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بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد 
تجدید ارزیابی دارایی ها مالحظات خاصی دارد. فرهاد حنیفی 
معاون نظارتی بانک مرکزی در این باره گفت: نکته اول این 
است که از سوی بانک ها، دارایی که باید فروخته شود، نمی 
تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از 
روابط  گزارش  باشد.به  داشته  سرمایه  افزایش  محل  آن 
عمومی بانک مرکزی، حنیفی ادامه داد: نکته دوم این که 
این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذار 
خریداری شده است، با توجه به این که به طور متوسط فقط 
۵ درصد منابع بانکها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین 
شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که 
متعلق به عمده سپرده گذاران است، در سرمایه بانکها منطقی 
نیست. در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده گذار و 
سهامدار است.حنیفی افزود: در مساله سوم نیز دارایی که 

بانک بابت مطالبات تملیک کرده، قابل تجدید ارزیابی و 
بردن به حساب سرمایه نیست؛ چرا که این دارایی با پرداخت 
دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.این مقام 
نظارتی در مورد اینکه با این وصف بانک ها از چه محلی 
را به حساب  ارزیابی دارایی داشته و آن  می توانند تجدید 
سرمایه ببرند، پاسخ داد: آنچه که در سمت راست ترازنامه 
بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود 
دارد، توسط بانک ها می تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار 
گرفته و به حساب سرمایه برود.حنیفی درباره دلیل محدودیت 
بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید 
ارزیابی دارایی ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به 
همه بانکها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع 
موانع تولید سرمایه گذاریها و دارایی های مازاد و غیرمرتبط 
خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازاتهای 

در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد. حرف 
ما این است که بانکها باید این دارایی های مشاع را تاکنون 
به فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این 
موضوع صحه گذاشته است و تا االن هم رویه ای که بانک 
ها به آن عمل کرده اند، همین بوده است.وی در مورد اینکه 
دارایی های قابل فروش بانک ها چگونه مشخص می شود، 
کامال مشخص  بانک  هر  فروش  قابل  دارایی های  گفت: 
است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی 
سرمایه گذاری کرده، نمی تواند از این محل افزایش سرمایه 
بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.معاون 
نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها از محل های دیگر 
از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز 
می توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از 

همه محل های قانونی امکان پذیر است.

یك سال پس از شروع جنگ اقتصادی ترامپ؛

رییس بانک مرکزی: ثبات نسبی 
به اقتصاد ایران بازگشت

رییس بانک مرکزی گفت: ثبات نسبی در شرایطی به اقتصاد ایران بازگشت که 
یک سال از شروع جنگ اقتصادی و تحریم بانکی و صادرات نفت ایران توسط 

آمریکا با هدف فروپاشی اقتصاد کشور می گذرد.

وی در ادامه می افزاید: آمریکا با تداوم یکسال فشار حداکثری به هدف اصلی 
خود که از فروپاشی اقتصاد و در نهایت به زانو درآوردن ایران بود نرسید.رییس 
بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ ارز نوشت: نرخ ارز، که خود آمریکایی ها از 
آن به عنوان شاخص مهم تاثیر فشار یاد می کردند، از ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان در 
۱۳ آبان سال گذشته به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان در ۱۳ آبان ۹۸ رسید یعنی ۲۱ 
درصد افزایش قدرت پول ملی.وی افزود: تورم ناشی از تغییر نرخ ارز و اخالل 
در بخش خارجی اقتصاد، فشار زیادی به اقتصاد ایران، به خصوص اقشار با درآمد 
پایین و ثابت وارد کرد و رفاه بخش مهمی از مردم از بابت تحریم آسیب دید که 

نیاز به ترمیم دارد.همتی تصریح کرد: در نهایت ثبات نسبی به اقتصاد برگشت 
و شاخص های مهم اقتصادی همچون تورم و رشد غیرنفتی به آرامی در مسیر 
بهبود قرار گرفت.وی تاکید کرد: از حاال تالش ها در اقتصاد بایستی بر رشد 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و رونق تولید ملی، کاهش اتکا بودجه دولت 
به نفت و ایمن سازی اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی و سرعت به روند 
اصالح نظام بانکی کشور متمرکز شود.»دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا 
اردیبهشت ماه سال گذشته اعالم کرد که از برجام خارج می شود و در دو مقطع 
زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه تحریم های تعلیق شده آمریکا در قالب برجام را بازگرداند.

یک مقام کارگری، خودتحریمی های داخلی 
کار  و  فضای کسب  بودن  نامساعد  دلیل  را 
با  جهان  در  صنعتی  هیچ  گفت:  و  دانست 
هیچ  چرخ  و  نمی یابد  دوام  درصد   ۱۸ وام 
اقتصادی نمی چرخد.ناصر چمنی  با تاکید بر 
بهبود فضای کسب و کار در کشور اظهار کرد: 
اکنون چندین سال است که از لحاظ فضای 
کسب و کار در وضعیت خوبی به سر نمی بریم 
و در مورد نرخ رشد اقتصادی هم که در برخی 
دولتها شاهد بودیم، نرخ رشد یک درصد و سه 
درصدی که اعالم شد، از محل رشد صنعت و 
تولید نبود بلکه فروش نفت و درآمدهای نفتی 
باعث شده که درآمد سرانه ما باال برود و به 
حساب رشد اقتصادی گذاشته شود.وی دلیل 
اصلی نامساعد بودن فضای کسب و کار ایران 
را خود تحریم های داخلی دانست و گفت: اگر 

چه تحریم های بیگانگان در فضای کسب و 
تحریمی  خود  ولی  نبوده  بی تاثیر  کار کشور 
بدتر از تحریم های خارجی است و به تولید 
و اشتغال ضربه می زند.به گفته رئیس کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگران هرچقدر که 
فضای کسب و کار کشور رونق یابد فضای 
اشتغال بهبود یافته و درصد بیکاری کاهش 
می یابد.چمنی گفت: در شرایطی که مشکل 
صدور مجوز داریم و نمی توانیم امکانات الزم 
را در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهیم چطور 
انتظار داریم فضای کسب و کار بهتر شود؟ 
بسیاری از کارآفرینان با وجود آنکه طرح و ایده 
اشتغال خوبی دارند در مرحله اخذ مجوز متوقف 
می شوند یا با وجود گرفتن مجوز به دلیل عدم 
حمایت مالی دلسرد و مایوس شده و از ادامه 
کار بازمی مانند.وی بروکراسی های زائد اداری 

در بخشهای صنعت و تولید را از دیگر موانع 
کسب و کار دانست و گفت: این امر باعث شده 
تا کسی که می خواهد در کشور کارآفرینی کند 
کشور دیگری را برای سرمایه گذاری انتخاب 
کند یا پولش را در بانک بگذارد و سودش را 
باید یک ساز و کار  این رو دولت  از  بگیرد؛ 
منطقی و روان تر را برای فعالیت کارآفرینان 
عالی  کانون  کند.رئیس  پیش بینی  کشور  در 
انجمن های صنفی کارگران در پاسخ به این 
پرسش که آیا هیات مقررات زدایی در کشور 
عملکرد موفقی داشته است؟  گفت: اگر این 
هیات موفق بود مقام معظم رهبری به این 
انتقاد  کار  و  کسب  فضای  از  و  ورود  مساله 
نمی کردند.چمنی با بیان اینکه با وام ۱۸ درصد 
چرخ اقتصاد نمی چرخد، گفت:هیچ صنعتی در 
دنیا با چنین بهره  بانکی نمی تواند سرپا بماند و 

این در حالی است که در کشورهای آمریکا 
و ژاپن برای تسهیالت دو درصد کارمزد می 
گیرند و بانک در سود و زیان تولید شریک 
است. مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود 
کار،  حذف  و  کسب  فضای  اصالح  لزوم  بر 
موازی کاریهای غلط و برداشته شدن انحصار 
تالش  وجود  با  فرمودند.  تاکید  کار  موانع  و 
قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین 
و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به 
امروز صورت نگرفته و ادبیات مقررات زدایی 
به شیوه ای که در دیگر کشورها وجود دارد، 
بر  کارشناسان  است.  نداشته  وجود  ایران  در 
این باورند که عدم هماهنگی، عدم انسجام 
دلیل  موازی،  و  وجود مصوبات هم پوشان  و 
سالهای  در  مقررات زدایی  هیات های  ناکامی 

اخیر بوده است.  

نایب ریيس اتاق بازرگانی ایران:
تاکنون ۲000 کارت بازرگانی 

اجاره ای باطل شده است
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید که چیزی به نام کارت 
بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد و تنها برخی افراد اقدام به 
اجاره کارت های بازرگانی شان می کنند که غیر قانونی است و 
باید با آن برخورد شود.حسین سالح ورزی گفت: اساسا کارت 
بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات کاال است که مشترکا 
توسط اتاق بازرگانی و وزارت صنعت صادر می شود. کسانی که 
با این کارت اقدام به واردات می کنند یعنی از مبادی رسمی 
این کار را انجام می دهند، در حالی که قاچاق از مبادی غیر 
رسمی انجام می شود.وی با بیان اینکه بر اساس توافق صورت 
گرفته با سازمان امور مالیاتی، هر صادرکننده هنگام صادرات، 
۴ درصد مالیات بر عملکرد پرداخت می کند، تصریح کرد: به 
همین دلیل فرار مالیاتی از سوی اعضای اتاق بازرگانی اندک 
است. آنچه که درباره بدهی مالیاتی اعضای اتاق مطرح می شود، 
مربوط به سنوات قبل است.این فعال اقتصادی که در برنامه 
تلویزیونی پایش صحبت می کرد، با اشاره به شرایطی که دولت 
برای دریافت کارت بازرگانی در نظر گرفته است، بیان کرد: در 
این فرایند اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشخوان عمل می کند. 
اینکه قبال برای افراد غیر کارت صادر شده، مربوط به اشکال های 
قانونی بوده که در حال حاضر برطرف شدن است.سالح ورزی در 
پایان افزود: در حال حاضر چیزی به نام کارت بازرگانی یک بار 
مصرف وجود ندارد اما بعضی هستند که کارت بازرگانی خود را 
اجاره می دهند که کاری غیر قانونی است. تاکنون نیز ۲ هزار 
کارت بازرگانی اجاره ای باطل شده است. در خصوص استفاده از 
کارت های بازرگانی اجاره ای اتاق بازرگانی مسئول نیست و باید 
دستگاه هایی دولتی اجازه چنین کاری را ندهند.  متاسفانه علی 
رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاه های 
دولتی و قضایی در این زمینه اقداماتی انجام نداده اند.همچنین 
در بخش دیگری از این برنامه، علی اکبر کریمی - نماینده 
مجلس شورای اسالمی - با بیان اینکه عدم قرائت تحقیق و 
تفحص در مورد قاچاق در صحن مجلس امری نادرست بود و 
قابل دفاع نیست، اظهار کرد: به علت اینکه برخی دستگاه ها به 
اطالعات گزارش انتقاد داشتند، قرار شد هیئت تحقیق و تفحص 
گزارش را تدقیق و به هیئت رئیسه ارائه کند.وی گفت: قاچاق 
پدیده تلخی در کشور ما است. براساس برآورد ما حجم قاچاق 
بیش از ۲۵ میلیارد دالر در سال بوده است.کریمی با این ادعا 
که بیش از ۹۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می 
گیرد، افزود: راه های طراحی شده برای واردات، باعث قاچاق 
کاال است و سیاست های دولت زمینه اصلی فراهم کردن قاچاق 
است.این نماینده مجلس با بیان اینکه در بحث قاچاق کاال به 
اتاق بازرگانی نیز انتقاداتی وارد است، توضیح داد: مرجع صدور 
کارت بازرگانی اتاق بوده و با تایید وزارت صنعت انجام می شود. 
مشکلی که وجود دارد پاس کاری این دو دستگاه در خصوص 
کارت های بازرگانی است. کارت های بازرگانی اجاره ای و یک 
بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی  است. در گذشته همین 
مشکل باعث شده که افرادی غیر بازرگان، کارت گرفته و از 
آنها سو استفاده شود. زمانی اعالم شد افرادی که تا سقف یک 
میلیون دالر صادرات دارند از پیمان سپاری ارزی معاف هستند. 
همین افراد با اخذ کارت بازرگانی به صادرکننده تبدیل شدند. اما 
این افراد هیچگونه بازگشت ارزی نداشته اند که باعث متضرر 
شدن کشور شده است.  کریمی با مطرح کردن این موضوع که 
بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی مربوط به کارت 
های بازرگانی اجاره ای است، افزود: اینکار باعث شده به کشور 
نیز لطمه وارد شود و واردات بی حساب و کتاب و بدون نظارت 
را به وجود آورد.وی ادامه داد: بر اساس اظهار نظر دولت میزان 
قاچاق کاهش پیدا کرده است. اما این کاهش به دلیل افزایش 
نرخ ارز است که دیگر قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. در حال 
حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معکوس داریم. یعنی کاالها 
به صورت قاچاق به خارج از مرزها صادر می شود. بیشترین حجم 
قاچاق در کشور به قاچاق سوخت اختصاص دارد، به گونه ای که 
ل گازوئیل را از مرز خارج می کنند و باید  قاچاقچیان به اسم حالاّ
راهی برای جلوگیری از این فرایند پیدا شود.محمدجعفر منتظری 
- دادستان کل کشور - چند روز قبل در یک ابالغیه رسمی 
واگذاری کارت بازرگانی به غیر را، ممنوع و خالف مقررات اعالم 
کرد. براین اساس در صورتی که چنین سندی در دفاتر رسمی به 

ثبت برسد، می تواند در حوزه قاچاق کاال طبقه بندی شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه  اعالم کرد:
خسارت ۲۲ میلیاردی سیل 
به بخش کشاورزی گلوگاه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه خسارت اولیه سیالب به 
بخش کشاورزی این شهرستان را ۲۲ میلیارد تومان برآورد کرد.

غالمرضا قنبری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با بیان 
خسارت ۲۲ میلیاردی سیل به کشاورزی گلوگاه، گفت: بارندگی 
شدید سبب آبگرفتگی ۱۲هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
این شهرستان شده و کشت چهار هزار هکتار از مزارع کلزا، سویا، 
گندم و علوفه از بین برده است.او با بیان این که ۱۸۰کیلومتر نیز 
از جاده های بین مزارع نیز تخریب شده است، افزود: عالوه بر 
انباشت رسوب، دیواره هفت آب بندان این شهرستان نیز تخریب 

و خسارت جدی به این منابع آبی وارد شده است.
زمین های  سطح  گلوگاه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
کشاورزی و باغی این شهرستان را ۲۱ هزار هکتار اعالم کرد و 
گفت: در حال حاضر کشاورزان در حال تمیز و پاک کردن مزارع 
از گل و الی هستند.بارندگی شدیدی که هواشناسی مازندران 
هم از چند روز قبل پیش بینی کرده بود، شرق استان را فراگرفت 
و طی چند ساعت بیش از ۱۴۰ میلی متر باران در شهرستان 
گلوگاه در شرقی ترین نقطه مازندران بارید.این بارندگی شدید 
سبب جاری شدن سیالب و خسارت به زیرساخت ها، اراضی 
کشاورزی و آبگرفتگی تعدادی خانه در مناطق روستایی و شهری 

شد.

مدیرکل اوقاف و امور خيریه مازندران  خبرداد:
صدور ۸ هزار مفاصاحساب برای 

موقوفات مازندران
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از صدور ۷ هزار و ۳۰۰ 
فقره مفاصاحساب برای موقوفات متصرفی و ۷۳۰ فقره برای 
موقوفات غیر متصرفی امسال در استان خبر داد.حجت االسالم 
ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران  از 
صدور ۷ هزار و ۳۰۰ فقره مفاصاحساب برای موقوفات متصرفی 
و ۷۳۰ فقره برای موقوفات غیر متصرفی امسال در مازندران خبر 
داد و گفت: اسناد درآمد و هزینه موقوفات توسط اداره تحقیق 
صادر  مفاصاحساب  موقوفه  هر  برای  تایید  از  پس  و  بررسی 
می شود.او با اشاره به نکات کلیدی که در رسیدگی ها منجر به 
انحرافات متولیان می شود، افزود: اعمال در نظارت انجام پروژه ها 
مهم است متولی باید اطالعات کامل در زمینه پروژه ها داشته 
باشد و مشاور امین اختیار کند.حیدری گفت: متولیان وقف دارای 
در  ماست،  دست  در  امانتی  موقوفات  که  چرا  هستند  دغدغه 
پیامبر اکرم وجود دارد در روز  از دوران  این باره روایات زیادی 
با  افزود: واقفان  باید حساب و کتاب پس بدهیم.او  قیامت ما 
وقف امانت بزرگی را به دوش متولیان وقف می گذارند کسی 
که امانت را خوب نگهداری کند و به منزل برساند اگر چنانچه 
در این راه کاهلی شود هر کدام از ما باید جوابگو باشیم.حیدری 
گفت:: مقصد اجرای نیات فقط پول درآوردن نیست متولی باید 
از قانون اوقاف همه چیز بداند، از مراحل کلیدی و انحرافی در 
متولی گری این است که متولی دستورالعمل موقوفات را نداند و 
طبق وقف نامه عمل نکند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران 
خطاب به متولیان گفت: رفتار با ارباب رجوع مهم است، از محل 
اجرای نیت می توانید سند اخذ سند مالکیت بگیرید که این کار از 

توفیقات پیگیری در بحث سند موقوفات است.

قیمت آجیل و خشکبار 100 درصد 
کاهش یافت

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار از کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی 
قیمت اقالم آجیل و خشکبار نسبت به ابتدای سال خبر داد.

علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار، از روند 
کاهشی قیمت اقالم آجیل و خشکبار در بازار خبر داد و گفت: 
براساس پیش بینی ها، قیمت تمامی اقالم آجیل و خشکبار 
به جز بادام درختی با روند کاهشی در خرده فروشی ها روبرو 
آجیل و خشکبار  اقالم  افت قیمت  اینکه  به  اشاره  با  شد.وی 
برای مصرف کنندگان ملموس است، افزود: قیمت اقالم آجیل 
و خشکبار نسبت به ابتدای سال با افت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در 
بازار روبرو شده است. به عنوان مثال قیمت پسته صد درصد، 
تخمه آفتابگردان ۲۰ تا ۳۰ درصد، گردو ۳۰ درصد، تخمه ژاپنی 
۴۰ تا ۵۰ درصد، فندق ۱۰۰ درصد و بادام هندی ۲۰ تا ۳۰ درصد 
در بازار کاهش داشته است.ارزانی ممقانی درباره آینده بازار اقالم 
آجیل و خشکبار گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار پیش بینی 
می شود که قیمت اقالم آجیل و خشکبار تا شب یلدا نوسانی 
نداشته باشد و چنانچه در ثبت سفارش شب عید اتفاق خاصی 
رخ ندهد، برای شب عید نوسان قیمت در بازار متصور نیستیم.به 
گفته این مقام مسئول، اگر بانک مرکزی نرخ ارز در ایام پایانی 
سال را مدیریت کند، از این رو این امر در ثبات و حتی کاهش 

قیمت آجیل و خشکبار تاثیر بسزایی دارد.
وی قیمت هر کیلو پسته فندقی را ۱۱۰ هزار تا ۱۲۵ هزار تومان 
اعالم کرد و افزود: هر کیلو پسته احمد آقایی با نرخ ۱۳۰ هزار 
تا ۱۴۵ هزار تومان، پسته اکبری ۱۴۵ هزار تا ۱۷۵ هزار تومان، 
فندق شور ۵۰ هزار تا ۶۰ هزار تومان، تخمه کدو ۴۸ هزار تا 
۵۰ هزار تومان، مغز بادام درختی ۱۳۸ هزار تا ۱۷۰ هزار تومان، 
مغز بادام زمینی ۳۲ هزار تا ۴۵ هزار تومان، کشمش پلویی ۲۷ 
هزار تا ۳۲ هزار تومان، مغز فندق ۱۳۰ هزار تا ۱۵۵ هزار تومان، 
انجیر ۷۰ هزار تا ۱۷۰ هزار تومان، برگه زرد آلو ۴۸ هزار تا ۵۰ 
هزار تومان، قیصی زرد آلو ۴۸ هزار تا ۵۵ هزار تومان و مویز 
۵۴ هزار تا ۷۴ هزار تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار ادامه داد: قیمت هر کیلو تخمه 
آفتابگردان به سبب مشکالت ثبت سفارش تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد 
کاهش داشته به طوریکه هم اکنون با نرخ ۲۵ هزار تا ۲۸ هزار 
تومان در مغازه ها به فروش می رسد.ارزانی ممقانی در پایان درباره 
آخرین وضعیت صادرات آجیل و خشکبار تصریح کرد: با توجه به 
تصمیمات خلق الساعه دولت در صدور دستورالعمل ها و بخشنامه 
ها، صادرات تعریفی ندارد، در حالیکه به سبب افزایش تولید دولت 

باید حمایت های حداقلی از صادرکنندگان به عمل آورند.

مالحظات بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها اعالم شد

رئيس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

هیچ صنعتی با وام 1۸ درصد دوام نمی آورد!

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران 
گفت: در دولت تدبیر و امید ۳۵۵۰ مترمکعب 
به ظرفیت پاالیش تصفیه خانه های فاضالب 
شهرکهای صنعتی استان افزوده شد.به گزارش 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  عمومی  روابط 
اشاره  با  موسوی  مصطفی  سید  مازندران، 
در  فاضالب  خانه  تصفیه  ساخت  اهمیت  به 
شهرکهای صنعتی اظهار داشت: ساخت تصفیه 
خانه فاضالب در راستای جلوگیری از آسیب 
های زیست محیطی و کاهش آلودگی انجام 
می شود.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
سیاست  راستای  در  کرد:  تصریح  مازندران 
دولت تدبیر و امید و در جهت حمایت از محیط 
زیست ۷ تصفیه خانه فاضالب و مدول دوم در 

شهرکها و نواحی صنعتی استان و با ظرفیت 
پاالیش ۳۵۵۰ مترمکعب در شبانه روز ساخته 
شده است.موسوی بیان داشت: برای ساخت و 
راه اندازی این تعداد تصفیه خانه فاضالب در 
 ۲۶۹ و  هزار   ۲۱۹ استان  صنعتی  شهرکهای 
میلیون ریال هزینه شده است.وی خاطرنشان 
 ۱۴ دارای  مازندران  استان  اکنون  هم  کرد: 
 ۹۷۲۵ که  باشد  می  فاضالب  تصفیه خانه  
و  تولیدی  واحدهای  فاضالب  مترمکعب 
صنعتی را مورد پاالیش قرار می دهد.مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ادامه داد: 
بازچرخاني پسآب تصفیه خانه و استفاده بهینه 
از آن در ایجاد فضای سبز همواره در دستور 

کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اعالم کرد:

افزایش ۳۵۵۰ مترمکعب ظرفیت پاالیش تصفیه خانه های 
فاضالب شهرکهای صنعتی مازندران

ضرورت فعال سازی رمز پویا،
 جهت ارتقاء امنیت در پرداخت  های بانکی

جهت جلوگیری از سوء استفاده از اطالعات کارت های بانکی و افزایش امنیت در پرداخت ها، به مشتریان 
توصیه می شود در اسرع وقت نسبت به فعال سازی رمز پویا )یک بار مصرف( کارت های بانکی خود 
پویا موجب  رمز دوم  ار  استفاده  اینکه  به  توجه  با  بانک  پاسارگاد،  روابط عمومی  کنند.به گزارش  اقدام 
ارتقاء امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشت های غیرمجاز و سوء استفاده از کارت های 
بانکی در تراکنش های اینترنتی می  شود، به مشتریان گرامی توصیه می شود چنانچه هنوز از رمز ایستا 
استفاده می کنند، در اسرع وقت از طریق بانک صادرکننده  کارت خود نسبت به پویاسازی رمز دوم )رمز 
یک بار مصرف( اقدام کنند.گفتنی است مشتریان بانک پاسارگاد می توانند با سهولت، از طریق سامانه 
بانکداری مجازی و یا سامانه موبایل بانک )همراه بانک(، رمز پویا را فعال کنند و جهت دریافت رمز دوم پویا 
صرفاً از طریق سامانه موبایل بانک )همراه بانک( اقدام کنند. به این ترتیب که در سامانه بانکداری مجازی 
از طریق گزینه »مدیریت نوع رمز دوم« در بخش »کارت های من« و در سامانه همراه بانک از طریق 
گزینه فعال/غیرفعال سازی رمز یکبار مصرف کارت در بخش »عملیات کارت« امکان فعال سازی این نوع 
رمز وجود دارد.پس از فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف، مشتری می تواند در زمان خرید کاال و خدمات بر 
روی درگاه های پرداخت، با مراجعه به موبایل بانک )همراه بانک(، قسمت سایر، عملیات کارت را انتخاب 
کرده و وارد این بخش شود. سپس با مراجعه به قسمت سایر، گزینه رمز یکبار مصرف کارت را انتخاب 
و یکی از کارت هایی که پیش از این رمز یکبار مصرف برای آن فعال شده را انتخاب کند. پس از آن 
رمز یکبار مصرف به مشتری نمایش داده می شود.برای کسب اطالعات بیشتر به سایت بانک پاسارگاد به 
نشانی www.bpi.ir مراجعه و یا با مرکز مشاوره و اطالع رسانی به شماره ۸۲۸۹۰ تماس حاصل کنید.

ارائه ۲00 خدمت در پلتفرم ایران زمین بوم
گردهمایی شرکت های پرداخت یار با حضور جمعی از مدیران حوزه فناوری اطالعات و مدیران 
اعتبارات و امور شعب بانک ایران زمین و امور تحقیق و توسعه و شرکت های پرداخت یاری در راستای 

معرفی محصوالت این بانک به فعالین این عرصه و گسترش فعالیت های فی مابین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک یاران زمین، در این گردهمایی فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک 
ایران زمین با تشریح شرایط کسب و کارهای آنالین ضمن معرفی محصوالت دیجیتال بانک ایران زمین 
بیان داشت: با توجه به برنامه های کالن بانک ایران زمین تا سال ۱۴۰۰ این بانک به بانک دیجیتال تبدیل 
خواهد شد.وی با بیان این که امروز شاهد رشد فزاینده کسب  و کارهای نوین هستیم، اظهار داشت: خرسندیم 
که سند راهبردی بانکداری دیجیتال در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تهیه و ابالغ شده است چرا که این 
اقدام می تواند کشور را به سوی توسعه پایدارهدایت کند.اینالوئی با بیان این که بانک ایران زمین از ۳ سال 
گذشته برنامه های کالن خودرا در جهت اجرایی شدن بانکداری دیجیتال آغاز کرده است، گفت: اکنون با 
تغییر شرایط کسب و کار و رشد روز افزون فعالیت های تجاری در بستر فضای مجازی، چرخه تکمیل فرایند 
ها توسط پرداخت یارها و با کمک شرکت های پرداخت و بانک ها تکمیل وسرعت ارائه خدمات به این کسب 

و کارها افزایش خواهد یافت.
وی افزود: خالقیت، سرعت و ارائه خدمات متنوع و ساده سازی فرآیندهای دریافت درگاه های پرداخت 
مواردی است که توسط پرداخت یاران انجام و موجب تسهیل ارائه خدمات دیجیتال به مردم در آینده ای 
نزدیک خواهد شد.در این گردهمایی اصغر باباپور مدیرامور بانکداری مدرن بانک ایران زمین با اشاره به ارائه 
۲۰۰ خدمت در پلتفرم ایران زمین بوم بیان داشت: با توجه به فعالیت های متنوع شرکت های پرداخت یار 
بانک ایران زمین با ارائه پلتفرم ایران زمین بوم تالش می کند ضمن دریافت تجربه مشتریان فضای مناسبی 

را برای فعالیت آن ها فراهم سازد.

از دولت محترم تقاضا داریم که هر چه سریعتر اقدامی برای تورم 
و گرانی کنند زیرا قشر ضعیف جامعه واقعا با این همه گرانی دچار 
مشکالت مالی و معیشتی در خانواده  خود شده اند. اکثر زندگی ها بابت 
این گرانی  و ناتوانی مالی که همسر نمی تواند مخارج زندگی را بچرخاند 
به طالق کشیده شده است.جا دارد مسئوالن دولتی چاره ای برای این 

یک شهروندمشکل بیندیشند.         

دعوت به همکــاری
به یک شریک سرمایه گذار در یک شرکت معتبر با درآمد عالی نیازمندیم

)با قرارداد رسمی و تضمین معتبر (
۰۹۱۱۶۴۷۹۶۹۸         شرکت  زریـن کیمیا


