمکعب گاز در سال کاهش پیدا کرده است.
وی افزود :طرح بازیابی گازهای ارسالی به مشعلهای پاالیشگاه دوم ،گام بسیار بزرگی در راستای حفظ سرمایه ملی و جلوگیری از آلودگی
محیط زیست است .با مدیریت شرکت ملی نفت ایران و پس از انجام مطالعات اولیه ،جمع آوری اطالعات طراحی ،عملیاتی و اندازهگیریهای
میدانی و همچنین انجام مطالعات امکانسنجی توسط مجری طرح جامع توسعه پایدار پارس جنوبی و با همکاری واحدهای مختلف
پاالیشگاه دوم ،منجر به انعقاد قرار داد میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت  SOFREGAZفرانسه و شرکت
ایرانی صنعت سازه ثمین در شهریورماه  ۹۶شده است .به گفته این مقام مسئول پس از اجرای این پروژه بسیار مهم پاالیشگاه دوم مجتمع
گاز پارس جنوبی ،امکان بازیابی  ۹۵درصد از کل گازهای ارسالی به مشعلهای این پاالیشگاه و تزریق مجدد گازهای بازیابی شده به جریان
خوراک ورودی پاالیشگاه را میسر خواهد کرد .این طرح با ارزش تقریبی  ۴۲میلیون یورو با زمان برگشت سرمایه  ۱۸ماهه ،برای جلوگیری
از هدررفت  ۴۵۰هزار متر مکعب گاز در روز طراحی شده است.
کاوییان ادامه داد :با اجرای این پروژه ،از انتشار  ۵۰۰هزار تن در سال گاز دی اکسید کربن نیز جلوگیری خواهد شد .فرآیند بازیافت و
مصرف گاز فلر ( )FGRبه عنوان موثرترین فناوری و روشی پیشرفته در دنیا به منظور جمعآوری گازهای مشعل پاالیشگاهها و تاسیسات
مشابه صنعتی کاربرد دارد.

مجری فاز  ۱۱میدان گازی پارس جنوبی گفت :براساس قرارداد ،اگر پیمانکار خارجی نتواند به تعهدات خود درخصوص
خرید کاالی داخلی و خدمات فنی مهندسی شرکت های ایرانی عمل کند ،مشمول جریمه میشود.
به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ،رسول فالح نژاد افزود :در این قرارداد ،فرصتهایی طالیی برای بومی سازی فناوری و بهکارگیری
تجهیزات ساخت داخل و همچنین مشارکت شرکتهای ایرانی در اجرای طرحها از طریق مشارکت و ایجاد کنسرسیوم با طرفهای خارجی
پیش بینی شده است.
مدیر مهندسی ساختمان شرکت نفت و گاز پارس افزود :با توجه به امتیازاتی که طبق قرارداد اجرای فاز یازده ،برای شرکتهای خارجی
که با طرفهای ایرانی مشارکت کنند یا متعهد به خرید تجهیزات تولید داخل شوند پیش بینی شده ،طرفهای خارجی نیز قطعا تمایل دارند
در اجرای طرحهای خود با طرفهای ایرانی همکاری کنند.
وی افزود :شرکتهای بزرگ ایرانی که در زمینه طراحی و ساخت انواع تجهیزات صنایع باالدستی میدان گازی پارس جنوبی وارد عرصه
مناقصه میشوند باید خود را ملزم به انتقال و بومی سازی فناوریهای پیشرفته صنعت گاز بدانند و همچنین نسبت به اجرای دقیق زمان
بندی شرکت و اجرای مناقصهها دقت کافی داشته باشند تا از چرخه مناقصهها حذف نشوند.
این مقام مسئول هفت عملیات حفاری در خشکی ،خدمات فنی تکمیلی چاهها در خشکی ،حفاری دریایی ،خدمات فنی تکمیلی چاهها
در دریا ،ساخت پایه سکوها دریایی ،لولهگذاری دریایی و عملیات سطحی در خشکی را زمینههای مهم قابل حضور شرکتهای داخلی در
مناقصهها دانست و تاکید کرد :پیمانکاران خارجی نیز که در مناقصهها ،درصد مشارکت پیمانکاران ایرانی و تامین کاالی ساخت داخل ایران
را باالتر پیشنهاد کنند براساس فرمولهایی ،امتیاز بیشتری و حتی تا حد  ۱۰درصد در مناقصه دریافت میکنند.
فالح نژاد افزود :همچنین براساس قرارداد ،اگر پیمانکار خارجی نتواند به تعهدات خود درخصوص خرید کاالی داخلی و خدمات فنی
مهندسی شرکتهای ایرانی عمل کند ،مشمول جریمه خواهد شد.این قرارداد ،فرصت بسیار خوبی را برای شرکتهای ایرانی فعال در عرصه
تولید و استحصال و انتقال گاز از دریا فراهم کرده تا سطح خود را از شرکتهای بزرگ داخلی به شرکتهای بزرگ بین المللی ارتقا دهند.

جشنواره اینستاگرامی بانک تجارت آغاز شد
صفحه رسمی اینستاگرام بانک تجارت در جشنواره سفیر با طرح سوال از
هشتگ #پرسش_هفته به  10نفر از برندگان جایزه یک میلیون ریالی اهدا
میکند.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،صفحه رسمی این بانک به آدرس
 Instagram.com/tejaratbankدر شبکه اجتماعی اینستاگرام به منظور
افزایش اطالعات بانکی مشتریان و ارتقای خدمترسانی ،جشنواره پرسش هفته
برگزار میکند.
عالقهمندان میتوانند با دنبال کردن صفحه رسمی این بانک ،سواالت را مشاهده
کرده و پاسخ خود را در قالب ویدئویی با کمتر از مدت زمان  30ثانیه به همین صفحه
ارسال کنند.
این سواالت با هشتگ #پرسش_هفته در صفحه رسمی بانک تجارت در اینستاگرام
نشانهگذاری شده است .مدت زمان این مسابقه  10روز و شروع آن از تاریخ  21شهریور
 1396است.
صفحه رسمی بانک تجارت در اینستاگرام با نزدیک به  24هزار دنبال کننده به
انتشار محتواهای مورد استفاده مشتریان و دنبال کنندگان این صفحه میپردازد.

الحسنه امداد والیت که سال گذشته با هدف تحقق دغدغههای
مقام معظم رهبری در زمینه بانکداری اسالمی و بدون ربا
راهاندازی شد ،تسهیالت این صندوق با کارمزد  3درصد پرداخت
میشود که رئیس کمیته امداد جهت انجام کار کارشناسی برای
به صفر رساندن این درصد موارد الزم را ابالغ کردهاند.
بانکداری در ایران
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی درهمین خصوص به «ابتکار»
گفت :هدفگذاری و نحوه تعیین سود و حتی ساختار
صندوقهای قرضالحسنه با بانکها متفاوت است؛ به همین

دلیل ما همواره شاهد تحرکات متفاوت صندوقها و موسسات
مالی هستیم .ازطرفی ممکن است یک گروهی حتی بدون
نظارت بانک مرکزی ،صندوقی را تاسیس کند که اهدافی کامال
متفاوت با بانک داشته باشد .از اینرو نمیتوان به موسسات خُ رده
گرفت .البته این موضوعات در صندوقها باعث میشود که نظر
مردم به بانکداری تغییر کند که الزم است بانک مرکزی برای آنها
نیز سازوکارهایی درنظر بگیرد .نکتهای که در این رابطه مطرح
میشود اینکه هیچ صندوق قرضالحسنه یا موسسهای که کمتر
از  15درصد نرخ سود علیالحساب تعیین کند ،نمیتواند اهداف
خود را پیش ببرد.
حسینیهاشمی اضافه کرد :از آنجایی که بازار پولی ما دارای
بینظمیهای زیادی است ،دسترسی به سپردههای مردم
میتواند در قالب نهادهای مختلف انجام شود .به همین دلیل
برخی موسسات مالی با ترفندهای مختلف و بهطور مستقیم به
سپردههای مردم دسترسی پیدا میکنند که این موضوع به برهم
خوردن بیشتر نظم سیستم مالی کشور کمک میکند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد :هر از گاهی شاهد تشکیل یک
موسسه مالی جدید هستیم که این موضوع تنها به این دلیل که
ما بانکداری اسالمی در کشور نداریم ،رخ میدهد .زمانی مطرح
میشد که بانکداری در ایران دارای ربا است؛ اما ربا به دلیل گرفتن
نرخ سودهای  18 ،17درصد تعیین نمیشود ،بلکه اگر فردی
نیاز به وام داشته باشد و آن بانک دارای سرمایه کافی باشد و به
فرد تعلق ندهد ،درگیر ربا شده است .به هر طریق بانکداری ما
میگویند دارای ربا نیست و اگر فردی شرایط بانک برای دریافت
وام را رعایت کند میتوان به آن پول دسترسی داشته باشد .نکته
دیگری که مطرح میشود ،بانکها برای بحثهایی همچون درمان
و ازدواج و  ...منابعی را بهعنوان وام در نظر بگیرند تا بدون شرایط
وام را اختصاص دهند .این مسائل در کشور بهتر شده اما بازهم
شاهد بینظمیهایی هستیم .درمجموع میتوان با قاطعیت اعالم
کرد در برخی موارد ممکن است شاهد ربوی بودن بانکداری باشیم
اما عمال بانکداری اسالمی را اجرا نمیکنیم.

صادرات هندوانه رکورد شکست
هندوانه باز هم مانند ماهها و سالهای گذشته در صدر سنگینترین صادرات
محصوالت کشاورزی قرار گرفت و با بیش از  ۵۰۳هزار تن در پنج ماهه امسال
حدود  ۱۸درصد بیشتر از پارسال شد اما با وجود افزایش دو سنتی قیمت
این محصول نسبت به سال گذشته همچنان جزو ارزانترین و آبدارترین
صادرات ایران محسوب میشود.
به گزارش ایسنا ،در پنج ماهه نخست امسال  ۵۰۳هزار و  ۷۹۸تن و  ۶۳۵کیلوگرم
هندوانه به ارزش  ۹۷میلیون و  ۷۹۸هزار و  ۳۳دالر به  ۲۹کشور مختلف صادر شد که
نسبت به همین بازده زمانی در سال گذشته حدود  ۱۸درصد از نظر وزنی و حدود ۳۳
درصد از نظر ارزشی افزایش یافته است.
بالروس ،اتریش ،آذربایجان ،آرژانتین ،ارمنستان ،استونی ،افغانستان ،آلمان ،امارات
متحده عربی ،انگلستان ،بحرین ،بلغارستان ،پاکستان ،تاجیکستان ،ترکیه ،ترکمنستان،
رومانی ،سوئد ،عراق ،عمان ،فدراسیون روسیه ،قبرس ،قزاقستان ،قطر ،کویت ،گرجستان،
لهستان ،مجارستان و هلند مشتریان هندوانه ایرانی در پنج ماهه نخست امسال بودند.
البته در این میان نام کشورهایی مانند آلمان ،اتریش ،انگلستان ،هلند ،سوئد

و  ...از اتحادیه اروپا و کشورهای دورافتادهای مانند آرژانتین نشاندهنده کیفیت
و قیمت مناسب هندوانه ایرانی برای بازار جهانی است اما این افزایش صادرات
نمیتواند اتفاق خوشایندی برای کشور در زمینه تجارت محصوالت کشاورزی،
کاالهای غیرنفتی یا حتی ایران از نظر منابع محدود و بحرانی آب و خاک باشد،
چراکه هندوانه جزو آببرترین محصوالت کشاورزی است که در ردیف پایینترین
قیمت نیز قرار دارد و در این زمینه باید تولید و تجارت آن را کنترل کرد ،چراکه
به جای هندوانه آب را که در ایران بحرانی است ،صادر میکنیم و به نوعی گرفتار
صادرات آب مجازی شدهایم.
در میان مشتریان هندوانه ایران ،عراق با خرید بیش از  ۳۲۱هزار تن از این محصول
 ۶۳.۸۰درصد سهم بازار آن را از آن خود کرده و رتبه نخست را در میان دیگر خریداران
دارد و پس از آن امارات با  ۹۹هزار تن ،ترکیه با  ۳۶هزار تن ،کویت با  ۱۲هزار تن،
افغانستان با  9000تن ،قطر با  8000تن و عمان با  7000تن در رتبههای بعدی مقاصد
صادراتی هندوانه ایرانی قرار دارند.
قیمت این محصول آببر نیز گرچه با افزایش دو سنتی نسبت به پنج ماهه

نخست سال گذشته مواجه شده و به کیلویی حدود  ۱۹سنت رسیده است اما از
نظر کارشناسان اقتصادی در حوزه کشاورزی مانند عیسی کالنتری وزیر اسبق
کشاورزی و رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست،
حداقل قیمت یک محصول صادراتی کشاورزی
از نظر اقتصادی و از حیث مسائل مرتبط
با اقتصاد آب و توسعه پایدار باید یک
دالر باشد و اگر یک محصول کمتر
از کیلویی یک دالر
صادر شود خیانت
به آب بحرانی ایران
و منابع معدود آن
است که وزارت جهاد
کشاورزی باید آن را
مدیریت کند.

