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اخبار
در مذاکره همتی با همتای عراقیمطرح شد؛

بخش اول مطالبات ایران از عراق
واریز شد

رئیس کل بانک مرکزی کشورمان که
همراه رئیس جمهور به بغداد سفر کرده است،
با همتای عراقی خود در خصوص تسهیل امور
بانکی بازرگانان و بانک های ایرانی در این کشور
رایزنی کرد.
در جریان دیدار رئیس جمهور کشورمان
و هیئت همراه با رئیس جمهور و نخست وزیر
عراق ،عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی
در مذاکرات مفصل با همتای عراقی خود نحوه
پیگیری و اجرای توافق ماه گذشته بانکهای
مرکزی دو کشور را مورد بحث وتوافق قرار داد.
بنا به این گزارش ،روز گذشته اولین بخش
از مطالبات دولت ایران به حساب بانک مرکزی
کشورمان واریز شد .از  ۱۲میلیارد دالر صادرات
ایران به عراق  ۴میلیارد آن صادرات برق و گاز
است.
در این جلسه در مورد تسهیل امور بانکی
صادرکنندگان کاال و خدمت ایرانی و نیز فعالیت
شعب بانکهای ایرانی در عراق و ایجاد روابط
کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای عراقی و
ضرورت قبول ضمانت نامههای دیناری به جای
ضمانت نامه دالری برای فعالیت پیمانکاران
ایرانی به طور مفصل گفتوگو شد.

مقاومت یک ساله شرکتها در اعمال
محدودیت نرمافزارهای پرداخت

یک مقام آگاه گفت :بانک مرکزی از یک
سال پیش به دنبال اعمال محدودیت برای
نقل و انتقال وجه در نرمافزارهای پرداختهای
تلفن همراه بود ،اما برخی از این نرمافزارها با
روشهایی این محدودیت را رعایت نمیکردند.
یک مقام آگاه ،اظهار داشت :بانک مرکزی
در سال گذشته به نرم افزارهای پرداخت اعالم
کرد بود سقف کارت به کارت در این سامانهها
باید به یک میلیون تومان کاهش یابد ،اما برخی
بعضی نرمافزارهای پرداخت این محدودیت را
رعایت نکردند.
وی افزود :بانک مرکزی چند ماه پیش
مجددا نسبت به اجرای این بخشنامه به
نرمفزارهای پرداخت تذکر داد و به همین دلیل،
بعضی از آنها این محدودیت را اعمال کردند.
این مقام آگاه ادامه داد :اما بعضی
نرمافزارهای پرداخت از طریق سوئیچ بعضی
شرکتهای  PSPمتعلق به بانکها پرداختها
را تا سقف  3میلیون تومان در روز انجام میدادند
و در همین راستا در سیستم به جای نقل و
انتقال وجه ،تراکنش خرید به ثبت میرسید ،در
حالی که تراکنشها باید از سوئیچ بانک مرکزی
عبور میکرد.
وی تصریح کرد :بنابراین عدم رعایت سقف
 3میلیون تومان توسط برخی نرمافزارهای
پرداخت تخلف آنها بوده و این تکلیف از مدتها
پیش به مدیران و صاحبان این نرمافزارها ابالغ
شده بود.
این مقام مطلع تاکید کرد :بانک مرکزی
سقف  3میلیون تومان پرداخت در نرمافزارهای
تلفن همراه را محدود به نرمافزارهای «همراه
بانک» متعلق به بانکها کرده است.

فرابورس ایران از فیناستارز پالس
رونمایی میکند

فرابورس ایران با هدف شناسایی و
معرفی نوآوریها در حوزه فناوریهای مالی ،از
فیناستارز پالس به عنوان یکی از رویدادهای
تخصصی فیناستارز رونمایی میکند.
از بیستویکم اسفندماه  ۹۷ثبتنام در
فیناستارز پالس از طریق وبسایت این رویداد به
نشانیfinstars.ir آغاز شده و مهلت نامنویسی
تا  ۱۷فروردینماه  ۱۳۹۸است.رویداد نمایشگاهی
فیناستارز پالس یکی از حلقههای زنجیره
خدمات فیناستارز است که در آن امکان ارتباط
کسبوکارهای نوپای فعال در حوزه فینتک با
سرمایهگذاران فراهم خواهد شد.فیناستارز پالس
ب
دو برنامه جدی د مشاوره عمومی و خصوصی کس 
و کار و کانال جذب سرمایه خواهد داشت .ب ه
این ترتیب دورههای منتورینگ ،شبکهسازی و
جذب سرمایه با مشارکت فعاالن حوزه نوآوری و
کارآفرینی در فیناستارز پالس برگزار میشود که
جزئیات این برنامهها به زودی از طریق وبسایت
فین استارز اعالم میشود.
سرمایهگذاران و سرمایهپذیران در حوزههای
بالکچین،ارزهایدیجیتال،حقوقی،معامالتالگوریتمی،
 ،ATO ،STO ،RegTech،InsureTech
 ،ShariaTech ،Payment،Accounting
 ،Financial literacy،Financial advisor
،Cybersecurity
،Robo-advisor
 Fمیتوانند
Auditing و  und administration
برای حضور در فیناستارز پالس ثبتنام کنند.
گفتنی است که رویداد فیناستارز به
عنوان بزرگترین گردهمایی استارتآپها و
فعاالن فینتک با هدف رفع نیازهای فناورانه
بازارهای مالی کشور ،سه دوره پیاپی تحت
عناوین فیناستارز  ،۲۰۱۶فیناستارز  ۲۰۱۷و
فیناستارز  ۲۰۱۸برگزار شده است.
فرابورس ایران در سال  ۹۸نیز همزمان
با دوازدهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه
به منظور کمک به توسعه اکوسیستم فینتک
و تأمین مالی کسبوکارهای استارتآپی از
فیناستارز پالس به عنوان تازهترین رویداد
تخصصی فیناستارز رونمایی خواهد کرد تا
از طریق آموزش ،ارائه خدمات حقوقی ،حل
چالشهای مؤسسات مالی و سرمایهگذاری،
پرورش منابع انسانی ،خدمات جذب سرمایه،
معرفی محصوالت و کمک به شبکهسازی مؤثر
به ارتقای جایگاه بینالمللی صنعت فینتک
ایران کمک کند .بر این اساس ،فیناستارز
پالس از دوم تا پنجم اردیبهشتماه  ۱۳۹۸در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
میزبان فعاالن حوزه نوآوری و کارآفرینی،
استارتآپهای فینتک ،شتابدهندهها ،ارکان
بازار مالی و عالقهمندان خواهد بود.
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معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد:

رشوه روزانه  9میلیون بشکه نفت برای گذران امور

ایلنا :معاون اقتصادی مرکز پژوهش های
مجلس گفت :کدام کشور معادل  9میلیون
بشکه نفت خام به کشور تزریق می کند و ادعای
حکمرانی دارد همانطور که شاه به مردم رشوه می
داد حکومت کند در حال حاضر همین مناسبات
وجود دارد ما در حقیقت روزی  9میلیون بشکه به
دستگاههای اداری و مردم رشوه می دهیم تا شب و
روزمان را بگذرانیم لذا باید این روابط تصحیح شود.
محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش
های مجلس در جلسه اصالح ساختاری بودجه
و بررسی وضعیت موجود اظهار کرد :اگر بودجه
ناکارآمدی وجود دارد نشان از یک اشکال در نظام
مدیریتی کشور است اشکاالت نظام بودجه ریزی
در ایران این است که تحول مهم انقالب اسالمی
نتوانست مناسبات اقتصادی و اجرای کشور را تغییر
دهد و با همان نظام اداری شروع به کار کردند.
وی تاکید کرد :کدام کشور معادل  9میلیون
بشکه نفت خام به کشور تزریق می کند و ادعای
حکمرانی دارد در حال حاضر ما در حقیقت روزی
 9میلیون بشکه به جامعه می دهیم تا شب و
روزمان را بگذرانیم لذا باید این روابط تصحیح شود.
قاسمی افزود :ما از سال  79در مرکز پژوهش
ها به دنبال رفع اشکاالت نظام بودجه هستیم و

هر عددی از بودجه را بر می داریم با یک مجموعه
سواالت روبرو می شویم .
وی با اشاره به اینکه نگاه ما نسبت به استفاده
از نفت باید تغییر کند خاطرنشان کرد :طبق شیوه
ای که در حال حاضر به نفت نگاه می کنیم و از آن
استفاده می کنیم تا صد سال آینده به آن وابسته
می مانیم اراده ای برای رفع وابستگی به نفت وجود

ندارد و سیاست گذار چنین جراتی ندارد .
وی عنوان کرد :در زمانی که مجلس و دولت
در مسایلی که حق دخالت ندارند مانند صندوق
های بازنشستگی ورود می کنند فرض شان این
است که با پول مردم در صندوق بازنشستگی همان
تصمیمی را می توانند بگیرند که با نفت می گیرند
و این روش شدنی نیست.

قاسمی افزود :تغییر چند اسم و جایگزینی
اشان ربطی به اصالح ساختار بودجه ندارد بودجه
تصویب شده مشتی قانون بی در و پیکر است و
قابل نظارت نبوده و در عمل به آن توجهی نمی
شود .اگر حقیقتا ساختار بودجه را با اشکال می
بینید و دنبال اصالح آن هستید باید ابتدا ویژگی
هایی که نظام بودجه ریزی مطلوب چیست ارایه
دهیم و سپس راهبرد آن نوشته شده و برای بررسی
به قوای سه گانه داده شود.
وی گفت :باید محتوای قانون مشخص شود و
مسوولیت هر قوه برای اجرای بودجه تعیین شود ما
هنوز اختیارات قوا را در بودجه به صورت مشخص
نمی دانیم منابع و مصارف کشور باید بر اساس
محتوا و ماهیت تعیین شود .
قاسمی در ادامه تصریح کرد :باید متناسب با
محتوای تعیین شده و وظایف دولت در ساختار اداری
تجدید نظر شود و هرکدام از دستگاهها صرفا در یکی
از این حوزه اجازه کار داشته باشند .دستگاههای
دولتی حق داشتن شرکت دولتی نداشته باشند و
بیمارستان داری و مدرسه داری در وزارت بهداشت
و وزارت آموزش و پرورش انجام نشود دراین صورت
است که می تواند در اصالح نظام بودجه پرداخت و
سپس این اصالح را احساس کرد.

 ۲۲توافق در حوزه صنعتی و تجاری میان ایران و عراق
ایران و عراق در زمینه همکاری مشترک در  ۲۲عرصه گوناگون
صنعتی و تجاری به توافق رسیدند.
رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت که با هدف رایزنی
با مقامات عراقی و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی همزمان
با دکتر روحانی رئیس جمهور به عراق سفر کرده است در ادامه
تالشهای خود برای توسعه همکاری های صنعتی ،تجاری و
اقتصادی با کشورهای همسایه و تکمیل مذاکرات و امضای تفاهم
نامه گسترش همکاری ها در حاشیه نشست مشترک هیأتهای
عالی رتبه ایران و عراق در کاخ نخست وزیری این کشور با وزرای

نماینده دادستان تهران گفت :تخلفات بانک
سرمایه یک ابر فساد به شمار میرود که در این
رابطه ۱۴هزار میلیارد تومان با وجود  ۴۰۰متهم تا
کنون شناسایی شده است.
رسول قهرمان در ادامه چهارمین جلسه
محاکمه حسین هدایتی در شعبه سوم دادگاه ویژه
مفاسد اقتصادی اظهار کرد :اول اسفند سال  94با
التماس و خواهش در شعبه بانک میخواهند که
آقای هدایتی بیایید پولها را تسویه کنید اما االن
آخر سال  97هستیم .اگر آن موقع به این تعهد
خود عمل میکردید که این اتفاقات نمیافتاد.

تجارت و صنعت عراق رایزنی و گفتگو کرد.
دیپلماسی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در عراق و
مذاکرات مثبت وی با همتایان عراقی خود در نهایت به ۲۲
توافق مهم در زمینههای گوناگون تجاری و صنعتی منجر شد
که میتواند عالوه بر توسعه بیش از پیش روابط و همکار یهای
تهران-بغداد در این بخش ،گامی مهم و تاثیر گذار در روند
افزایش تعامالت فی مابین ،توسعه تجارت میان ایران و عراق
و افزایش اشتغالزایی برای جوانان در حوز ههای مختلف مرتبط
با این توافقات قلمداد کند.

شناسایی  ۴۰۰متهم در ابر فساد بانک سرمایه
نماینده دادستان تهران تصریح کرد :یک جا
مینشستند با هدایتی توافق میکردند که پول آن
 5شرکت را متعهد شود .در جایی دیگر با همکاری
مدیران خائن بانک 260 ،میلیارد تومان دیگر از
بانک پول بردید ،بعد میگویید مدیران بانک
مظلوماند؟ اینجا هم میگویید از هول در دیگ
حلیم افتادم؟
وی افزود :در خصوص ملک جاده مخصوص
اخذ تسهیالت در  2فاز انجام شده که فاز اول اخذ
تسهیالت در سال  92به میزان  340میلیارد تومان
با هدف تحمیل ملکهای کارسان و لیان به بانک

سرمایه بوده است .هدایتی میگوید پولهایی که از
بانک برده ،برای این ملکها بوده است .ملکهایی
که به  13برابر قیمت واقعی ارزیابی شده و
موسوینژاد هم همکاری تنگاتنگی با شما داشته
است.
قهرمان ادامه داد :موسوینژاد میگوید من
اص ً
ال همکاری نداشتهام که با نامهای که خدمتتان
ارائه میدهم متوجه میشوید ایشان همکاری
مستقیم در این رابطه داشته است.
نماینده دادستان افزود :در فاز دوم تسهیالت
در سال  260 ،94میلیارد تومان از بانک سرمایه

خارج کردند که هدف تحمیل ملک جاده مخصوص
بوده است.
وی گفت :یاسر ضیایی در این پرونده پول
زیادی به افراد مختلف داده و با توجه به این
مسائل تخلفات بانک سرمایه یک ابر فساد به
شمار میرود که در این رابطه 14هزار میلیارد
تومان با وجود  400متهم تا کنون شناسایی
شده است.
قاضی مسعودی مقام با اعالم پایان جلسه
گفت :جلسه بعدی دادگاه دوشنبه هفته آینده
ساعت  9صبح برگزار میشود.

ترسیم فصلی نوین در تعامالت متقابل بانک ملی ایران و شرکت خدمات انفورماتیک
مدیرعامل بانک ملی ایران در بازدید از شرکت خدمات
انفورماتیک ،هدف از این بازدید را معماری نوین همکاری های آینده
بین دو طرف عنوان کرد و گفت :این همکاری ها به نفع مردم و
مشتریان بوده و سبب افزایش کیفیت خدمات و محصوالت بانک ملی
ایران خواهد شد.
به گزارش امتیاز ،محمدرضا حسین زاده که همراه با سایر
اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران در شرکت خدمات انفورماتیک
حضور یافته بود با بیان اینکه دورنمای خوبی از همکاری دو طرف
مالحظه می شود ،افزود :با گسترش روند رو به رشد تعامالت فی ما
بین ،حرکت بانک ملی ایران در رسیدن به جایگاه اول نوآوری بیش
از پیش سرعت می گیرد و این بانک همانگونه که در میزان تراکنش
ها در جایگاه نخست قرار دارد؛ در ارائه خدمات مبتنی بر جدیدترین
فناوری های روز هم پیشتاز خواهد بود.
در این نشست همچنین مدیرعامل بانک ملی ایران دلیل
حضور در شرکت خدمات انفورماتیک را قدردانی از زحمات و
اقدامات مدیریت ارشد و کارکنان این شرکت عنوان کرد و ضمن
تاکید بر جایگاه حاکمیتی بانک ملی ایران خاطر نشان کرد :بانک
ملی ایران همیشه در جایگاه نخست بوده و باید در ارائه خدمات

و محصوالت نوین به مشتریان نیز پیشتاز باشد که این مهم با
همکاری شرکت خدمات انفورماتیک محقق می شود.
حسین زاده برخورداری از رویکرد نوآورانه در تمامی تعامالت
و پروژههای مشترک بین شرکت خدمات انفورماتیک و بانک ملی
ایران را مورد تاکید قرار داد و خواستار آن شد که پروژه موفق
تحویلداری تحت وب که به گفته وی ،در نوع خود انقالبی فناورانه
را در بانک منجر شده و سکوی پرشی برای پیشبرد اهداف بانک
به شمار می رود؛ در سه ماهه اول سال آینده به طور کامل به
اجرا درآید.
در ادامه این دیدار ،سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت
خدمات انفورماتیک ،این شرکت را با توجه به سطح همکاری های
دو طرف ،بخشی از خانواده بانک ملی ایران ذکر کرد و ضمن تایید
سخنان مدیرعامل این بانک در خصوص سطح باالی تعامالت در سال
های اخیر ،خاطر نشان کرد :بانک ملی ایران در جایگاه رهبری صنعت
بانکداری کشور قرار دارد؛ عالوه بر این قطعا نقش محوری این بانک
در تحوالت آینده به ویژه در بهرهگیری از داده های موجود به عنوان
ابزار کلیدی برای تصمیم گیری های دقیق و هدفمند ،بیش از پیش
نمایان خواهد شد.

در این بازدید همچنین فرهاد فائز معاون بازاریابی و فروش
شرکت خدمات انفورماتیک با ارائه گزارشی از همکاری های این
شرکت با بانک ملی ایران بیان کرد :بانک ملی ایران هم اکنون با
داشتن بیش از سه هزار و  200شعبه ،نه هزار خودپرداز و 57.5
میلیون کارت بانکی فعال ،بزرگ ترین بانک کشور محسوب می شود.
وی افزود :در  11ماهه نخست امسال بانک ملی ایران بیش از
 6.3میلیارد تراکنش شتاب داشته است که رشد  32درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.
معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک همچنین
پروژه های تحویلداری تحت وب ،آغاز پیاده سازی استاندارد EMV
در حوزه کارت ،رمز یکبار مصرف نرم افزاری ،توسعه سامانه های
مقابله با پولشویی ،افزایش سرویس های مدیریت کانال ،ارتقای سامانه
پرداخت قبوض و عملیاتی کردن سامانه نهاب را به عنوان مهم ترین
پروژه های جاری در همکاری بین شرکت خدمات انفورماتیک و بانک
ملی ایران عنوان کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران در این دیدار به همراه اعضای
هیات مدیره این بانک ،از بخش های مختلف سایت شرکت خدمات
انفورماتیک و نیز مرکز پایش بازدید کرد.

کرباسیان خبر داد:

عرضه  2000میلیارد تومان اوراق منفعت نفتی در فرابورس
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز
عرضه  20هزار میلیارد ریالی اوراق منفعت نفتی
در دو موعد زمانی چهارشنبه  22اسفند و شنبه 25
اسفند از طریق فرابورس خبر داده است.
به نقل از شرکت ملی نفت ایران ،مسعود
کرباسیان با بیان اینکه اوراق منفعت از سوی
شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند و با ضمانت
شرکت ملی نفت ایران منتشر میشود ،گفت :این
اوراق با نرخ اسمی  19درصد ساالنه و سررسید سه
ساله عرضه میشود؛ پرداخت سود آن نیز هر  6ماه
یکبار صورت میگیرد.
به گفته وی با توجه به ظرفیتهای بازار

سرمایه و استقبال از عرضه اوراق منفعت ،پیش
بینی میشود ،در سال آینده نیز شرکت ملی نفت
ایران مسیر تأمین سرمایه از محل فروش اوراق
منفعت را ادامه دهد.
کرباسیان افزود :عالوه بر اوراق منفعت،
شرکت ملی نفت ایران برای سال آینده سایر
ابزارهای تأمین مالی برای تأمین سرمایه پروژههای
نفتی و گازی را نیز در دستور کار دارد.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه طبق برنامه
در مجموع تا پایان سال 30 ،هزار میلیارد ریال
اوراق منفعت منتشر خواهد شد ،افزود :بهمن ماه
امسال  10هزار میلیارد ریال از این اوراق عرضه شد

و  22اسفند نیز  20هزار میلیارد ریال باقیمانده
عرضه خواهد شد تا برنامه اعالم شده در زمینه
تأمین سرمایه پروژهها از محل فروش این اوراق
عملی شود.
بر اساس این گزارش پیش از این نیز تالین
منصوریان ،مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت
ملی نفت ایران با بیان اینکه این عرضه با پیگیریهای
مستمر شرکت ملی نفت ایران و همکاری و تعامل
سازمان بورس اوراق بهادار فراهم شده است  ،گفته
بود«:ضمانت اصلی بازگشت اصل و فرع این اوراق،
منافع و عواید محصول است که بر اساس قوانین و
مصوبات مربوطه ،بازپرداخت از محل بخشی از این

عواید صورت میگیرد؛ عالوه بر این ،شرکت ملی نفت
ایران ضامن اوراق خواهد بود».
بر اساس این گزارش ،در حالی که تحریمهای
آمریکا علیه ایران ،اقتصاد و به ویژه صنعت نفت
کشور را نشانه گرفته است ،شرکت ملی نفت ایران
ضمن تدوین و پیگیری اجرای طرح نگهداشت
و افزایش توان تولید نفت با هدف بهکارگیری
ظرفیتهای داخلی ،اشتغالزایی و جلوگیری از رکود
در صنعت ،استفاده از ابزارهای مالی متنوع داخل
کشور را نیز در دستور کار قرار داده است تا فرایند
جذب سرمایه برای اجرای طرحها و پروژهها معطل
شرکتهای خارجی نباشد.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران اعالم کرد:

شیوع تخلفات در معامالت طالی آبشده
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران،فروش آبشده و شمش
طال ،فقط توسط رسته «آبشدهفروش» مجاز بوده و طال و جواهر
فروشان مجوز عرضه این محصول را ندارند.
به نقل از اتحادیه طال و جواهر تهران ،مسعود یزدانی ضمن تاکید
بر ضرورت هوشیاری اعضای صنف طال و جواهر در ایام پایانی سال،
اظهار داشت :رشد قیمت طال باعث شده تا سارقان با شیوههای نو و
حربههای تازهای ،دست به سرقت بزنند.
وی در مورد شگرد جدید سارقان در سرقت طال و جواهر از
طالفروشیها افزود :به تازگی سارقان پس از درخواست همراهی با
یک خانم غریبه و هماهنگی با ایشان به بهانه خرید طال ،وارد طال
و جواهرفروشی شده و بعد از درخواست مدلهای مختلف ،در حین
امتحان مصنوعات ،فرد سارق طالهای عرضه شده در پیشخوان را

با سرعت جمع کرده و بدون همراه خود از مغازه خارج و متواری
میشود.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر رعایت نکات ایمنی را در
کاهش سرقتها بسیار مهم و حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد:
خالفکاران برای نقشه سرقتهای خود ،از ضعف امنیتی واحدهای
کسبی بهره میبرند و رعایت اصول ایمنی که از طرف پلیس محترم
اماکن و اتحادیه طال و جواهر اعالم میگردد ،بر تمام  ۲۰رسته این
صنف الزم االجرا است.
یزدانی مدیریت درب ورود و خروج واحدهای کسبی در جلوگیری
از سرقتها را مهم ارزیابی کرد و گفت :همکاران ما حتماً موقع ورود
و خروج و باز و بسته نمودن مغازها تنها نباشند و یک نفر همراه خود
داشته باشند ،همچنین درب واحدهای صنفی مجهز به جک آرام بند

بوده و پس از ورود و خروج مشتری بسته شود.
وی ادامه داد :مجهز بودن واحدهای صنفی طال و جواهر به
دوربین مدار بسته همراه با  UPSو  ،DVRقفل درب الکتریکی،
آالرم و زنگ اخبار ،دیوار ،سقف و کف بتون آرمه مسلح به میلگرد،
ضروری است و همکاران صنفی حتماً در ساعت کاری اعالم شده اقدام
به عرضه مصنوعات طال و جواهر کنند.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ،در مورد خرید و فروش
آب شده یادآور شد :فروش آبشده و شمش طال فقط توسط رسته آبشده
فروش مجاز بوده و طال و جواهرفروشان مجوز عرضه آبشده طال را ندارند؛
این در حالی است که به تازگی مشاهده شده مشتریان برای فروش آب
شده به مغازههای طال و جواهر فروشی مراجعه میکنند که برخی از این
طالها دارای عیار غیرواقعی بوده و احتمال تخلفات در آن زیاد است.

بانك
افزایش سقف دستگاه های خودپرداز
بانک ملی ایران به  500هزار تومان

سقف برداشت از
دستگاه های خودپرداز
بانک ملی ایران جهت
فراهم کردن رفاه حال
و آسایش هر چه بیشتر
مردم عزیز در روزهای
پایانی سال ،به  500هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش امتیاز ،بر اساس مجوز بانک
مرکزی و با توجه به نیاز مشتریان در روزهای
پایانی سال و ایام نوروز ،سقف برداشت روزانه
وجه نقد برای ملی کارت ها از طریق دستگاه
های خودپرداز این بانک از  25اسفندماه امسال
تا  17فروردین ماه سال  1398تا سقف پنج
میلیون ریال افزایش می یابد.
الزم به ذکر است ،اکنون سقف برداشت
روزانه وجه نقد از خودپردازهای بانک دو میلیون
ریال است.
افتخاری دیگر برای ایران توسط گروه مالی
پاسارگاد؛

تولید انبوه کاتد مس برای اولین بار
در جهان توسط شرکت میدکو

تولید کاتد مس به
روش تانک بایولیچینگ،
در مجتمع بابک مس
ایرانیان از شرکتهای زیر
مجموعه هلدینگ میدکو،
برای اولین بار در جهان،
با حمایت بانکپاسارگاد آغاز شد.
طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران و
دستاندرکاران پروژه ،بهرهبرداری از پروژه تولید
کاتد مس به روش تانک بایولیچینگ ،برای اولین
بار در دنیا ،آغاز شد.
بر اساس این خبر ،مدیرعامل بانکپاسارگاد،
بهرهبرداری از این طرح مهم و ملی را تقدیم
به ملت شریف ایران کرد و برای عوامل و
دستاندرکاران آن آرزوی موفقیت نمود.
همچنین دکتر پورمند مدیرعامل شرکت میدکو،
این موفقیت را که برای اولین بار در دنیا توسط
نیروهای متخصص میدکو ،در مجتمع بابک مس
ایرانیان عملی شدهاست تبریک گفت و اظهار
داشت :این مهم یک تغییر بزرگ تکنولوژیک
در سطح جهان و در صنعت مس است که
با حمایتهای ویژه دکتر قاسمی به انجام
رسیدهاست.
گفتنی است مجتمع بابک مس با ظرفیت
تولید  50هزار تن کاتد مس و  12هزار تن
لوله مسی در سال فعالیت میکند .در روش
تانک بایولیچینگ با استفاده از نوع خاصی از
باکتریهای غیرمضر محصول نهایی استحصال
میشود .دانش این تکنولوژی سازگار با
محیطزیست توسط متخصصین ایرانی طی
 5سال پژوهش و تالش مستمر ایجاد و
راهاندازی شدهاست .از مزایای اصلی روش تانک
بایولیچینگ میتوان به حذف کورههای ذوب
و در نتیجه کاهش قابل مالحظه آالیندگی و
همچنین صرفهجویی در مصرف آب و منابع
انرژی در راستای حمایت از محیطزیست و
ایفای مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد .به
دنبال کسب این موفقیت ارزشمند توسط
شرکت میدکو ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع
مس ایران طی پیامی ،این موفقیت را به شرکت
میدکو تبریک گفت .در پیام مهندس محمدرضا
بنیاسدیراد خطاب به دکتر پورمند آمدهاست:
« خداوند بزرگ را شاکریم که با مدیریت و درایت
حضرتعالی و همت همکارانتان در آن مجموعه
بزرگ صنعتی ،طرح بومی تولید کاتد مس به
ک مس ایرانیان
روش بایولیچینگ در مجتمع باب 
از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ میدکو به
ثمر نشسته است.بیتردید ،بهرهگیری این پروژه
از دانش و توان متخصصان بومی ،بدون اتکا به
تکنولوژی خارجی ،حکایتگر این حقیقت روشن
است که ایران عزیز ما با اعتماد به سرمایههای
عظیم خود و توانایی فرزندان سختکوش این
مرز و بوم ،میتواند در راه بومیسازی و در مسیر
پیشرفت و تعالی گامهایی بلند بردارد.اینجانب،
بهرهبرداری از این طرح مهم را که عالوه بر
نتایج چشمگیر در عرصه تولید ملی ،ثمرات
زیستمحیطی بزرگی نیز در پی دارد ،به شما و
همه دستاندرکاران این پروژه تبریک میگویم و
بهروزی و توفیق روزافزونتان را از درگاه خداوند
منان آرزومندم».
ت بانکایران خبر داد:
مدیر امور مالی پس 

توزیع اسکناسنو در شعب منتخب این
بانک از  ۲۲اسفندماه

مدیرامورمالی پس 
ت
بانک ایران اعالم کرد:
توزیع اسکناسنو در
شعب منتخب این بانک
از  ۲۲اسفند ماه به مدت
 ۵روز کاری و از ساعت
۹صبح لغایت ۱۲ظهر درسطح استان تهران
انجام می شود.
وی افزود :براساس پیگیری ها و تالش های
اداره کل خزانه داری و نظام های پرداخت این
بانک از طریق بانک مرکزی و اخذ مجوز ،برای
ششمین سال متوالی پست بانک ایران بعنوان
یکی از بانک های توزیع کننده اسکناسنو در
ایام پایانی سالجاری در استان تهران انتخاب
شده و شعب منتخب از  ۲۲اسفند ماه به مدت ۵
روز کاری و از ساعت ۹صبح لغایت ۱۲ظهر اقدام
به توزیع پول نو درسطح استان تهران مینماید.
جلیلی نیا گفت :در ایام مذکور شعب
میرزایشیرازی تهران و شهرستانهای
اسالمشهر ،شهریار و ورامین اقدام به توزیع
اسکناس های نو  ۲۰و  ۵۰هزارریالی میکند
که به هر فرد از هریک از اسکناسهای مذکور
یک بسته  ۱۰۰تائی اعطاء میشود .جلیلینیا
تصریح کرد :نحوه توزیع اسکناسنو در سایر
شهرستانها نیز با هماهنگی ناظرانپولی و
ازطریق مدیریتهایشعب بانکها انجام میشود.

