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اخبار

«ابتکار» رابطه مستقیم میان اجرایی شدن وعدهها و اعتماد عمومی را بررسی کرد

تمدید اعتبار کارتهای آمایش
( )14و هویت ( )13اتباع خارجی
کارت های آمایش ( )14و هویت ( )13اتباع
خارجی تا پایان شهریور ماه سال جاری اعتبار
خواهند داشت .به استناد نامه اداره مبارزه با
پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی
ج.ا.ا ،با توجه به اجرای طرح آمایش ( )15از
اول تیر ماه سال جاری و شیوع ویروس کرونا
و زمان بر بودن فرایند آمایش از لحاظ رعایت
پروتکل های بهداشتی ،مدارک شناسایی
آمایش ( )14و هویت ( )13اتباع خارجی تا 31
شهریور ماه سال جاری معتبر است و ارائه
خدمات بانکی به دارندگان مدارک فوق در
بازه زمانی اشاره شده در چارچوب ضوابط
و مقررات جاری بانک امکانپذیر است.

جایگاه مطلوب «ابزارهای پذیرش»
بانک ملی ایران در گزارش شاپرک
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت
(شاپرک) در گزارش اردیبهشت ماه خود اعالم
کرده است که بانک ملی ایران در بررسی
عملکرد عمده ابزارهای پذیرش جایگاه های
مطلوبی در اختیار دارد .آنطور که برآوردها
نشان داده است ،این بانک در شاخص
«سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان
فروشگاهی»« ،سهم تعدادی از تراکنش های
ابزار پذیرش اینترنتی» و «سهم تعدادی از
تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی» جزو
بانک های دارای رتبه برتر است .همچنین
در شاخص ها «سهم مبلغی از تراکنش های
ابزار کارتخوان فروشگاهی» و «سهم مبلغی از
تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی» نیز بانک
ملی ایران توانسته جایگاه مطلوبی را از آن خود
کند .بانک ملی ایران طی سالهای گذشته
سرمایهگذاری قابل توجهی بر روی بانکداری
غیرحضوری و بانکداری الکترونیکی داشته
است .به تازگی نیز معاون امور بانکی ،بیمه
و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و
دارایی عمکلرد سامانه های بانکداری دیجیتال
بانک ملی ایران را مثبت ارزیابی کرد .عباس
معمارنژاد با تقدیر از خدمات این بانک در
حوزه بانکداری دیجیتال ،گفته بود :بانک
ملی ایران یکی از دو بانکی است که نقشه راه
بانکداری آینده و تحول دیجیتال خود را تهیه و
به وزارت اقتصاد ارسال کرده است.

نوبت اول

بازاروسرمایه

اقتصاد روی خط وعده

هنگامی که اقتصاد کشور با بحران روبهرو میشود به سرعت
تاثیر آن را بر سر سفرههای مردم میبینیم .در این میان برخی
از مسئوالن با دادن وعدههایی سعی در کم کردن فشار از روی
دوش خانوارها را دارند ،شمار این وعدهها در تاریخ اقتصاد کشور
بسیار بوده و صحبت امروز و دیروز نیست .اما به عنوان نمونه
میتوان به سیاست جدید دولت برای کمک به اقشار آسیبپذیر
جامعه با توجه به افزایش قیمت کاالهای اساسی که اخیرا از
سوی وزیر صنعت خبر داده شده است اشاره کرد .حسین
مدرسخیابانی در گفتوگو با تسنیم درخصوص اقدامات وزارت
صنعت  ،معدن و تجارت برای کنترل بازار با توجه به افزایش
قیمت کاال به خصوص کاالهای اساسی اظهار کرد« :وزارت
صنعت فقط با واردات مواد اولیه ،کاالی اساسی و برخی قطعات
به کشور موافق است .دولت سیاستهای جبرانی برای اقشار
آسیبپذیر را در دستور کار قرار داده است».
وی در پاسخ به این پرسش که سیاست جبرانی چه زمانی
اجرایی میشود ،افزود« :باید دید وزارت کار و دولت چه زمانی
میتوانند منابع مالی مورد نیاز این برنامه را تامین کنند».
با توجه به مشکالت فعلی ،سیاستهای حمایتی بعید به نظر
میرسد
برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند وعدههای حمایتی از
سوی مسئوالن میتواند نور امیدی را در دل خانوارها روشن کند
اما اگر وعدههای داده شده به مرحله اجرا نرسد جامعه بیش از
پیش با ناامیدی روبهرو خواهد شد و این ناامیدی میتواند تبعاتی
را به دنبال داشته باشد .مرتضی افقه ،کارشناس مسائل اقتصادی
با بررسی شرایط نامناسب کشور به دشوار بودن اجرایی شدن
سیاستهای حمایتی اشاره کرد و در اینباره به «ابتکار» گفت:
متاسفانه بارها وعدههایی داده شده اما محقق نشده است .این
در حالی است که اکنون شرایط به لحاظ اقتصادی به دلیل تشدید
شدن تحریمها مناسب نبوده و به همین دلیل هرگونه کمک در
این شرایط برای دولت دشوار خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبتها اعتماد عمومی را
یک سرمایه اجتماعی دانست و در این خصوص گفت :در این
وضعیت مسئوالن زیر فشار افکار عمومی و رسانهها نمیتوانند
برخی از حقایق را بازگو کنند و مجبور میشوند وعدههایی را
بدهند .اما باید توجه داشته باشند که اگر این وعدهها اجرایی
نشود اعتماد عمومی که یک سرمایه اجتماعی است را روزبهروز
بیشتر از دست خواهند داد.
وی در ادامه افزود :اینکه سیاستی برای حمایت اعالم شود اما
بعد به دنبال راهی برای تامین منابع مورد نیاز همان سیاست
گفته شده باشیم کمی غیرعادی است .قبل از هرگونه برنامه باید
منابع مورد نیاز ،نحوه اجرا و مسائل ریز و درشت آن مدنظر
قرار گرفته شود و پس از تدوین و آماده بودن زیرساختها خبر

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا در روزهای پایان سال قبل ،تحریم و افزایش سرسامآور قیمتها در بازارهای مختلف منجر
به چالشهای بسیاری برای اقشار مختلف جامعه به خصوص خانوارهای کمدرآمد شده است .مجموع مشکالت گفته شده
آسیبهای اجتماعی بسیاری را بر خانوادهها تحمیل کرده ،اقتصاد کشور را به خطر انداخته و ما در این میان روزبهروز شاهد
کوچکتر شدن سفرههای مردم هستیم .البته باید اشاره کرد که گاهی وعدهها ،راهکارها و سیاستهایی برای حمایت از خانوارها
در دستور کار قرار میگیرد .اما آیا این سیاستها و وعدهها می-تواند درمان درد معیشت خانوراها باشد؟

مفتح :در
شرایطبحرانی
دولتها باید
واکنشصحیح
و منطقی
داشته باشند و
این واکنشها
را با سرعت
عملیاتیکنند
را منتشر کنند .همانطور که قبال اشاره کردم با توجه به شرایط
سخت اقتصادی سیاستهای حمایتی اقدامی دشوار برای دولت
خواهد بود.
افقه با اشاره به افزایش قیمت در بازارهای اقتصادی ادامه
داد :اکنون میبینیم که قیمت ارز رها شده و افزایش نرخ ارز
بر تمام کاالها اثر گذاشته و در این شرایط بعید به نظر میرسد
که دولت بتواند به مسئله سیاستهای حمایتی ورود پیدا کند.

آگهی احداث خط  230کیلو ولت ارتباطی پست پارود

مگر اینکه شرایط را فوقالعاده و خاص بدانند و طبق آن برنامهای
را در دستور کار قرار دهند وگرنه با عادی در نظر گرفتن شرایط
نمیتوان کاری از پیش برد و روزبهروز فشار بر خانوارها بیشتر
خواهد شد و ممکن است ما شاهد تنشهایی باشیم.
مردم عملکرد مناسب را به خوبی درک میکنند
مهدی مفتح ،اقتصاددان نیز درخصوص تاثیر وعدههای داده
شده بر جامعه به «ابتکار» گفت :قاعدتا اگر احساسی در افراد

وزارت نیرو

شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای سیســتان و بلوچســتان بــه منظــور توســعه شــبکه فــوق توزیــع اســتان  ،عملیــات احــداث مســیر خــط  230کیلــو ولــت ارتباطــی پســت پــارود در
شهرســتان ســرباز را آغــاز مــی نمایــد  .لــذا بــرای اطــاع صاحبــان اراضــی و امــاک واقــع در مســیر خــط و در اجــرای مــواد  19، 18، 16قانــون ســازمان بــرق ایــران و مــاده 11
شرکت سهامی برق منطقه ای
تصویــب نامــه شــماره /12727ت 50732/ه مــورخ  1394/2/6هیئــت محتــرم وزیــران و ســایر مقــررات مبــادرت بــه درج آگهــی بــه شــرح ذیــل مــی نمایــد :
سیستان و بلوچستان
عملیــات اجرائــی خــط ارتباطــی  230کیلــو ولــت پســت پــارود بنــا بــه شــرح نقشــه ترســیمی از محــل دکل ( 393نقطــه  ) Fخــط  230کیلــو ولــت ایرانشــهر – جکیگــور آغــاز و بــا
عبــور از نقــاط منــدرج در کروکــی پیوســت  ،در نهایــت مجموعــا بــا طــی مســافت حــدودا  5کیلومتــر در نقطــه ( ) Aدر محــل پســت دائمــی پــارود خاتمــه مــی یابــد .
حریــم خــط  230کیلــو ولــت برابــر  11/9متــر در هــر طــرف مســیر خــط اســت کــه طبــق مــواد  6و  8تصویــب نامــه در مســیر و حریــم زمینــی و هوایــی خطــوط انتقــال نیــروی بــرق اقــدام بــه هرگونــه عملیــات
ســاختمانی و اقداماتــی نظیــر ایجــاد تاسیســات صنعتــی  ،مســکونی  ،مخــازن ســوخت  ،انبــارداری و تاسیســات دامــداری  ،بــاغ یــا درختــکاری ممنــوع مــی باشــد  .فقــط اقداماتــی از قبیــل زراعــت فصلــی و ســطحی
 ،حفــظ یــا کاشــت درختــان کــم ارتفــاع  ،حفــر چــاه و قنــوات بــدون اســتفاده از دکل حفــاری  ،اکتشــاف و بهــره بــرداری از معــدن  ،راه ســازی و احــداث شــبکه آبیــاری مشــروط بــر اینکــه مانعــی بــرای دسترســی
بــه خطــوط بــرق بــرای وزارت نیــرو وشــرکت هــای بــرق اینجــاد ننمایــد و ســبب خســارت بــرای تاسیســات خطــوط انتقــال نگــردد بــا رعایــت فاصلــه  3متــر از پــی پایــه هــا بــا مانــع بــوده و در مــورد حفــر چــاه و
قنــوات و راه ســازی مــی بایســت قبــا اجــازه کتبــی شــرکت بــرق اخــذ گــردد  .طبــق مــواد  7و  10تصویــب نامــه  ،رعایــت حریــم و ضوابــط فنــی مصــوب خطــوط نیــروی بــرق توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
الزامــی اســت و اشــخاصی کــه بــر خــاف مقــررات ایــن تصویــب نامــه اقــدام بــه عملیــات و تصرفاتــی در مســیر و حریــم هــای زمینــی و هوایــی در زیــر حریــم هوایــی خطــوط بــرق نماینــد  ،مکلفنــد بــه محــض
اعــام وزارت نیــرو و شــرکت بــرق عملیــات و تصرفــات را متوقــف و بــه هزینــه خــود نســبت بــه رفــع آثــار عملیــات و تصرفــات مبــادرت نماینــد  .بدیهــی اســت هرگونــه ممانعــت از اجــرای طــرح عمرانــی و دولتــی
در حیــن عملیــات اجرایــی جــرم و مشــمول کیفــر مذکــور در مــاده  8الیحــه قانونــی رفــع تجــاوز از تاسیســات آب و بــرق کشــور بــوده و بــا متخلفیــن اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی طبــق مقــررات برخــورد
خواهــد شــد  .مالکیــن و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در صــورت هرگونــه ابهــام الزم اســت ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ درج ایــن آگهــی در روزنامــه بــه نشــانی ایــن شــرکت  :زاهــدان – خیابــان دانشــگاه – حــد
فاصــل دانشــگاه  37و  - 39شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای سیســتان و بلوچســتان – بــا ارائــه مــدارک مربوطــه مراجعــه یــا مکاتبــه نماینــد .

م الف  261 :شناسه 899889 :
نوبت اول  99/04/12 :نوبت دوم 99/04/14 :
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شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

جامعه شکل بگیرد که پشت حرفهای زده شده چیزی نیست و
دههای گفته شده وجود ندارد ما شاهد تاثیر
یا امکان تحقق وع 
منفی آن در جامعه و اقتصاد خواهیم بود و بیشتر به یاس و
ناامیدی دامن زده میشود .اگر کشور در شرایط بحرانی قرار
گرفته باشد مسئوالن نباید تنها به دادن وعده متکی شوند .مردم
به راحتی عملکرد را درک میکنند و اصال نیازی به گفتن حرف
نیست .به عبارتی دیگر با چند عملکرد سریع و به موقع از سوی
مسئوالن و پس از آن بهبود شرایط بازار مردم را به این نتیجه
میرساند که شرایط قابل مدیریت و اصالح است .کف بازار شرایط
کنترل را به خوبی نشان میدهد و پیام بهبود را با سرعت بیشتری
به خانوارها میرساند.
وی افزود :به عنوان نمونه میتوانیم به مسئله افزایش قیمت
مرغ اشاره کنیم .اگر وزارت صمت یک اقدام جدی داشته باشد و
مرغ را در مقیاس وسیع توزیع کند تا بر روی نرخها تاثیر بگذارد
دیگر نیازی به وعده ،مصاحبه و گفتوگو نیست .افراد در آن
شرایط متوجه عملکردها برای بهبود قیمت این کاال میشوند و
امید بیشتری به جامعه تزریق خواهد شد .من معتقدم در شرایط
بحرانی دولتها باید واکنش صحیح و منطقی داشته باشند و
این واکنشها را با سرعت عملیاتی کنند .هنگامی که مردم این
واکنشها را در کف بازار لمس کنند خود به خود نسبت به شرایط
اقتصادی امیدوار میشوند .در شرایطی که جامعه احساس کند
مسئوالن به فکر مشکالت بوده ،برنامه مشخص داشته و با تمام
توان برای حل چالشها اقدام کرد ه است آرامش به بازارها باز
خواهد گشت.
ارتباط مستقیم میان عملی شدن وعدهها و اعتماد عمومی
مرتضی عزتی ،از دیگر کارشناسان مسائل اقتصادی با اشاره به
ارتباط مستقیم عملی شدن وعدهها و اعتماد عمومی به «ابتکار»
گفت :اگر بخواهیم به صورت کلی این مسئله را بررسی کنیم،
وعدهها برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه در شرایط
بحرانی میتواند موثر باشد و آرامش و امیدی را به خانوارها تزریق
کند .اما اگر بر اساس وعدهها امیدی شکل بگیرد و وعدهای
گفته شده تحقق پیدا نکند ،در آن شرایط هم ناامیدی گذشته باز
میگردد و هم بیاعتماد گسترش مییابد .گسترش بیاعتمادی
بسیار مهمتر از ناامیدی از تحقق و عملی نشدن وعدهها است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد :اگر دولتها برای حمایت
از جامعه در شرایط بحران وعدهای میدهند باید تالش کنند تا
صحبتهای گفت ه شده به مرحله اجرا برسد ،چراکه خود دولتها
نیز به تحقق وعدهها و همچنین اعتماد عمومی جامعه نیاز دارند.
مسئوالن باید وعدههایی را به جامعه بدهند که امکان تحقق
و عملی شدن داشته باشند ،در این شرایط اعتماد میان مردم
و دولت توسعه مییابد و ما شاهد تاثیر مثبت آن در اقتصاد
خواهیم بود.

بسته تسهیالتی برای پذیرندگان بانک مسکن
بانک مسکن در راستای حمایت از فعالیت اقتصادی
پذیرندگان پایانههای فروشگاهی این بانک ،بسته
اعتباری ویژه شبکه پذیرندگان را تدارک دیده
است.
پذیرندگان بانک مسکن به عنوان یک گروه
از مشتریان وفادار این بانک همواره مورد توجه
هیئت مدیره بانک مسکن قرار دارند .این گروه از
دارندگان حسابهای بانک مسکن که از پایانههای
فروشگاهی (دستگاههای پوز) بانک مسکن در محل فعالیت
اقتصادی خود اعم از فروشگاه ،مطب ،دفتر کار و  ...استفاده میکنند،
با تصویب هیئت مدیره بانک مسکن از این پس میتوانند از خدمات
تسهیالتی ویژه این بانک که در بسته اعتباری پذیرندگان پیشبینی شده
است ،در صورت نیاز برخوردار شوند.
سرفصلهای تسهیالتی گوناگونی اکنون به پذیرندگان بانک مسکن قابل
پرداخت است؛ اما شرط اصلی استفاده از این تسهیالت تمرکز منابع
مالی پذیرندگان در حسابهای قرضالحسنه جاری و ممتاز با امکان
تخصیص اوراق گواهی حقتقدم استفاده از تسهیالت مسکن است.
این تسهیالت در هشت سرفصل برای پذیرندگان با شرایط مذکور پیشبینی
شده است .سرفصل اول جعاله تعمیر مسکن است .اعطای تسهیالت جعاله
بدون سپرده حداکثر به مبلغ  30میلیون تومان با مدت تقسیط  60ماهه به
پذیرندگان امکانپذیر است .در عین حال متقاضی میتواند با خرید اوراق
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن (تسه) ،سقف تسهیالت فوق
را تا مبلغ  40میلیون تومان افزایش دهد.
سرفصل دوم مرابحه تعمیر واحدهای تجاری ،اداری و خدماتی است که
تا سقف  100میلیون تومان با مدت تقسیط  36ماهه قابل پرداخت است.
مرابحه منصوبات مورد نیاز واحد مسکونی سومین تسهیالت قابل پرداخت
به این گروه از مشتریان است .پذیرندگان میتوانند برای خرید و نصب هر
نوع تجهیزات مربوط به واحد مسکونی تا سقف  100میلیون تومان به صورت
 30درصد از محل اوراق (تسه) و  70درصد از محل منابع بدون سپرده با
مدت بازپرداخت حداکثر  60ماهه ،تسهیالت دریافت کنند.
همچنین اعطای تسهیالت در قالب خرید دین و مضاربه در چارچوب
ضوابط ذیربط هریک از این تسهیالت امکانپذیر است.
تسهیالت مرابحه عام نیز تا سقف  50میلیون تومان با مدت بازپرداخت
 36ماهه با اولویت مصرف در بخش مسکن به پذیرندگان متقاضی قابل
پرداخت است.
عالوه بر این ،تسهیالت تامین تجهیزات مطب و دفتر کار به متقاضیان
با سقف  200میلیون تومان در تهران 150 ،میلیون تومان در مراکز
استانها و شهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت و  120میلیون تومان
در سایر شهرها برای پذیرندگان در بسته اعتباری جدید پیشبینی
شده است .مدت بازپرداخت این تسهیالت  24ماهه خواهد بود.
درنهایت هشتمین سرفصل تسهیالتی این بسته اعتباری ،تسهیالت خرید
مطب و دفتر کار به میزان  60درصد ارزش کل ملک است و تا سقفهای
 450میلیون تومان در تهران 350 ،میلیون تومان در مراکز استانها و
شهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت 300 ،میلیون تومان در سایر شهرها
قابل پرداخت است.
برنامهریزی برای توسعه شبکه پذیرندگان بانک مسکن عالوه بر اینکه
ارتقای سطح عملکرد پایانههای مذکور را به عنوان یک هدف کلیدی دنبال
میکند ،در راستای تحقق اهداف بانک مسکن در حوزه مشتریمداری
نیز به شمار میآید و تکریم مشتریان وفادار بانک مسکن را محقق
میکند.

