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اخبار
ظرفيت بنادر به  600ميليون تنميرسد

ساخت بندر جديد در مکران با ظرفيت
150ميليون تن

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره
به ساخت بندر جديد در سواحل مکران با ظرفيت
 150ميليون تني ،از افزايش ظرفيت بنادر کشور
از  300به  600ميليون تن طي يک دهه آينده
خبر داد.
محمد راستاد در جلسه شوراي مديران
سازمان بنادر بيان کرد :سازمان بنادر از اواخر سال
گذشته ،مکانيزمهاي حمايتي قابل توجهي را براي
به حداقل رساندن تاثيرات شيوع ويروس کرونا بر
فعاليتهاي بندري و دريايي مدنظر قرار داده است.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اظهار
داشت :اين مسئله شامل خطوط کشتيراني ،پورت
اپراتورها و سرمايهگذاران بخش خصوصي در قالب
تعرفهها و حمايتهاي خاص در بنادر بوده است و
کماکان ادامه دارد.
وي افزود :سازمان بناد ر در مجموع اقدامات
متنوعي را در دستور کار قرار داده است تا ذينفعان
ي کمترين آثار
و افراد مرتبط با حوزه بندري و درياي 
و تبعات ناشي از بحرانهايي نظير تحريم و کرونا
را متحمل شوند.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه
همچنان ارزيابي قراداد اپراتورها و سرمايهگذاران
در دستورکار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دارد،
گفت :در صورت لزوم حمايت ،سازمان بنادر و
دريانوردي به مسئوليت خود در قبال صنعت حمل
و نقل دريايي به خوبي عمل خواهد کرد و شرايط
را براي فعاليت و ادامه حيات سرمايهگذاران و
اپراتورها در حوزه بندري و دريايي فراهم مي کند.
راستاد افزود :در حال حاضر تصويب چند سند
مهم در دستور کار سازمان بنادر و دريانوردي قرار
دارد ،طرح جامع بنادر کوچک که براي افق 15
ساله و در سه فاز  5ساله تعريف شده و تا پايان سال
بر اساس برنامهريزي نهايي خواهد شد ،در اين طرح
همه فعاليتها برنامهمحور است و تقاضامحوري
جايگاهي براي توسعه نخواهد داشت.
وي با اشاره به اقدام مهم ديگر سازمان بنادر
و دريانوردي ،بيان کرد :مورد ديگر طرح جامع
بنادر اصلي بازرگاني کشور با افق  1404است و
کمک خواهد کرد تا در آينده ،تخصيص منابع
کامال منطبق با پروژههاي مشخص شده در طرح
جامع باشد و براي چهارساله باقي مانده به تفکيک
سال ،پروژهها در حوزه زيربناها ،تجهيزات و روبناها
تعيين شده است .راستاد با اشاره به پيشبيني
تجارت دريا برد کشور حداقل تا افق  ،1411عنوان
کرد :به نظر ميرسد بر اساس برآوردها با فرض
ميانگين رشد اقتصادي ساالنه  5درصد ،سازمان
بنادر و دريانوردي بايد يک اقدام مهم و بزرگ را
طي يک دهه انجام دهد و ظرفيت بنادر تجاري
کشور از حدود  300ميليون تن به بالغ بر 600
ميليون تن برساند .وي بيان کرد :مهمترين اقدام
در اين رابطه ايجاد بندر جديد در سواحل مکران
خواهد بود که ظرفيت آن 150تا  200ميليون تن
پيشبيني شده است،سازمان بنادر بايد بعد از طرح
جامع  ،1404ساخت اين بندر را در سواحل مکران
در دستور کار قرار دهد.
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گالیه های سخنگوی دولت از منتقدان؛

 FATFمستقیم و غیرمستقیم بر تمام مبادالت مالی و تجاری تاثیر دارد

سخنگوی دولت با بیان اینکه FATF
مستقیم و غیرمستقیم بر تمام مبادالت مالی و
تجاری ما تاثیر دارد ،نسبت اتخاذ تصمیم منطبق با
منافع ملی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
اظهار امیدواری کرد.
علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی
در خصوص اینکه رسانههای روسی روز چهارم
دیماه گزارش دادهاند که حدود یک میلیون دالر
پول نقد پرداختی از ایران که به صورت بستهبندی
در دو کیف به روسیه ارسال شده بود ،به سرقت
رفته است و اینکه آیا این خبر صحت دارد و اینکه
آیا پیش از این هم چنین مواردی اتفاق افتاده و
تاثیر عدم پیوستن به  FATFبا ادامه یافتن این
روند است ،گفت:خبر مذکور مربوط می شود به
تشکیل پرونده جنائی به اختالس یکی از کارمندان
وزارت امور خارجه روسیه،که مراحل دادرسی آن
در دادگاه های روسیه از سال گذشته در جریان
است .این امر موضوعی در چارچوب قوانین روسیه
است و ارتباطی با ایران و روابط دو کشور ندارد.
این پول مربوط به ایران هم نبوده است .لذا موارد
مربوط به پرونده با ایران مرتبط نیست ،تنها ارتباط
آن با ایران ،این است که این وجوه مورد اشاره از
محل درآمدهای کنسولی سفارت روسیه در تهران
بوده است .لذا نه اموال متعلق به ایران است و نه
متهم ایرانی است.
وی تصریح کرد :اما درباره بحث FATF

باید مجددا تاکید کنم که  FATFمستقیم و
غیرمستقیم بر تمام مبادالت مالی و تجاری ما تاثیر
دارد .در پی حرفِ مشخص من درباره واکسن کرونا
که هفته قبل گفتم تحریم و FATFبر مبادالت
تجاری ما اثر دارند .برخی مخالفین همیشگی
دولت ،هجمه ای عجیب به راه انداختند .این در
حالی بود که من بطور روشن و به شکل ترکیبی
از تاثیر تحریم و  FATFبه طور توامان ،صحبت
کردم اما عده ای سعی در تجرید این موضوع داشته
و دارند.

ربیعی با بیان اینکه مایل نیستم اسامی
افراد را در جلسه سخنگویی اعالم کنم ،ادامه
داد :خود برایان هوک که رئیس گروه اقدام
علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا بود ،صراحتا
تاکید کرد که حضور ایران در لیست سیاه
 FATFچطور توانسته به اثرگذاری هرچه
بیشتر تحریمهای ظالمانه آمریکا کمک کند .به
طور مشخص هوک در ابتدا به دروغ مدعی می
شود که امریکا منعی برای دسترسی شهروندان
ایران به دارو ایجاد نکرده است.اما او در پاسخ

به این که چرا برخالف ادعای امریکا ،تراکنش
مالی مربوط به دارو و سایر اقالم بشری با مشکل
مواجه شده است پاسخ می دهد ،این مشکل
مربوط به آمریکا نیست بلکه به مشکل ایران و
بانکهای جهان بر می گردد .این ها که دائمادروغ
می گویند و نمی خواهم به انها استناد کنم اما
بطور واضح از  FATFبهانه ای برای اهداف
غیرانسانی خود می سازند .یعنی از هر دو ابزار
تحریم و  FATFتوامان سوءاستفاده می کنند.
سخنگوی دولت تاکید کرد :لذا من به طور
مشخص به بهانه ها و سوء بهره جویی آمریکا
اشاره کردم که هم متوسل به حربه تحریم می
شود و هم در مواردی که حربه تحریم کارآیی
ندارد به یک حربه مکمل به نام  FATFمتوسل
می شود.من مشخصا لفظ «بهانه»را به کار برده
و گفته بودم در لیست سیاه بودن آثار خود را در
مراودات مالی نشان داده است و این مساله بهانه
ای برای تحمیل فشار به کشورمان شده است.
وی با بیان اینکه مرجع «بهانه» مشخص
است که کیست ،گفت :اگر منتقدین محترم سخن
من ،کمترین تردیدی در توسل امریکا به هر دو
بهانه تحریم و  FATFدارند می توانند به بیانات
مامورین و بازیگران امریکایی تحریمها ،مراجعه
کنند و ببینند که امریکایی ها چگونه آنجا وقتی که
در توجیه تحریم ها کم می آورند به حربه FATF
متوسل می شوند.

بانک توسعه تعاون در حمايت از
تعاونيهاي دانشبنيان نقش مهمي بر عهده دارد
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي بر نقش مهم بانک توسعه تعاون
در حمايت از تعاونيهاي دانشبنيان تأکيد ورزيد.
محمد شريعتمداري وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در آيين
افتتاح مرکز نوآوري و توسعه تعاون ايران و انديشکده تعاون که با
حضور سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيسجمهور و روساي
کميسيونهاي اقتصادي و اجتماعي مجلس برگزار شد اظهار داشت:
راهاندازي رسمي اين دو مرکز نقطه عطفي در تاريخچه بخش تعاون
به شمار ميآيد.
وي افزود :حضور روساي دو کميسيون مهم مجلس شوراي
اسالمي در فصل بررسي و تصويب بودجه ساليانه در مجلس ،نشانگر
اهميت اين رويداد است.
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي خطاب به روساي کميسيونهاي
اقتصادي و اجتماعي مجلس حاضر در جلسه گفت :افزايش سرمايه
بانک توسعه تعاون در مناسبسازي شرايط فعاليت اقتصادي تعاون
گران بسيار کارساز و گرهگشا است.
شريعتمداري در ادامه به نقش مهم تعاون در مردمي سازي
اقتصاد و کاهش تصديگري دولت اشاره نمود و افزود :تعاونيهاي
دانشبنيان در صورت شکوفايي و رونق ،باعث ايجاد ارزشافزوده
ماندگار در اقتصاد هستند و در مرکز نوآوري و توسعه تعاون ايران،

شرايط مناسبي براي حمايت از اين تعاونيها فراهم گرديده است.
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي خاطرنشان کرد :بانک توسعه
تعاون بهعنوان يکي از مهمترين نهادهاي حمايتي بخش در اين مرکز
حضور يافته است و انواع خدمات مالي و بانکي تخصصي به تعاونيهاي
دانشبنيان قابل ارائه است.
شريعتمداري با اشاره به اينکه دولت با حداکثر توان و انگيزه
به خدمترساني ادامه ميدهد افزود :فرهنگ ايراني به اقتصاد تعاوني
بسيار نزديک است و فرهنگسازي و مکانيزمهاي تشويقي اين بخش
در شکوفايي اقتصاد تأثيرگذار است.
محمدجعفر کبيري معاون تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي گفت :شرايط جهت حمايت از مکانيزم صندوقهاي
خطرپذير از طريق شرکت حاميان توسعه اعتماد فراهم گرديده است
و همچنين انديشکده تعاون نيز شرايط مناسبي جهت همانديشي با
ارکان حاکميت ازجمله مجلس شوراي اسالمي را در راستاي اجراي
صحيح قانون جامع تعاون مهيا نموده است.
وي افزود :توسعه شفافيت و دولت الکترونيک از مهمترين
رويکردهاي معاونت تعاون بوده است و بر اين اساس ،سامانه جامع
و هوشمند بخش تعاون ،برگزاري مجمع تعاوني را بهصورت آنالين و
جلب اعتماد عموم به تعاون از مهمترين دستاوردها بوده است.

گفتني است در اين جلسه ستاري معاون علمي و فناوري
رئيسجمهور ،پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي و عيسي زاده
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي ،مهديان مديرعامل
بانک توسعه تعاون ،فتاحي رئيس هيئتمديره و نجفي و عصارزاده
اعضاي هيئتمديره بانک توسعه تعاون ،علي وحدت رئيس هيئت
عامل صندوق نوآوري و شکوفايي و طيبي رئيس جهاد دانشگاهي
نيز حضور داشتند.

بانك
هشدار بانک ملي ايران نسبت به سوء
استفاده بانکي از طريق نشاني هاي
جعلي اينترنتي

بانک ملي ايران نسبت به استفاده از خدمات
درگاه هاي جعلي اينترنتي هشدار داد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،
اطالعات موجود نشان مي دهد بسياري از
کالهبرداران بانکي با سوء استفاده از فضاي
اينترنت و به کارگيري نشاني هاي جعلي ،داده
هاي مرتبط با حساب افراد را سرقت کرده و به
انتقال وجه يا خريد از اين طريق اقدام مي کنند.
سامانه هاي جعلي از نظر شکل و محتوا با
سامانه هاي واقعي کامال شباهت دارند و از اين
رو تشخيص آنها براي مخاطبان بسيار مشکل و
در مواردي غيرممکن است.
از اين رو بانک ملي ايران به مشتريان خود
تاکيد کرده است که براي استفاده از سامانه هاي
اينترنتي تنها به نشاني هاي مجاز اطالع رساني
شده در سايت رسمي اين بانک به نشاني .bmi
 irمراجعه کنند .سامانه بام نيز فقط به نشاني
 ir.bmi.my//:httpsدر دسترس است و ساير
نشاني هاي مشابه ،جعلي است.

طرح «فرهيختگان» عملياتي شد

پرداخت تسهيالت  8درصدي بانک صادرات
به اعضاي هيئتعلمي ،کارکنان و دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي
پرداخت تسهيالت بانک صادرات ايران با
نرخ سود هشت درصدي به اعضاي هيئتعلمي،
کارکنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي در
قالب طرح «فرهيختگان» آغاز شد .به گزارش
روابطعمومي بانک صادرات ايران ،پرداخت
تسهيالت ويژه اين بانک به اعضاي هيئتعلمي،
کارکنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بر
اساس تفاهمنامه با اين دانشگاه در قالب طرح
فرهيختگان آغاز شد و اعضاي هيئتعلمي
ميتوانند تا سقف پنج ميليارد ريال ،کارکنان تا
سقف سه ميليارد ريال و دانشجويان به تفکيک
مقاطع تحصيلي بين  50تا  400ميليون ريال
با ارائه معرفينامه دانشگاه از تسهيالت بانک
صادرات ايران با نرخ سود هشت درصدي
بهرهمند شوند .اعضاي هيئتعلمي دانشگاه آزاد
اسالمي ميتوانند تسهيالت خود را در قالب
خريد ،ساخت و تعمير مسکن و همچنين خريد
کاال با اقساط  60ماهه در قالب عقد مرابحه،
فروش اقساطي و مشارکت مدني با نرخ سود
هشت درصدي از بانک صادرات ايران دريافت
کنند.کارکنان دانشگاه آزاد نيز ميتوانند براي
تعمير مسکن و خريد کاال در قالب عقد مرابحه،
تسهيالت تا سقف سه ميليارد ريال با اقساط
حداکثر  60ماهه و با نرخ سود هشت درصدي
از بانک صادرات ايران دريافت کنند .دانشجويان
مقطع دکتري نيز ميتوانند از اين تسهيالت با
نرخ سود هشت درصدي تا سقف  400ميليون
ريال با اقساط  48ماهه استفاده کنند.

