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دستمزد کارگران یکجانبه تصویب
نشود!

یک مقام مســئول کارگری ابراز امیدواری کرد با ورود نمایندگان
مجلــس به اصالح ترکیب اعضای شــورای عالــی کار ،تصمیم
گیری در خصوص دســتمزد کارگران یکجانبه و بدون تامین نظر
نمایندگان کارگری صورت نگیرد.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا ،با بیان اینکه بسیاری از قوانین
کشور نیازمند پویایی و بروزرســانی است ،گفت :درست است که
نمــی توانیم به یکباره قانون کار را اصالح کنیم و به هر  ۲۰۳ماده
آن وارد شــویم ولی تمام کارگران و حتی بازنشســتگان حیات و
مماتشان بسته به ماده  ۴۱قانون کار است.
وی افزود :ماده  ۴۱فی نفسه ایرادی ندارد بلکه در اجرا دچار مشکل
است و همین مساله باعث شــده تا حقوق و دستمزد کارگران به
شکل واقعی و منطبق با شراط روز جامعه و اقتصاد تصویب نشود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه دســتمزد
کارگران نباید به شــکل یکجانبه تصویب شود ،ادامه داد :ناهمگن
بودن ترکیب شــورای عالی کار در تعیین دســتمزد اثرگذار بوده و
اشــکال ســاختاری دارد .وقتی گروه کارفرمایی و دولت به عنوان
کارفرمای بزرگ در شــورای عالی کار دو برابر گروه کارگری رای
دارند و بدون حضور نمایندگان کارگری می توانتذ صورتجلسه مزد
را امضا و دستمزد را تصویب کنند الزم است که این ناهمگن بودن
اصالح شود چون در واقع سه جانبه گرایی رعایت نشده است.
بیات گفت :وقتی برای جامعــه کارگری تصمیم گیری می کنیم
نباید ضلع ســوم که کارگران هســتند و  ۵۰درصد جمعیت کشور
را در برمی گیرند نادیده گرفته شــوند لذا از مجلس انتظار داریم به
اصالح ترکیب شورای عالی کار ورود کند.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری ،اگر دولت تنها به بحث نظارتی
بپــردازد و کارگران و کارفرمایان در جلســات با یکدیگر مذاکره و
چانه زنی کنند هزینه ســبد معیشت کارگران  ۱۰میلیون تومان و
حقوقشان دو میلیون و  ۵۰۰هزار تومان نمی شود.
به گفته وی در صورتی که اصالح ترکیب اعضای شــورای عالی
کار تا قبل از پایان سال توسط نمایندگان مجلس صورت گیرد ،در
جریان تعیین دستمزد  ۱۴۰۰کارگران قابل اجرا خواهد بود.

سهم  ۳۰درصدی پتروشیمی ها از
صادرات غیرنفتی

مدیر عامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :حدود  ۳۰درصد
بازار در حوزه صادرات غیرنفتی در اختیار پتروشیمیهاست ،ضمن
اینکه سال گذشته نزدیک  ۱۵میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از خانه ملت ،بهزاد محمدی،
درباره وجود انتقادهایی مبنی بر اینکه شــرکتهای پتروشــیمی
به اســم اجرای اصل  ۴۴قانون اساســی به هلدینگهای وابسته
به دولت واگذار شــدهاند و این شــرکتها در انحصار خصولتیها
هســتند ،توضیح داد :بهیقین د ِر صنعت پتروشــیمی به روی همه
سرمایهگذاران باز است و هر سرمایهگذاری که برای توسعه طرحها
ســرمایه و ایده دارد میتواند به شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
مراجعــه کند و ما خوراک در اختیار آنهــا قرار میدهیم و حمایت
شأن میکنیم.
حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از
سرمایهگذاران بخش خصوصی
وی ادامه داد :در  ۱۰سال گذشته واگذاریها به هلدینگهای دولتی
و خصولتی بیشتر بوده ،زیرا آن زمان مسئله خرید پتروشیمیها از
ســوی بخش خصوصی مطرح نبود ،بنابراین بیشتر هلدینگهای
خصولتی برای خرید شرکتهای پتروشیمی مراجعه میکردند ،اما
امروز درها بهطور کامل برای توسعه این صنعت باز است و شرکت
ملی صنایع پتروشــیمی بهعنوان متولی توسعه صنعت پتروشیمی
آمادگی دارد از سرمایهگذاران حمایت کند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی دربــاره انتقادهایی مبنی بر
وجود فضای رقابتی ناسالم میان شرکتهای پتروشیمی خصولتی
و خصوصی ،اظهار کرد :هر شرکت خصوصی یا دولتی تنها با تولید
محصوالت باکیفیت در بازار مطرح خواهد شد .برای نمونه بسیاری
از هلدینگهای خصوصی بسیار هوشمندتر و با سود سرشارتری در
حال فعالیت هستند ،زیرا رشد آنها به دولتی یا خصوصی بودنشان
ارتباطی ندارد ،در واقع هر شرکتی محصول با کیفیتتری تولید کند
در بازار داخلی و خارجی موفقتر است.
محمدی با اشــاره به نگاه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی برای
جلوگیری از خامفروشی ،گفت :خامفروشی شعار نیست ،مفهومی
بســیار مهم است که فقط با توسعه هوشمند میتوان از مسیر تنها
تولیــد محصــوالت اولیه نفت و گاز به ســمت تولید محصوالت
پرارزش پتروشیمی حرکت کرد.
 ۳۰درصد بازار صادرات غیرنفتی در اختیار
پتروشیمیها
وی عنوان کرد :بر اســاس برنامهریزیهای انجامشده در انتهای
ســال  ۱۴۰۵معادل  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه نفتخام در روز،
مصرف خوراک در حوزه پتروشیمی خواهد بود که این مهم اتفاق
مهمی در مسیر توسعه کشور است.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با بیان اینکه صنایع
پتروشــیمی در حوزه صادرات غیرنفتی نقش نخست را در کشور
دارند ،گفت :حدود  ۳۰درصد بــازار در حوزه صادرات غیرنفتی در
اختیار پتروشیمیهاست ،همچنین سال گذشته نزدیک  ۱۵میلیارد
دالر درآمد ارزی داشتیم که  ۱۰میلیارد دالر آن حاصل از صادرات
خارجی و  ۵میلیارد دالر حاصل از فروش داخلی بود.

جهش قیمت نفت خام با انتظار
کاهش ذخایر نفت آمریکا

ت نفت خام در معامالت روز سهشنبه تحت تاثیر کاهش ذخایر
قیم 
نفت آمریکا جهش کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیســی ،قیمت نفت خام
در معامالت روز سهشــنبه تحت تأثیر کاهش ذخایر نفت آمریکا
جهش کرد.تا ســاعت  ۱۵:۲۲به وقت تهران ،قیمت پیشخرید هر
بشکه نفت خام برنت دریای شــمال ،بنچمارک بینالمللی قیمت
نفت ۱.۷۲ ،درصد یا  ۹۶سنت جهش کرد و به  ۵۶.۶۲دالر رسید.
قیمت پیشخرید هر بشــکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب
آمریــکا ،دابلیوتیآی ۱.۶۵ ،درصد یا  ۸۶ســنت جهش کرد و به
 ۵۳.۱۱دالر رســید.با توجــه به گــزارش افزایــش محصوالت
پاالیشگاهی آمریکا در هفته گذشته ،انتظار میرود ذخایر نفت خام
این کشور برای پنجمین هفته متوالی افت کند.از سوی دیگر آنچه
باعث شــد رشد قیمتهای نفت خام محدود شود گزارش این بود
که تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان از  ۹۰میلیون نفر هم
عبور کرده است.
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 ۹۰درصد شبکه انتقال فاضالب تهران تکمیل است

وزیر نیرو گفت ۷ :هزار کیلومتر از کل شــبکه
 ۸هزار کیلومتری انتقال فاضالب تهران نهایی
شده که  ۹۰درصد کل طرح را شامل می شود.
به گزارش خبرنــگار مهر ،رضا اردکانیان وزیر
نیرو در حاشیه مراسم افتتاح طرحهای آبرسانی
به صد روســتا با جمعیت بیش از  ۶۲هزار نفر
از استانهای کردستان ،زنجان ،البرز و همدان
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شبکه انتقال
فاضالب تهران  ۸هزار کیلومتر است که تا دی
ماه ســال جاری  ۷هزار کیلومتر آن معادل ۹۰
درصد کل انجام و تکمیل شــده است ،گفت:
به این ترتیب از کل شــبکه فاضالب که یک
میلیــون و  ۵۰هزار انشــعاب را در بر میگیرد
 ۷۰۰هزار انشــعاب آن نصب شده است یعنی
 ۷۰درصد انشعابات بهره برداری شده است.
وی افــزود :تهــران  ۲۲واحــد تصفیه خانه
فاضالب دارد که گنجایش آنها متفاوت است
بزرگترین تصفیه خانه فاضالب تهران مربوط
به تصفیه خانه جنوب تهران با پوشش جمعیتی
 ۳میلیون و  ۵۰۰هزار نفر است و دومین تصفیه
خانه بــزرگ تهران تصفیه خانه فیروز بهرام با
جمعیت تحت پوشش دو میلیون و  ۱۰۰هزار
نفر است.
به گفته این مقام مســئول تصفیه خانه فیروز
بهرام انشعابات مناطق  ۱۸ ،۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۵ ،۲و

بخشهایی از  ۲۱و  ۲۲را در بر میگیرد .ارزش
سرمایه این طرح  ۴هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
اســت.اردکانیان در پاســخ به پرسشی درباره
استفاده غیر مجاز ماینرها از ظرفیت برق کشور
گفت :استفاده ماینرها از برق آن هم در حالتی
که از یارانه قابل توجهی استفاده میکنند نیاز
به مصوبه هیئت وزیران دارد و از ســوی دیگر
باید از وزارت صمت مجوزهای الزم را دریافت
کنند این در حالی است که تعرفه استفاده شده
برای ماینرها رقمی متفاوت و نزدیک به تعرفه
برق صادراتی اســت.این مقام مسئول با اشاره
بــه اینکه موضوع که واحدهــای تولید کننده

رمز ارزی وجود دارد که با در دســت داشــتن
مجوزهــای الزم در کشــور فعالیت میکنند
تصریح کرد :طبق گزارش ارائه شــده استفاده
برق مجاز توســط واحدهای تولید کننده رمز
ارز حدود  ۳۰۰مگابایت است در حالی که اوج
بار مصرف بــرق در این روزها حدود  ۳۸هزار
مگابایت است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که این میزان مصرف مجــاز تأثیر چندانی بر
میــزان مصرف ندارد .البتــه واحدهایی که به
طور غیرمجاز استخراج رمز ارز دارند اقدامشان
غیرقانونی اســت و دستگاههای ذیربط باید با
آنها برخورد کنند.

به گفته اردکانیان علت خاموشــیهای امروز
این اســت که مصرف گاز بویژه بخش خانگی
افزایــش یافته و از هموطنــان میخواهیم با
استفاده صحیح از منابع انرژی شرایطی را برای
برق رســانی پایدار ایجاد کننــد چرا که طبق
گزارشهای موجود ،مصرف گاز خانگی نسبت
به مدت مشــابه سال گذشــته افزایش قابل
توجهی داشته است که به گفته مقامات وزارت
نفــت حدود  ۲درصد آن مربوط به انشــعابات
جدید است.
وزیر نیرو با اشــاره به اینکه علت خاموشیها
مربوط به تأمین سوخت نیروگاههاست ،اظهار
داشت :در تالشیم تا این مشکل را حل کنیم و
در همین راستا جلساتی بین وزارت نفت و نیرو
تشکیل میشود .البته الزم است تا هموطنان
نیز برای مدیریت این شــرایط همکاریهای
الزم را داشته باشند.
وی گفت :امروز آبرســانی به  ۱۰۰روســتای
کشــور در  ۴استان افتتاح شد و حدود  ۶۳هزار
نفر از روســتاییان ما به نعمت آب آشــامیدنی
سالم دسترسی پیدا کردند و به این ترتیب طی
 ۷.۵سال گذشــته تعداد روستاهایی که به آب
شرب متصل شدند به  ۱۲هزار و  ۴۳۷روستا با
جمعیتی معادل  ۸میلیون و  ۴۰۰هزار نفر رسید
که تا پایان فعالیت دولت این روند ادامه دارد.

خبر

همکاری های کشاورزی بین ایران و عراق باید توسعه یابد

وزیر جهاد کشــاورزی بر ضرورت امضای
توافقنامه تجاری ترجیحی بین جمهوری
اســامی ایران و عــراق برای توســعه
همکاریهــای تجاری و کشــاورزی دو
کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت
جهاد کشاورزی ،کاظم خاوازی ،در دیدار با
«عالء احمد الجبوری» ،وزیر تجارت عراق
ضمن تشکر از همکاریهای این کشور با
ایران در شرایط تحریمهای آمریکا ،اظهار
کرد :جمهوری اســامی ایران بر استمرار
همکاریهای تجاری و کشاورزی خود با
کشــور عراق اصرار دارد و در این راستا از
هیچ تالشی دست بر نخواهد داشت.
وی افزود :ایــران برای خــروج عراق از
شــرایط بحرانــی کمک خواهــد کرد تا
مراودات تجاری بین دو کشور پابرجا باشد.
خاوازی با اشــاره به توافقات به عمل آمده
در سفر رئیس جمهوری ایران به عراق در
سال  ۱۳۹۷خاطرنشان کرد :امیدواریم در
بخش کشــاورزی و تجارت این توافقات
بیش از پیش پیگیری شــود تا شاهد رشد
مراودات کشاورزی بین دو کشور باشیم.
وی افزود :سیمای کشاورزی عراق و ایران
به گونهای است که دو کشور میتوانند تراز
تجاری خوبی داشــته باشــند که این امر،
مستلزم همکاریهای بانکی ،مکانیزمهای
پرداختهای پولی و گفتگوی کارشناسان
دو طرف در بخشهای مختلف است.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه تمام
مسائل بخش کشاورزی و تجاری ایران و
عراق به سه گروه مسائل پایهای ،بازرگانی
و سرمایهگذاری در عراق تقسیم میشود،
تصریح کــرد :در بخش مســائل پایهای
کشاورزی ،هجوم ملخها ،آفات و بیماریها
قابل توجه است که زراعت و باغبانی ایران

و عراق را تحت تأثیر قرار میدهد و نیازمند
همکاریهای مشــترک بین دو کشور به
خصوص در موضــوع مهم ملخ صحرایی
است.
خاوازی با اشــاره به امکانــات ویژه ایران
در زمینه تحقیقات و آموزش کشــاورزی،
عنوان کرد :این امکانات و تجارب میتواند
بین دو کشور تبادل شود.
وی در خصوص تجارت ،صادرات ،واردات
و تراز تجاری دو کشــور اذعان کرد :ایران
باید با وزارت کشــاورزی یا وزارت تجارت
عراق به یک توافق نامه ترجیحی برســد
تــا با امضای آن بســیاری از مشــکالت
تجاری موجود بین دو کشــور مرتفع شود،
به عنوان مثال صادرکنندگان ما در معرض
ورود یک کاال از کشور دیگر به عراق قرار
میگیرند و یا بدون اطالع با تعرفه وارداتی
جدید مواجه میشوند که اگر در قالب این
موافقتنامــه ترجیحی برنامــه دو طرف و
نیازهای دو کشــور اعالم شود به تسهیل
روابط کمک خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد :مشکالت
صادرات ســیب ایران به عراق که چندین
سال است در دستور کار قرار دارد ،در قالب
این موافقتنامه ترجیحی میتواند برطرف
شود.
وی با اشاره به پیشنهاد وزیر تجارت عراق
مبنی بر خرید جو از این کشور توسط ایران
گفت :آمادگی داریم به هر میزان جو مازاد
بر مصرف در عراق را خریداری کنیم.
خاوازی پیشــنهاد کرد :بــرای اینکه تراز
تجــاری بین دو کشــور متعادل شــود،
شــرکتهای عراقی میتوانند نســبت به
تأمین نهادههای دامی مورد نیاز ایران اعم
از ذرت ،کنجاله سویا و جو اقدام کنند تا به
بهبود تراز تجاری دو کشــور کمک کنیم

که این امر نیز مستلزم امضای موافقتنامه
ترجیحی بین دو کشور است.
وی در رابطه با ســرمایهگذاری در بخش
کشاورزی عراق ،بیان کرد :سرمایهگذاران
بزرگی در ایران واحدهای تولیدی عظیمی
داشته و آمادگی دارند که در زمینه گلخانه،
تولید تجهیزات گلخانهای ،شیالت و دام و
طیور در عراق ســرمایهگذاری کنند؛ مانند
صنایع لبنی که در عراق ســرمایه گذاری
کردهاند.
وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد :عالوه بر
این ،زیرســاختهای مهندسی خوبی در
پروژههــای آب و خاک در ایران داریم که
میتوانند خدمات فنی و مهندسی خوبی را
به عراق ارائه دهند؛ بنابراین این آمادگی را
داریم که در بغداد حضور یافته و مذاکرات
مفصل را با وزیر کشاورزی و وزیر تجارت
عراق داشته باشیم.
ادامه روند صادرات جو به ایران تا رسیدن
به توازن تراز تجاری
در ادامه این جلســه ،عالء احمد الجبوری
وزیر تجارت کشــور عراق ضمن تشکر از
وزیر جهاد کشــاورزی ابراز امیدواری کرد:
در ایــن دو روز گفتگوهای فنی خوبی را با
وزارت کشاورزی ایران داشته باشیم.

وی افــزود :در زمینــه واردات و صادرات،
وزارت تجــارت تنها برای صــدور مجوز
واردات مســئولیت دارد و تمام دستورات
از وزارت کشــاورزی عراق صادر میشود،
بنابرایــن اگر مشــکلی در زمینه مجوزها
وجود دارد ،میتوانیم آن را برطرف کنیم.
وزیــر تجارت عراق ادامــه داد :ممنوعیت
واردات و صــادرات یــک کاالی خاص
مربوط بــه وزارتخانههــای دیگر عراق
اســت اما ما میتوانیم مسئله را در شورای
اقتصادی عراق مطرح کنیم و این شــورا
صالحیت تصمیمگیــری در رابطه با این
مسائل را دارد.
وی تأکید کــرد :دولت عــراق در رابطه
با توافقنامــه برای صادرات جــو با ایران
همکاری دارد و این صادرات در حال انجام
است.
الجبوری با اشاره به اینکه سرمایه گذاری
در بخش کشاورزی بسیار مهم است ،اذعان
کرد :با توجه به بحران اقتصادی که با آن
مواجه هستیم ،بخش کشــاورزی نسبت
بــه بخشهای دیگر میتواند با ســرعت
بیشــتری توســعه پیدا کند و خوشــحال
میشویم تجارب و دانش ایران را در زمینه
آبیاریهای نوین در اختیار عراق قرار دهید.

خبر

پرداخت جریمه جایگزین قطع خدمات بیمه میشود

وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :ســازمان تامین
اجتماعی بررســیهای مقدماتی حقوقــی را انجام داده تا
با رعایت قانون به جای قطــع خدمات با افزایش جرایم
مربوط به پرداخت نکردن حق بیمه ،اســتمرار خدمات در
مجموعه مشاغلی که دارای بیمه هستند را تضمین کند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ،محمد شریعتمداری
روز دوشــنبه در حاشیه جلسه کمیسیون بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی مجلس در جمع خبرنگاران اظهارکرد:
یــک بخش از ســواالت نمایندگان در جلســه امروز به
بیمهشــدگان ســازمان تامین اجتماعی ،خصوص ًا اقشار
خاصــی مانند قالیبافان و افرادی که در مشــاغل مربوط
به صنایع دستی مشغول بهکار هستند ،اختصاص داشت.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این افراد در
دو بخش دارای مشــکالتی هستند ،افزود :نخست اینکه
افراد جدیدی که باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند ولی
همچنان منتظر این اقدام هستند و نیز افرادی که با عدم
پرداخت حق بیمه خود ممکن اســت خدمات سازمان به
آنها قطع شود که مورد سوال نمایندگان مجلس بود.
شــریعتمداری تصریح کرد :ســازمان تامیــن اجتماعی
بررســیهای مقدماتی حقوقی را در این زمینه انجام داده

کارت خــودرو و بــرگ ســبز

که با رعایت قانون به جای قطع خدمات ،با افزایش جرایم
مربوط به پرداخت نکردن حق بیمه ،اســتمرار خدمات در
مجموعه مشاغلی که دارای بیمه هستند را تضمین کند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بخش دیگری
از ســواالت نمایندگان مجلس در جلسه امروز کمیسیون
در ارتباط با ســاخت مراکز درمانی جدیــد ،درمانگاهها،
کلینیکهای تخصصی و بیمارســتانها اظهارکرد :طرح
جامع مطالعه شــده ،ســطحبندی جدیــد و ارائه خدمات
ســازمان تامین اجتماعی به اعضای کمیسیون بهداشت
ارائه شد.
شــریعتمداری خاطرنشــان کرد :براســاس این طرح در
مجموع در  ۷۰شــهر و شهرســتان که ســازمان تامین
اجتماعی دارای بیمه شــده باالی  ۲۰هزار نفر است ولی
هیچ نوع مرکز درمانگاهی ملکی برای ارائه خدمات ندارد
در بودجه  ،۱۴۰۰با اختصاص مبلغی در حدود ســه هزار و
 ۸۰۰میلیارد منابع جدید ،عملیات احداث به ترتیب اولویت
انجام خواهد شــد.وی خاطر نشــان کرد :بدین ترتیب در
همه مراکزی که جمعیتهای بیمه شــده باالی  ۲۰هزار
نفر دارند ،امکان ارائه خدمات ملکی فراهم می شود.
وی ادامه داد :همچنین برای ایجاد عدالت و یکسانسازی

سند کمپانی خودرو سواری سمند

در ارائه خدمات پزشکی برای همه بیمهشدگان در سراسر
کشور با توجه به تفاوت فرانشیز پرداختی در مراکز ملکی
و اســتیجاری و آن مبلغی که بیماران پرداخت میکنند،
تفاهمهایی با وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
بــه عمل آمده که با پرداخت مبلغی در حدود  ۶۴۰میلیارد
تومان ســهم فرانشــیز افرادی که در مراکــز غیرملکی
ســازمان درمان میشوند ،بتوانیم تا پایان سال جاری و از
ابتدای سال  ،۱۴۰۰نسبت به ارائه خدمات بدون پرداخت،
مانند مراکز ملکی برای بیمهشدگان اقدام کنیم.
وزیــر تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی با بیان اینکه برقراری
 ۵۵۱تخت جدید بیمارســتانی با اعتبــاری بالغ بر هزار و
 ۶۵۰میلیارد تومان در برنامه کار  ۱۴۰۰ســازمان تامین
اجتماعی قــرار دارد ،اظهارکرد :این تعــداد تخت جدید،
به تختهای بیمارســتانی موجود در مراکز ملکی ،اضافه
میشــود که البته این تختها اعــم از تختهای ویژه و
تختهای عمومی است.
شــریعتمداری گفت ۲۷۰ :میلیارد تومان منابع برای خرید
تجهیزات جدید مانند ام آر آی ،اســکن ،سنگشــکن و
نیازهــای دیگراختصاص می یابد کــه در مدت باقیمانده
امسال و اوایل سال آینده انجام شود.

ســند کمپانی و سند ماشین و برگ
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خبر

تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی؛
ممنوع

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا
شناسه ملی از پنجم بهمن خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مهران محرمیان با اشاره به این موضوع که برای اشخاص حقیقی،
«کد ملی» و برای اشــخاص حقوقی« ،شناســه ملی» آنها« ،کد شــهاب» قلمداد
ن امســال ،تمام تراکنشهای بدون کد شهاب در
میشــود ،تاکید کرد :از پنجم بهم 
«ســاتنا» برگشــت می خورند .این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطالعات
هویتی ایشان نزد بانک ها و موسسات اعتباری موجود است ،نخواهد داشت و صرفا
حساب ها و تراکنش هایی را که فاقد شناسه ملی هستند ،متاثر خواهد کرد.
وی درخصوص شناسایی هویت تراکنشهای بانکی گفت :در راستای اجرای قانون از
چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنشهای بانکی مطمئن شویم
و بتوانیم از انجام تراکنشهایی که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی
مربوط هســتند ،جلوگیری کنیم و در این زمینه ،تاکنون فعالیتها و اقدامات زیادی
به ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال ،سازمان ثبت شرکتها ،وزارت کشور و سایر
نهادهای ذیربط انجام شده است.
محرمیــان با بیان اینکه با زحمات همکاران در شــبکه بانکی مقدمات اجرای کامل
ش ساتنای هموطنان
قانون فراهم شــده اســت ،تصریح کرد :در صورتی که تراکن 
برگشت داده شد ،میتوانند مشکل را از طریق بانک مبدا پیگیری و بانک موظف به
راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد :با توجه به مهلت طوالنی که برای اجرای این قانون
در نظر گرفته شده بود ،زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال ابرفرصتی
برای اصالح مدل کسبوکار بانکی

ششــمین نمایشــگاه تراکنش ایران ( )ITE2020روز سهشنبه  23دیماه با حضور
معاون وزیر اقتصادی و دارایی ،معاون بانک مرکزی و جمعی از مســووالن و دست
اندرکاران نظام بانکی کشور در محل هتل اسپیناس پاالس آغاز به کار کرد.
اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال ابرفرصتی برای اصالح مدل کسبوکار بانکی
به گزارش پول نیوز ،آیین افتتاحیه این رویداد بزرگ فناوریهای مالی با حضور ،عباس
معمارنژاد ،معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد و دارایی ،مهران
محرومیان ،معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ،محمدمراد بیات ،مدیرعامل مرکز
فابا و جمعی از مدیران و مسووالن حوزه بانکی کشور برگزار شد.
عباس معمارنژاد ،معاون امور بانک ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و دارایی
در بخشی از آیین افتتاحیه این نمایشگاه با گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی
و قدردانی از تالشهای دستاندرکاران این دوره از نمایشگاه ،گفت :توجه به تحول
دیجیتال و اقتصاد هوشــمند از یک انتخاب گذشته و به یک ضرورت اجتنابناپذیر
تبدیل شــده و بدون توجه به تحول دیجیتال ،امکان رقابت در اقتصاد هوشــمند را
نخواهیم داشت.
او اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال را یک ابرفرصت برای اصالح مدل کسب و کار
بانکی در کشور خواند و تاکید کرد ،باید با بهرهگیری از این ابرفرصت ،خدماتمان را بر
مبنای فضای دیجیتال و خدمات هوشمند ،عرضه کنیم.
مهران محرومیان ،معــاون فناوریهای نوین بانک مرکزی نیز در بخش دیگری از
آیین افتتاحیه این نمایشــگاه به ارائه گزارشی از عملکرد فناوریهای بانکی و مالی
در دهــه اخیر و دوران کرونا پرداخت و تالشــگران حــوزه فناوریهای بانکی را به
سربازان فناوری تشبیه کرد که بهصورت شبانهروزی و خستگیناپذیر در دوره کرونا
به خدمترسانی مشغول بودهاند.
مدیرعامل مرکز فابا در این مراســم« ،اکوسیستم بانکداری و پرداخت دیجیتال» را
موضوع محوری ششــمین دوره نمایشگاه تراکنش ایران خواند و گفت :در این دوره
ی پول ،هویت
از نمایشــگاه همچنین موضوعاتی نظیر :نئو بانکها ،کیف الکترونیک 
دیجیتال ،نسل جدید کربنکینگ و تحول دیجیتال ،چالش بورسیشدن استارتاپها و
خالءهای نوآوری در صنعت بانکداری و پرداخت به بحث و بررسی گذاشته میشود.
او همچنین از حضور بیش از  50شرکت و استارتاپ مالی در این دوره نمایشگاه خبر
داد و افزود :جشــنواره چهرههای ماندگار حوزه مالی و بانکی کشور نیز در خالل این
رویــداد بزرگ فناوریهای مالی برگزار و یــاد چهرههای فقیدی نظیر دکتر رحیمی
ی داشته میشود.
انارکی ،مدیرعامل فقید بانک مسکن ،گرام 
معماریان ،کارشناس اقتصادی و مدیرعامل شرکت توسعه سرمایهگذاری شبا نیز در
حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه تمامی بزرگان مالی و بانکی کشور در این شرایط
سخت گرد هم آمدهاند تا بتوانند خدمات نوین خود در حوزههای مالی و بانکی را ارائه
کنند ،گفت :ارائه طرحهای نو در زمینه ارزهای دیجیتال ،از مهمترین مطالبی اســت
که امروز در این نمایشگاه اتفاق میافتد و میتواند پشتوانه بسیار خوبی برای تبادالت
مالی و بانکی بینالمللی باشد.
ت توسعه سرمایهگذاری شبا ،شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) ،ایرانسل،
شرک 
ایرانکاال ،بانک ســپه ،بانک صنعت و معدن ،آیریک تجارت نصفجهان ،دادهورزی
سدادُ ،آسان پرداخت ،تریبون ،یکتانت ،بانک مسکن ،فینتکس سنتر ،بازارچه یکپارچه
تبادل رمز ارز امین از جمله حامیان ششمین دوره نمایشگاه تراکنش ایران هستند.

رونمایی از صرافی آنالین داخلی در ششمین
نمایشگاه تراکنش ایران

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از شرکتهای داخلی حاضر در ششمین دوره نمایشگاه
تراکنش ایران از رونمایی صرافی آنالین با هدف خرید و فروش و انتقال ارز آنالین خبر داد.
به گزارش پول نیوز ،نوید همراهی ،مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت سرمایهگذاری
شبا ،در جریان برگزاری ششمین نمایشگاه تراکنش ایران ،صرافی آنالین را دارای سابقهای
پنج ســاله در کشــور عنوان کرد و گفت :هماکنون شرکتهای بزرگی در این حوزه فعالیت
میکنند که برخی از آنها ،ماهانه تا  500میلیارد تومان نیز تراکنش دارند.
او افزود :شــرکتهای نوپاتری نیز در 6ماه گذشــته پا به این عرصه گذاشتهاند اما در همین
فرصت محدود ،مخاطب خود را پیدا کردهاند .بنابراین این حوزه بسیار ظرفیت دارد ،اما نیازمند
اعتمادسازی و همراهی مردم است.
او با اشاره به اینکه شبا ،شرکتی نوپا در حوزه ارز دیجیتال است ،عنوان کرد :با کمک یکی از
شرکتهای فعال در این حوزه ،پروژه صرافی آنالین «شابکس» را کلید زدیم که پس از به
ثمر نشستن ،امروز از آن رونمایی شد.
نوید همراهی ،تمام حقوق مادی و معنوی این صرافی را متعلق به شرکت سرمایه گذاری شبا
دانســت و خاطرنشان کرد :صرافی دیگری تحتعنوان «شبکس» نیز تا پایان سال جاری،
طراحی و رونمایی خواهد شد تا در حوزه انتقال ارز مجازی فعالیت کند.
او حوزه صرافی آنالین در کشــور را حوزهای رو به رشد دانست و افزود :با توجه به گسترش
روزافزون ارز دیجیتیال ،شرکتهایی که به این حوزه وارد نشوند ،تا پنج سال آینده با مشکالت
بســیاری رو به رو خواهند شــد .بانک مرکزی نیز به تدریج وارد این حوزه میشود تا یا ارز
دیجیتال خود را بسازد و یا به شرکتهایی فعال در این حوزه مجوز دهد.
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت سرمایهگذاری شبا ،گفت :هماکنون روی هم رفته
 10صرافی آنالین در کشــور فعال است و پیشبینی میشود بانک مرکزی ظرف یکسال
آینده به این صرافیها مجوز دهد تا در فضایی رسمی فعالیت خود را دنبال کنند.
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