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کارمزدهای کم ارتباط با کیفیت خدمات

آن گونه که در خبرها آمده ،بخشنامه اخیر بانک مرکزی،
نرخ جدید خدمات بانکی را به شعب بانک ها ابالغ کرده
است .در این که کارمزد خدمات بانکی می بایست متناسب
با خدمات ارائ��ه شده و علی الخصوص رشد قیمت ها،
افزایش یابد ،هیچ بحثی نیست .چرا که این به معنای
تمرکز بیشتر نظام بانکی بر وظایف اصلی و خروج بانک ها
از فعالیت های اقتصادی جانبی است.
اما نکته قابل توجه ،در کم و کیف ارائه خدمات بانکی است.
مراجعینبانکهابعض ًامطالبیراعنوانمیکنندکهناشی
از عدم ارائه خدمات مورد انتظار از بانک هاست.
یکی از مراجعین ب��ه بانک ه��ا م��ی گفت :هنگامی که
خودپرداز ،غیر قابل استفاده بودن کارت بانکی ام ،به
دلیل اتمام تاریخ مصرف را اع�لام ک��رد ،به داخ��ل بانک
رفته و تقاضای کارت جدید یا تمدید اعتبار کارت کردم ،با
این پاسخ مواجه شدم که باید به شعبه صادرکننده کارت
مراجعه کنید .دست بر قضا یکی از آشنایان مان را در آن
طرف باجه دیدم و موضوع را با او در میان گذاشتم ،ظرف 5
دقیقه کارت جدید برایم صادر کرد.
یکی دیگر از مشتریان یکی از بانک های تخصصی نیز
میگفت :هنگامی که رمز اینترنتی حسابم را فراموش
ک��ردم ،به نزدیکترین شعبه بانک م��ورد نظر مراجعه و
درخواست رمز کردم .مسئول باجه نیز مانند مورد فوق ،در
ابتدا اعالم کرد که می بایست به شعبه صادرکننده کارت
مراجعه کنم .اما وقتی متوجه شد آن شعبه کیلومترها
دورت��ر است و از طرفی بانک هم خلوت بود ،ظرف مدت
کمتر از دو دقیقه ،رمز جدید را برایم صادر کرد.یکی از
دانشجویان مدیریت نیز که از شلوغی یکی از شعبات
سرپرستی یکی از بانک های معروف صحبت می کرد،
اظهار داش��ت :وقتی به بخش نظارت آن بانک تماس
گرفته و گفتم که میتوان با انعطاف در سیستم صف در
بانک در ساعات شلوغ ،کارمندان دیگری هم که در شعبه
پشت باجه نیستند را موقت ًا برای خدمات دهی به مردم،
در پشت باجه ها فعال کرد ،با این پاسخ مواجه شدم که
این کار نیاز به تعریف پست سازمانی و ...دارد که در حال
حاضر امکان آن در آن بانک نیست .این دانشجو می گفت
سخنان استاد مدیریتم مبنی بر تفاوت نظام های بانکی
پیشرو ،با نظام بانکی کشورمان را بهتر درک کردم.یکی
دیگر از مراجعین بانک ها هم از ای��ن که دستگاه های
نظرسنجی از کیفیت خدمات برخی شعبات ،پس از
مدتی محدود و یا جمع شدند اظهار تاسف می کرد و ...
حکایت های ف��وق ،اگر چه ممکن است دم دستی به نظر
بیایند ،اما از آن جا که تعداد زی��ادی از م��ردم ،روزان��ه برای
دریافت خدمات ،به بانک ها مراجعه می کنند ،می توانند به
شدت اتالف منابع و وقت و هزینه مردم را موجب شوند .در
این رابطه باید گفت هم اینک جلوه هایی از عدم شفافیت ،که
نمونه های آن در باال اشاره شد ،از جمله معایب سیستم ارائه
خدماتبانکیاست.بهعنوانمثال،وقتیبرایصحتوسقم
بخشنامه اخیر بانک مرکزی ،به وب سایت این بانک مراجعه
می کنیم ،به نتیجه مشخصی نمی رسیم! بماند این که گویی
وب سایت بانک ها نیز ک ً
ال به این موضوع از منظر مشتری
توجه ندارند .کافی است به این وب سایت ها سری بزنید.
تنها اطالعات جسته و گریخته ای از نرخ خدمات ،می تواند
دستگیر مشتریان شود آن هم پس از دقایق زیادی جستجو!
یا این که یک مشتری شاید مدت ها پس از این که فرم
خدمات پیامک یک بانک را پر کرد ،ممکن است متوجه شود
این خدمات ،هزینه بر است!
با تاکید بر تحوالت مثبت در اطالع و خدمت رسانی در
نظام بانکی و نیز زحمات بی شائبه کارکنان این بخش،
به نظر می رسد ارتقاء کیفیت خدمات بانکی در رابطه با
مشتریان ،یکی از ملزومات اخذ کارمزدهای بانک هاست.
کیفیتی که می توان تا حد زیادی در گرو افزایش شفافیت
برای بهره مندی از خدمات و نیز دانستن و پیگیری سهل
حقوق بانکی مشتریان تعریف شود.

شاخص

واکنش یک مقام ایرانی به تغییرات در«راهنمای برجام اوفک»

معاون وزیراقتصاد:تغییرات تحریمی اخیرآمریکا بسیارجزئی است
معاون امور بانکی وزیر اقتصاد می گوید :تغییرات
صورت گرفته در راهنمای سایت خزانه داری آمریکا
بسیار جزئی است و انتقاد های ایران را برطرف نمی
کند .به گفته قضاوی ،نباید به موجب این تغییرات
انتظار ایجاد تغییرات چشمگیری در رواب��ط ایران
با بانکهای بزرگ دنیا داشته باشیم.هفته گذشته
وزارت خزانه داری آمریکا در مجموعه پرسش ها و
پاسخ های خود در مورد برجام تغییراتی را اعمال
کرد که نشان می داد شرایط برای فعالیت بانک های
اروپایی بهتر شده است .با این حال معاون وزیر اقتصاد
نظر دیگری دارد .حسین قضاوی به ایسنا گفته است:
تغییراتی که در پرسش و پاسخهای گزارش راهنمای
مربوط به برجام سایت اوفک رخ داده است بسیار
جزئی ب��وده و چندان قابل مالحظه نیستند که به
موجب آن انتظار ایجاد تغییرات چشمگیری در روابط
مالی ایران با بانکهای بزرگ دنیا داشته باشیم.این
مقام مسئول توضیح می دهد مشکالتی که از قبل
وجود داشته هم چنان پابرجاست .به گفته وی ،قبال
هم در این پرسش و پاسخها آمده بود که نهادهای
مالی غیر آمریکایی و نهادهای آمریکایی خ��ارج از
قلمرو جغرافیایی آمریکا مجاز هستند حسا بهای
کارگزاری با بانکهای ایرانی باز کنند و به ایرانیان
خدمات ارائه کنند ،ولی شرطی هم وجود داشت مبنی
بر اینکه در این جریان به صورت مستقیم و غیر مستقیم
نظام مالی آمریکا نباید مورد استفاده قرار گیرد .او
ادام��ه داد :این شرط غیر مستقیم عمال ابهامی را
به وجود م �یآورد که نهادهای مالی غیر آمریکایی
نمیتوانستند  ۱۰۰درص��د اعتماد داشته باشند
که در پرتو ارائه خدمات کارگزاری یا ایجاد حساب



و نگهداری وجوه دالری برای مشتریان و بانکهای
ایرانی درگیر ریسک غیر قابل پیشبینی خواهند بود
یا خیر .این ابهام اکنون نیز برطرف نشده است.به
گزارش ایسنا؛ قضاوی توضیح داد :در گذشته مشکل
بانکهای بزرگ این بود که ممکن بود اگر خریداران
کاالهای ایرانی در یک بانک خارجی حساب داشته
باشند و بخواهند از حساب خود به حساب فروشنده
کاالی ایرانی (مثال شرکت نفت) از همان بانک دالر
واریز کنند با این سوال مواجه شوند ،دالری که در
حساب خود دارند را از کجا آوردهاند؟ این دالر ممکن
است به احتمال خیلی زی��اد از طریق واسطهگری
بانکهای درون آمریکا منتقل شده باشد و در حساب
خریدار کاالی ایرانی در بانک خارجی نشسته باشد.
به این ترتیب ممکن است به همان بانک خارجی
ایراد وارد شود دالری که در حساب خریدار کاالی
ایرانی نشسته و به واسطه آن نفت ایران خریداری
شده است ،از سیستم مالی آمریکا به آن رفته و در
نتیجه آن بانک خارجی دراین زمینه مورد سوال قرار
بگیرد.قضاوی اگرچه این تغییرات را مثبت ارزیابی
ک��رده و گفته است که اصالحات کلی جهتگیری
مثبت و تسهیلگرانه دارد ،اف��زود :نمیشود گفت
تغییر محتوایی قابل مالحظهای اتفاق اف��ت��اده و
ریسک قابل مالحظهای از سر راه بانکهای خارجی
که میخواهند با ایران مبادله کنند برداشته شده
است .وی ادامه داد :کماکان از سوی ایران به آمریکا
این انتقاد وجود دارد که بد عهدی کرده و همکاری
الزم را در جهت سهولت بر ق��راری رواب��ط بانکی
ایران با کشورهای مختلف انجام نداده است و این
انتقادات با این اصالحات جزئی نیز مرتفع نمیشود.

...

...



هواپیما

شرکت هواپیماسازی بمباردیه :از
رقبایمان در ایران عقب نخواهیم ماند
پس از توافق های اولیه ایران با ایرباس و بوئینگ و
اعالم آمادگی ،میتسوبیشی ژاپن و امبرائر برزیل
برای فروش هواپیما به ایران ،مدیرعامل شرکت
کانادایی بمباردیه اظهار کرد که این شرکت
برای دنبال کردن فرصتها در ایران اندکی دیر
اقدام کرد اما به دنبال برداشته شدن تحریمها از
سوی دولت کانادا ،قادر است خود را به رقیبانش
در این بازار برساند.به گزارش ایسنا ،آلن بلمار
به خبرگزاری کانادا پرس گفت :اکنون نگرانی
بابت بردن سهمی از سفار شهای جدید ایران
برای هواپیماهای مسافربری ندارد.این شرکت
کانادایی فرصتهایی را برای فروش هواپیماهای
جت منطقه ای کوچک و هواپیماهای  CSeriesبه
شرکتهای ایرانی مشاهده می کند.

حمایت پوتین از تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت

تولد«روپک»

رئیس جمهور روسیه ضمن اع�لام حمایت از تصمیم اعضای
اوپک برای کاهش عرضه نفت از آمادگی روسیه برای کاهش
تولید نفت همراه با اوپک سخن گفت تا خط پایانی باشد بر حرف
و حدیث هایی که طی روزهای اخیر درباره نحوه همکاری روسیه
با اوپک مطرح شده بود.به این ترتیب اگرچه روسیه رسما عضو
اوپک نمی شود اما همکاری این کشور با اوپک در کنترل عرضه
و تنظیم قیمت به معنی ایجاد سازمانی غیررسمی برای مدیریت
ب��ازار نفت با حضور اوپک و روسیه است که رسانه ها نام آن را
روپک نهاده اند.به دنبال تصمیم اوایل مهرماه اعضای اوپک در
الجزایر مبنی بر کاهش عرضه نفت به  32.5تا  33میلیون
بشکه در روز ،وزیر انرژی روسیه درباره همراهی با تصمیم جدید
اوپک با احتیاط سخن گفت .نواک اعالم کرده بود در صورتی
که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) طرحی برای
کاهش تولیدات نفتی ارائه دهد ،روسیه آن را بررسی خواهد
ک��رد ،اما مسکو ترجیح میدهد میزان تولیدات نفتی کشور
را ثابت نگه دارد.ای��ن اظهارات نواک تاثیر مثبتی بر روند بازار

افزایش نرخ کارمزد برخی خدمات بانکی
بانک مرکزی در ابالغیه ای به بانک های کشور ،تعرفه
جدید کارمزد خدمات بانکی را که از  15مهرماه اجرایی
شده است اعالم کرد.به گزارش اقتصاد نیوز ،اطالعات
دریافتی نشان می دهد بانک مرکزی در بخشنامه ای به
شبکه بانکی ،تعرفه جدید کارمزد ارائه خدمات بانکی
را که از  15مهرماه قابلیت اجرا دارد ابالغ کرده است.
بر این اس��اس ،تعرفه کارمزد ارائ��ه خدمات در خصوص
ضمانتنامهها ،حوالهها ،صندوقهای اجارهای (صندوق
امانات) ،مدیریت اوراق بهادار مشتریان ،وصول برات و
انواع حسابها تغییر کرده است .البته این تغییر کارمزد
شامل خدمات خودپردازها نشده و تعرفه ها در این بخش
ثابت باقی مانده است.به گزارش مهر ،در شاخصترین
اف��زای��ش ن��رخ خ��دم��ات ،قیمت ص���دور چ��ک بانکی از
 ۳۷۰۰تومان به  ۵هزار تومان افزایش یافته است.در این
دستورالعمل ،کارمزد ضمانتهای شرکت در مناقصه
و مزایده و سایر ضمانتنامهها برخالف رویه قبلی بانک
مرکزی یکسان تعیین شده است ،همچنین از این پس
کارمزد ضمانتنامهها با یک ضریب ثابت محاسبه خواهد
شد.خبرگزاریمهردراینبارهبهموضوعارائهتخفیفهای
ویژه بانک ها به مشتریان خاص ،در اعمال کارمزدها اشاره
کرده است .بر اساس این بخشنامه ،واحدهای بانکی
میتوانند به مشتریان خاص و وی��ژه به منظور رقابت با
سایر بانک ها ،حداکثر  ۳۰درصد قیمت مندرج در جدول
ابالغی را با نرخهای کمتری اعمال کنند.به اذعان مدیران
بانکی ،هم اینک منبع درآمدی بانکها از محل کارمزدها،
به کمتر از  5درصد میرسد و عمده منابع درآمدی آن ها
از محل سود تسهیالت و واسطهگری تامین میشود .این
موضوع آسیبهای بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه
داشته است .رئیس کل بانک مرکزی بارها بر این مسئله

تاکید کرده و افزایش سهم کارمزد در تامین هزینه های
بانک ها به جای سودهای ناشی از عملیات واسطه گری
را خواستار شده است.در جدول زیر ،به بخشی از نرخ های
جدید خدمات اشاره شده است:
نوع خدمت
صدور دسته چک
تقاضای عدم پرداخت چک

هر برگ  100هزار ریال

صدور گواهی نامه عدم پرداخت
وجه چک (از حساب مشتری)

 100هزار ریال

رفع سوء اثر برای هر برگ چک

 100هزار ریال

انتقال وجه از حساب های جاری
به وسیله تلفن بانک

هزار ریال

انتقال حساب جاری به شعبه دیگر
در هر شهر

 300هزار ریال

اخذ اطالعات جهت افتتاح حساب
جاری (با دسته چک)

 50هزار ریال

انتقال وجه از سایر حساب ها بابت
تامین وجه چک حساب

از هر حساب  50هزار ریال

اخذ صورت اطالعات چک های
برگشتی به درخواست مشتری

 20هزار ریال

صدور هر گونه گواهی حساب

 70هزار ریال

ارائه صورت حساب سال جاری
به صورت حضوری

هر صفحه  5هزار ریال

ارتباط هر حساب جدید با کارت
(پس از صدور کارت)

 15هزار ریال

واخواست سفته

برای هر برگ  400هزار ریال

صدور چک بانکی -صدور چک
بین بانکی

هر فقره  ۵۰هزار ریال

...
نفت

تکذیب افزایش قیمت سمند و پژو 206

پیشنهادایرانبرایصادراتنفتبهمصر

ایران خودرو اعالم کرد ،علیرغم ابالغ افزایش
قیمت دو محصول پژو  ۲۰۶و سمند به نمایندگی
های فروش طبق مجوز شورای رقابت ولی هنوز
محصوالت ایران خودرو افزایش قیمتی نداشته
است .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،ایران خودرو
اعالم کرد ،باوجود اینکه برخی رسانه ها روز جمعه
از افزایش قیمت محصوالت ای��ران خ��ودرو خبر
داده اند ،اما این شرکت هیچ افزایش قیمتی در
محصوالت خود نداشته و جدولی که در کانال
تلگرامی یکی از خبرگزاری ها منتشر شده،
توضیحاتی در ذی��ل خ��ود دارد که متاسفانه از
خبر حذف شده است .در توضیحات این جدول
آم��ده است که قیمت های مشخص شده برای
محصوالت پژو  206و سمند فع ً
ال اجرا نمی شود و
زمان اجرای آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

وزارت نفت مصر اعالم کرد :پس از خ��ودداری
عربستان نسبت به تحویل  700هزار تن نفت به
مصر ،ایران ،روسیه و ونزوئال به این کشور پیشنهاد
دادن��د تا نفت مورد نیاز آن را تأمین کنند .این
اقدام عربستان نشان دهنده تیره شدن روابط دو
کشور پس از رأی مصر به قطعنامه روسیه درباره
سوریه برخالف انتظار عربستان است .شرکت
نفت دولتی آرامکو عربستان اوای��ل ماه جاری
بدون ارائه دارو به شرکت پتروشیمی مصر اعالم
کرده که صادرات نفت به این کشور را تعدیل کرده
است .به گ��زارش فارس به نقل از مید ل ایست
مانیتور ،آرامکو ح��دود  40درص��د محصوالت
نفتی مورد نیاز مصر را تامین میکند و هماکنون
روسیه ،ونزوئال و ایران به دنبال گرفتن جای این
شرکت از بازار مصر هستند.

نداشت و از سوی برخی به شانه خالی کردن روسیه از همکاری با
اوپک تفسیر شد ،اما اواخر هفته گذشته رئیس جمهور روسیه به
این حرف و حدیث ها پایان داد .آن گونه که فارس گزارش کرده،
پوتین گفته است :روسیه آماده کاهش تولید نفت است و از طرح
فریز نفتی که به تدبیر سازمان اوپک طراحی شده حمایت خواهد
کرد.رئیسجمهور روسیه در بیست و سومین کنگره بینالمللی
انرژی در استانبول گفت :در شرایط حاضر ،مهار یا حتی کاهش
تولیدنفتتنهاتصمیمدرستبرایتثبیتبازارجهانینفتاست.
پوتینهمچنینگفتهاگرقراراستعرضهنفتکاهشیابد،روسیه
نیز آماده است تا تولید خود را کاهش دهد .به دنبال اظهارات
رئیسجمهورروسیه،قیمتنفتدربازارهایجهانیبهبیشترین
میزان یک سال اخیر رسید و از بشکهای  53دالر فراتر رفت.
در این رابطه دبیرکل اوپک نیز تصریح کرد که والدیمیر پوتین
تعهدی سخت و جدی به کشورهای تولیدکننده نفت اوپک داده
تاروسیهنیزبهتوافقفریزنفتیبپیوندد.بارکیندوگفتهکهبهتعهد
روسیه کامال اطمینان داریم.بر اساس توافق اخیر اعضای اوپک
تولید اعضای این سازمان حدود  600هزار تا یک میلیون بشکه
در روز کاهش خواهد یافت .میزان کاهش تولید هریک از اعضا
تا پایان نوامبر( 10آذر) تعیین خواهد شد .ضمن اینکه روسیه
نیز از تولید حدودا  11میلیون بشکه ای خود خواهد کاست.

حداکثر مبلغ کارمزد
هر برگ چک  600ریال به
عالوه هزینه تمبر چک



...

بازار خبر

نرخ صدور چک بانکی از  ۳۷۰۰به  ۵هزارتومان افزایش یافت



خودرو

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه به زودی یک موسسه ویژه صندوق تامین سرمایه و تسهیالت مسکن راه اندازی خواهد شد ،گفت :برای
پرداخت تسهیالت به شکل منطقهای در نقاط مختلف کشور مؤسسات پسانداز و تسهیالت منطقهای ایجاد میشود .بت شکن در گفت و گو
با فارس در این خصوص گفت :پیشنهاد اولیه راه اندازی  7موسسه پس انداز و تسهیالت منطقه ای در نقاط مختلف کشور ارائه شده است.

...

قانون کار

تعیین تکلیف قانون جدید کار بدون
حضور دولت
معاون وزیر کار از تصمیم جدید برای الیحه اصالح
قانون کار خبرداد و گفت بهزودی جلسهای بین
نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی عضو
شورای عالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی
مجلس برگزار می شود .محمدحسن هفدهتن در
گفتگو با مهر گفت :به دلیل اعتراض تشکل های
کارگری و کارفرمایی به الیحه اصالح قانون کار،
مقرر شد در آینده نزدیک جلسه مشترکی بین
اعضای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی
در شورای عالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی
مجلس برگزار شود تا طرفین بدون دخالت دولت
تصمیمات الزم را بگیرند و هر تصمیمی که در
این جلسه اعم از پس دادن الیحه یا ادامه بررسی
گرفته شود ،ما تبعیت خواهیم کرد.

نخستین دیدار وزیراقتصاد ایران با رئیس صندوق بین المللی پول پس از  20سال

واردات بنزین ایران نصف شد ،صادرات
گازوئیل رکورد شکست
مهر -مدیر امور بینالملل شرکت نفت با
اشاره به کاهش  ۸میلیون لیتری واردات
روزان��ه بنزین و نصف شدن واردات این
ف��رآورده نفتی گفت :با صادرات ماهانه
 ۶۰۰هزار تن گازوئیل ،رکورد جدیدی برای صادرات این
فرآورده نفتی ثبت شده است.

ابعاد تازه بحران نوت  7برای غول کره ای

اقتصادنیوز -مذاکرات «فیات کرایسلر
اتومبیل» با «سامسونگ الکترونیکس»
برای شراکت در واحد قطعه سازی این
خودروساز به دلیل تمرکز سامسونگ به
حل مشکل بحران تلفن هوشمند گلکسی نوت  7متوقف
شده است .عالوه بر آن سامسونگ که بزرگترین شرکت کره
جنوبی است ،پس از پایان دادن به تولید گوشی گلکسی
نوت  7که به دلیل باتری معیوب در خطر آتش گرفتن و
انفجار است ،دورنمای سود عملیاتی سه ماهه سوم را به
میزان  2.3میلیارد دالر کاهش داد.

ایران و تایلند برای  ۱۰۰کاال تعرفه ترجیحی
وضع میکنند

فارس -آنگونه که دنَشنال گزارش کرده
ایران و تایلند موافقت کردند تا مطالعات
روی قرارداد تعرفه ترجیحی را برای100
نوع کاال آغاز کنند .وزیر بازرگانی تایلند با
اعالماینمطلبگفت:اینتصمیمبعدازنشستروزگذشته
هیأت تجاری ایران و تایلند در بانکوک اعالم شد .براساس
این توافق ،تایلند و ایران میخواهند با اعمال تعرفههای
ترجیحی میزان تعرفهها را  10تا  20درصد کاهش دهند.
هر دو کشور انتظار دارند مطالعات خود را تا اواسط سال
آیندهتکمیلکنند.محصوالتکشاورزیتایلندمانند برنج،
کاساوا ،الستیک ،میوههای گرمسیری و موز میتواند با
تعرفه کمتر به ایران صادر شود همچنین صادرات ایران
بیشتر از نوع جواهرات به ویژه سنگهای قیمتی و نیز نفت
و گاز و محصوالت شیالت خواهد بود .ایران همچنین به
دنبال صادرات پسته و انجیر به تایلند است.

کویت قانون مالیات بر ارزش افزوده
را اجرا می کند

ایرنا  -به دنبال کسری بودجه کویت،
دول��ت ای��ن کشور ب��ا اش���اره ب��ه تحوالت
اقتصادی و لزوم تقویت درآمدهای غیر
نفتی ،دستور حمایت از طرح های مبتنی
بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرد .عالوه بر آن
«انس صالح» وزیر دارایی کویت نیز در اظهاراتی با اشاره به
اینکه یارانه های پرداختی از سوی دولت روند کاهشی
داشته و خواهد داشت ،گفت :پرداخت یارانه حمایتی به
طور ثابت ادامه نمی یابد و تنها اقشار آسیب پذیر از این مزایا
استفاده می کنند.

عکس و شرح

الگارد :برای بهبود روابط ایران و بانک های بزرگ با آمریکا
رایزنی میکنم
رئیسصندوقبینالمللیپولکهدرسفرطیبنیا
به واشنگتن با وی دیدار داشته است از رایزنی
خود با آمریکا برای بهبود روابط ایران با بانکهای
بزرگ دنیا وعده داد .این نخستین دیدار رئیس
این صندوق با یک مقام بلندپایه اقتصادی کشور
پس از  20س��ال می باشد.به گ��زارش ایسنا،
وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای شرکت در
اج�لاس بانک جهانی به واشنگتن سفر کرده
بود با رییس صندوق بینالمللی پول گفتوگو
کرد .کریستین الگارد ضمن ابراز خرسندی از
اینکه پس از دو دهه با باالترین مقام اقتصادی
دولت ایران دیدار میکند ،اظهار کرد :درباره
همکاری بانکهای بزرگ با بانکهای ایران هم
اکنون مشکالتی وجود دارد که من به سهم خودم
تالش میکنم که با مقامات آمریکایی رایزنی

کنم تا این مشکالت مرتفع و روند همکاریهای
بیشتر ایران با نهادهای بینالمللی تسریع شود.
همچنین صندوق بینالمللی پول برنامههایی
ب��رای آغ��از دور جدیدی از همکار یها با ایران
دارد .در زمینه آم��وزش ،انتقال تجربیات سایر
کشورها و دانش فنی ،زمینه وجود همکاری با
ایران وجود دارد.همچنین طیبنیا در سفر خود
به واشنگتن با کایل پیترز قائم مقام بانک جهانی
دیدار کرد که پیترز در این دیدار بیان کرد :بانک
جهانی چهارچوب جدید همکاریها را با اعمال
نظرات مسئوالن اقتصادی ایران طراحی کرده و
برنامه دارد در جهت سرعتیافتن این همکاریها
اقدام کرده تا از سطح مشاوره و کمکهای فنی به
سطح همکاریهای مالی و ارائه وام برای انجام
پروژههای زیربنایی ایران پیش رود.

حل مشکل آب یک روستا به کمک
طلبه های غیر ایرانی
گروه سازندگی شهید موسی صدر با  40نفر عضو از
 18ملیت جهان به زربوت یکی از روستاهای شهرستان
بابل رفته و در حال خدمت رسانی جهادی در این
روستای محروم هستند .این روستا تا االن مشکل
آب آشامیدنی داشته است و روستاییان برای تامین
آب آشامیدنی به چشمه می رفتند یا از شهر سفارش
میدادند تا برایشان آب بیاورند .اعضای این گروه،
عمدت ًا طلبه های خارجی هستند( .منبع :ایسنا)

آمارهای یک مقام مسئول از استان های دچار خشکسالی
پرهزینه ترین خانوارهای ایرانی
گزارش مرکز آمار از وضعیت هزینه درآمد خانوارهای
ایرانی نشان میدهد م��ردم تهران ،چهارمحال و
بختیاری و اصفهان در صدر جدول پرهزینه ترین
خانوارهای ایرانی قرار دارند .در حالیکه متوسط
مخارج و درآمد خانوار تهرانی در سال حدود 37
میلیون تومان است ،مردم کرمان ،ایالم ،سمنان و
خراسان جنوبی ساالنه فقط حدود 15تا 18میلیون
تومان برای امور زندگی خود هزینه میکنند .باید
توجه کنیم که این ارقام میانگین خانوارهاست و بر
اساس نمونه گیری به دست آمده است.

از میان خبرها
برخی پزشکان ایرانی در یک ماه به اندازه
یک سال پزشکان در آمریکا درآمد دارند
فارس -پزشکیان نایب رئیس اول مجلس
در برنامه دستخط گفت :من االن میدانم
درسیستمدولتیمابرخیپزشکان150
میلیون تومان تا  190میلیون تومان پول
میگیرند .پزشکیان تاکید می کند :بخش خصوصی را
ببینید .چند نفر باالی میلیارد درآمد دارند در ماه .پول یک
سال آمریکا را عده ای در عرض یک ماه در ای��ران در می
آورند .وی در مورد مالیات هم با اشاره به اخذ مالیات 30
درصدی در آمریکا در مورد پزشکان در ایران گفت :مالیات
نمی دهند یا بسیار کم می دهند .این به دلیل نبود سیستم
داده و اطالعات است.

 74درصدجمعیت کشورتحت تاثیرخشکسالی بلندمدت
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت
ب��ح��ران س��ازم��ان هواشناسی ،ضمن
تشریح وضعیت خشکسالی درکشور
طی سال آبی  ،94 -95استانهای
دچ��ار خشکسالی بسیار شدید را در
مقیاس بلندمدت اعالم کرد.شاهرخ
فاتح در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :بر
اساس شاخص کوتاهمدت خشکسالی،
اس��ت��انه��ای ه��م��دان ،ای�ل�ام ،شمال
اردبیل ،آذربایجان غربی ،بخشهایی
از استانهای گلستان ،کرمانشاه،
لرستان ،گیالن ،مازندران ،اصفهان،
چهارمحال و بختیاری ،یزد ،خراسان
جنوبی،کرمان،سیستانوبلوچستان،فارس،هرمزگان،
خراسان رض��وی ،شمال سمنان ،تهران ،قم ،قزوین،
آذربایجان شرقی و زنجان درجاتی از خشکسالی ضعیف
تا شدید را نشان میدهند.وی با بیان اینکه در شرایط
بلندمدتتقریباهمهاستانهابهنوعیبادرجاتخفیفتا
بسیارشدیدخشکسالیمواجههستند،افزود:درمقیاس
بلندمدت،استانهایخراسانرضوی،خراسانشمالی،
قم،فارس،تهران،البرزویزددچارخشکسالیهواشناسی
بسیار شدید هستند.فاتح با اشاره به جمعیت تحت تاثیر
خشکسالی در کشور طی سال آبی  94 -95گفت45 :
درصد جمعیت کشور تحت شرایط طبیعی قرار دارند.
این کارشناس سازمان هواشناسی در ادامه به جمعیت
تحت تاثیر خشکسالی در مقیاس بلند مدت اشاره و اظهار
کرد 30 :درصد جمعیت کشور دچار خشکسالی خفیف
 32درصد خشکسالی متوسط  11 ،درصد خشکسالی

شدید و یک درص��د خشکسالی بسیار شدید هستند.
فاتح همچنین به مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر
اساس شاخص کوتاهمدت اشاره کرد و گفت 34 :درصد
مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی خفیف 16 ،درصد
خشکسالی متوسط و یک درصد خشکسالی شدید قرار
دارد .همچنین بر اساس شاخص بلندمدت (5ساله)،
 32درصد مساحت کشور تحت خشکسالی خفیف30 ،
درصدخشکسالیمتوسط 11،درصدخشکسالیشدید
و یک درصد خشکسالی بسیار شدید قرار دارد.

ﻓﺮوش ﺳﻮﻟﻪ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎران
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