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بازار کارتهای برنزی داغ شد؛

جزئیات اقساط کارتهای اعتباری

1

شرایط کرونایی کشور چگونه بدتر می شود

توضیح وزیر بهداشت درباره
روند تولید واکسن ایرانی

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت
کرونایی کشور مطلوب است ،گفت :آمار فوتیها پس از
مدتها به کمتر از  ۱۲۰نفر در روز رسیده است.
سعید نمکی ،در حاشیه رصد طرح شهید سلیمانی،
افزود :هفته گذشته از نظر ویروس جدید هفته پرالتهابی
برای جهان بود که نمونههایی از آن در انگلیس و ژاپن
مشاهده شد و مرگ و میر زیادی را به جهان تحمیل کرد.
وی تاکید کرد :خوشبختانه در هفته گذشته تعداد
مرگ و میرها کاهش پیدا کرد به طوری که امروز به فوت
زیر  ۱۲۰نفر در کشور رسیدیم /....صفحه2

پلیس فتا پایتخت درباره کالهبرداریهای اینترنتی توضیح داد:

هشدار پلیس فتا درباره
فروش فالوور در اینستاگرام

سرهنگ معظمی گودرزی دربارهی فروش فالوور و کالهبرداریهای شایع در فضای
مجازی ،توضیحاتی داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت درباره کالهبرداریهای
اینترنتی از طریق فروش فالوور و خالی کردن حساب بانکی کاربران بیان کرد :هر موضوعی
که خالف قانون باشد ،جرم به حساب میآید و پلیس هم با قاطعیت با آن برخورد میکند.
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت :چندی پیش هم موردی داشتیم که کارش فروش فالوور بود
اما زمانی که خریدار قصد واریز وجه را داشت ،متاسفانه به درگاه جعلی متصل میشد ،البته
فالووری برای وی اضافه نمیشد و در ادامه حساب بانکی آن شخص به طور کامل خالی
میشد .سرهنگ گودرزی تاکید کرد :مردم قبل از هرگونه خرید در فضای مجازی ،اطالعات
کافی داشته باشند و به راحتی به افرادی که در این فضا تبلیغ میکنند ،اعنماد نکنند.

خبر
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد؛

هدفگذاری برای دسترسی
 ۱۲۰۰روستا به شبکه ملی
اطالعات در سیستانوبلوچستان

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،
ایجاد دسترسی برای  ۱۲۰۰روستا،
توسعه پوشش جاده ای و پایداری
شبکه را از شاخص های هدف گذاری
شده برای سفر خود به استان سیستان و
بلوچستان اعالم کرد.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات در نخستین
روز سفر خود به استان سیستان و
بلوچستان و در جلسه بررسی وضعیت
ارتباطی این استان که با حضور احمد
علی موهبتی استاندار سیستان و
بلوچستان برگزار شد ،با اشاره به اینکه
این استان در حدود  ۷۷۰۰روستا دارد،
گفت :از این تعداد تاکنون  ۲۵۰۰روستا
به شبکه ارتباطی کشور دسترسی پیدا
کرده اند که کار بزرگی انجام شده اما
نیاز به انجام کار بزرگتری داریم.
وی با اشاره به اینکه نباید کارهای
انجام شده نادیده گرفته شود ،افزود :به
دلیل گستردگی و وسعت این استان و
حضور بیشتر مردم در مناطق روستایی
توجه به این مناطق باید بیشتر باشد.
آذری جهرمی با بیان اینکه در این
شرایط تحت فشار ،برای خدمت رسانی به
مردم اینجا هستیم ،گفت :شرایط مطالبه
گری که کرونا ایجاد کرده فرصتی برای
ما مسئولین است که مسائل مردم را با
سرعت بیشتری برطرف کنیم.
وی افزود :توسعه ارتباطات فقط
ایجاد دسترسی نمی کند بلکه وضعیت
آموزش ،بهداشت و تجارت را نیز بهبود
می بخشد.
وزیر ارتباطات به حضور و بررسی
تیم های کارشناسی از دو ماه گذشته
در این استان به سه شاخص برای هدف
گذاری در این سفر اشاره کرد و گفت:
دسترسی  ۱۲۰۰روستا به شبکه ملی
اطالعات ،توسعه پوشش جاده ای و
پایداری شبکه و کاهش اختالالت در این
سفر هدف گذاری شده است.
وی تاکید کرد :با بسیج امکانات و
با هماهنگی و همدلی تمام دستگاه های
مسئول ،می توانیم در مدت کوتاهی
تاثیر مثبتی در وضعیت ارتباطی استان
ایجاد کنیم که به مطلوب مورد رضایت
مردم برسد.
همچنین وزیر ارتباطات خبر داد که
پروژه باال آمدن سایت ها طوری برنامه
ریزی می شود که زمان انجام تک تک
آنها قابل سنجش و نمایش به مردم باشد
و در صورت تاخیر مشخص شود چه فرد
و دستگاهی کوتاهی کرده است و یا چه
مشکلی در مسیر پروژه وجود دارد.

قیمت  ۲۰قلم کاال  ۲تا  4/5برابر شد
بازار کارتهای برنزی داغ شد؛

جزئیات اقساط کارتهای اعتباری  ۳۰ ،۱۰و  ۵۰میلیونی

فرآیند صدور کارتهای اعتباری عام در برخی
بانکهای دولتی رونق گرفته اما مردم بیشتر متقاضی
کارت ۱۰میلیون تومانی هستند؛ نکته جالب این کارتها
قابلیت خریدشان از تمامی دستگاههای فروشگاهی
است.
با دستور بانک مرکزی فرآیند صدور کارتهای
اعتباری عام برای متقاضیان از اول مهر در شعب نظام
بانکی کلید خورده و در روزهای جاری آمار بانکهایی
که این سیاست را در دستور کار خود قرار دادهاند
افزایش خواهد یافت.
البته تا دیروز که خبرنگار ما از شعب بانکهای
دولتی و خصوصی کسب اطالع کرده بود تنها سه
بانک فرآیند اجرایی صدور کارتهای اعتباری را آغاز
کرده بودند ولی پرسوجوی جدید خبرنگار ما از نظام
حکایت از اضافه شدن آمار بانکهای صادرکننده
کارتهای اعتباری دارد.
یکی از علل تأخیر بانکها در اجرای دستورالعمل
بانک مرکزی عدم ابالغ بخشنامه مربوطه از سوی
ادارات به بانکهای خصوصی و دولتی به شعبشان
میباشد ولی به هرحال بانک ملی و آینده بههمراه بانک
ملت صدور کارتهای اعتباری را از اول مهر آغاز کردهاند.
از آنجایی که با دستور بانک مرکزی صدور
کارتهای اعتباری میبایست از اول مهر آغاز میشد
ولی شعب بانکها جسته و گریخته از این موضوع
اطالع داشتند خبرنگار تسنیم در بازدیدی از شعبه
مرکزی بانک ملی ایران گزارشی از فرآیند صدور
کارتهای اعتباری عام تهیه کرد.
بر این اساس مشتریان میتوانند با مراجعه
به شعبه و تکمیل فرمهای مربوط در باجه صدور
کارتهای اعتباری درخواست کارت اعتباری با هر
مبلغی بین  30 ،10و  50میلیون تومان را به بانک
ارائه دهند؛ این فرآیند مشابه فرآیند درخواست وام از
بانک میباشد.

به وی تحویل داده میشود.
گفتنی است اگر دریافت کنندگان کارتهای
اعتباری عام در مهلت تعیین شده (یک ماه بعد از
استفاده از کارت اعتباری) اصل مبلغ کارت اعتباری را
با بانک تسویه کنند سودی به آن کارت تعلق نمیگیرد.
جزئیات اقساط کارتهای  30 ،10و  50میلیونی

بعد از آنکه درخواست صدور کارت اعتباری به
شعبه ارائه شد همان لحظه اعتبارسنجی در بانک انجام
میشود؛ البته یک بار اعتبارسنجی در داخل بانک
انجام میشود و بار دیگر اطالعات مشتری به سامانه
اعتبارسنجی بانک مرکزی داده میشود.
مشتری برای دریافت کارت اعتباری باید شرایط
اعالم شده در شعبه از جمله داشتن یک ضامن معتبر
را داشته باشد؛ منظور از ضامن معتبر ضامنی است که
از دید بانک اعتبار کافی برای ضمانت را داشته باشد
و این اعتبار بعد از تعیین صالحیت ضامن در اختیار
شعبه است.

استقبال گرمی مواجه شده است.
توجه داشته باشید ،مشتریانی که برای درخواست
کارت اعتباری به شعب بانکها مراجعه میکنند باید
حتماً در همان بانک حساب داشته باشند و یک ضامن
معتبر هم به شعبه معرفی کنند.
رئیس شعبه مرکزی بانک ملی در این مورد به
خبرنگار تسنیم میگوید در موارد کارت اعتباری 10
میلیون تومانی یک اعتبارسنجی انجام میشود ولی
برای باالی  10میلیون تومان یک بار اعتبارسنجی
در داخل شعبه و بار دیگر در سامانه اعتبارسنجی
مشتریان بانک مرکزی انجام میشود.

آنطور که مسئول باجه درخواست کارت اعتباری
به خبرنگار ما میگوید استقبال مردم از کارتهای 50
میلیون تومانی در روزهای ابتدایی این طرح خیلی گرم
نبوده ولی در مقابل کارتهای  10میلیون تومانی با

طبق اعالم رئیس شعبه مرکزی بانک ملی
اعتبارسنجی داخل شعبه بدین صورت است که اگر
مشتری چک برگشتی و اقساط معوق نداشته باشد با
درخواست وی موافقت شده و بالفاصله کارت اعتباری

بازار کارتهای برنزی داغ شد

صدور آنی کارتهای اعتباری بهیکشرط

اگر شما متقاضی دریافت کارت اعتباری 10
میلیون تومانی از بانکها هستید در صورت انتخاب
سررسید  36ماه باید در هرماه مبلغی حدود  350تا
 360هزار تومان در قالب قسط به بانک پرداخت کنید؛
در موارد کارتهای اعتباری  30و  50میلیون تومانی نیز
با سررسید 36ماهه اقساط بهترتیب یک میلیون و یک
میلیون و  800هزار تومان است.
گفتنی است ،امکان استفاده کارتهای اعتباری عام
در تمام دستگاههای فروشگاهی وجود دارد و مشتریان
میتوانند با استفاده از آن کاال و خدمت مورد نیاز خود
را خریداری کنند .جالب است بدانید فقط این کارتها
امکان نقدشوندگی از دستگاههای خودپرداز را ندارد.
البته ولیاهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی در
همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت :اگر مواردی در
خصوص نقد کردن کارت اعتباری مشاهده شود این
امر برای دارنده کارت سابقه سوء محسوب میشود و
مشکالتی نیز برای وی بهوجود خواهد آمد.
همچنین معاون فناوری و ارتباطات بانک ملی
درباره نحوه جلوگیری از برداشت نقدی از کارتهای
اعتباری گفت :نباید زود قضاوت کنیم؛ احساس ما
این است که هرچه زمان جلوتر میرود ،با توجه به
بازخوردهایی که میگیریم ،راهکارهایی را برای استفاده
هدفمند در نظر میگیریم.
خاتونی در عین حال افزود :در حال حاضر نیز
نمیتوان از کارتهای اعتباری بهطور نقدی برداشت
کرد و تنها امکان خرید از پایانههای فروشگاهی و
اینترنتی برای آن در نظر گرفته شده است.

در  9ماه سال جاری محقق شد؛

افزایش  ۵۶درصدی تولید و  50درصدي صادرات فوالد بناب

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب از افزایش  ۵۶درصدی تولید و
 50درصدي صادرات در  9ماهه منتهی به پایان آذر ماه امسال (سال جهش
تولید) در این مجتمع خبر داد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،بابک علیزاد شهیر
گفت :مجموع خطوط ذوب و نورد در  9ماه منتهی به پایان آذر ماه امسال
حدود  612هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 56
درصدی را ثبت کرد.
وی با اشاره به موفقیت اقدامات انجام شده در مجتمع فوالد صنعت
بناب افزود :ثبت رکوردهای جدید در خطوط تولیدی این مجتمع با تولید
 ۳۲۱هزار تن مقاطع نوردی ،تولید  ۱۸۵هزارتن شمش در ذوب شاهین،
مجموع تولید شمش در دو واحد ذوب و ریخته گری به میزان  ۲۹۰هزار
تن که همه از بدو تاسیس بی سابقه بوده و در نهایت ثبت رکورد تولید
 ۶۱۲هزار تن در سالی که جهش تولید نامگذاری شده ،این شعار را به
معنای واقعی محقق کرده است.علیزاد شهیر در خصوص توسعه بازارهای
صادراتی گفت :بر اساس پيش بيني ها و برنامه ريزي هاي انجام شده،
رشد  50درصدي صادرات نسبت به سال قبل كه در مجموع  31هزارتن

صادرات بود ،در  9ماه سال توانستيم بيش از  45هزارتن صادرات را داشته
باشيم كه اين ميزان تا پايان سال روندی صعودی خواهد داشت .عضو هیات
مدیره مجتمع فوالد صنعت بناب افزود :همچنین قراردادهاي خوبي نيز با
بازارهاي هدف از جمله در كشور عراق منعقد شده كه در حال اجرایي
شدن است؛ از این رو خواستار حمایت بیشتر دولت در امر تسهیل صادرات

هستیم.این گزارش حاکیست :مجتمع فوالد صنعت بناب در سال جاری
متوازن با افزایش تولید ،در بازارهای داخلی و خارجی نیز حضور پررنگي را
تجربه کرده و به دلیل برخورداری از خطوط نورد متعدد و تولید محصولی
کیفی به عنوان برندی خوشنام در داخل و خارج از کشور از استقبال خوبی
برخوردار شده است.
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وزیر صمت:

بازبینی در تجارت خارجی را
دنبال میکنیم

وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان کرد:
به صورت جدی به دنبال بازبینی تجارت
خارجی کشور هستیم .علیرضا رزم حسینی
در نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
با بیان این مطلب ،افزود :دخالت های
دستگاههای غیر مرتبط را در حوزه تجارت
خارجی کاهش می دهیم و بر اساس قانون
و با حمایت ارکان نظام ،دولت ،همکاری و
تعامل تشکل ها ،انجمن ها و بخش خصوصی
به وظایف خود در این حوزه بر می گردیم.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه کسب
و کار به دنبال تسهیل امور برای انجام بهتر
فرایندها هستیم ،گفت  :صدور کارتهای
بازرگانی را تسهیل میکنیم و سخت گیری
هایی که در فرآیندهای صدور کارت بازرگانی
از جمله ثبت اقامتگاه اداری و تجاری وجود
دارد باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اعالم
اینکه به دنبال شرایط بهتر برای انجام
فرآیندهای مرتبط با کسب و کار با حذف
بخشنامههای زائد هستیم ،تصریح کرد:
بخشنامه های خلق الساعه را در این مدت
که در وزارت صنعت ،معدن و تجارت مشغول
بودهام ،حذف کردهام.رزم حسینی با تاکید
بر اینکه مدیریت راهبردی بازار را از دیگر
برنامه های خود می داند ،افزود :مدیریت
دستوری را قبول نداریم ،البته این تغییرات
هزینه بر است اما با حمایت ارکان مختلف
دولت ،نظام و بخش خصوصی این مسیر
را ادامه خواهیم داد.وی ترخیص کاالها از
گمرکات را از جمله برنامهها برای رفع موانع
بازار و مدیریت راهبردی دانست و گفت :این
تسهیل روند با پیگیریهای انجام شده تداوم
خواهد یافت .وزیر صمت همچنین با اشاره
به تشکیل چندین شورا در وزارت صمت
از جمله شورای معادن و صنایع معدنی،
شورای بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی
از اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران ،تشکل ها و بخش خصوصی
خواست که مسائل مرتبط را با این شوراهای
تخصصی در میان بگذارند .رزم حسینی از
برنامه این وزارتخانه برای توسعه متوازن
کشور با استفاده از توانمندی های شرکتهای
بزرگ و برتر کشور خبر داد و گفت  :کشور
را باید تولیدکنندگان و کارآفرینان بچرخانند
نه هزینههای دولتی و باید مدیریت توسعه را
به شرکتهای نامدار و بزرگ بدهیم.مشکالت
حوزه صدور کارت بازرگانی ،افزایش سرمایه
صندوق ضمانت صادرات برای کاهش ریسک
های صادراتی ،حذف و کاهش بخشنامههای
زائد و قوانین دست و پا گیر ،مشکالت تجارت
خارجی ،حفظ سرمایه های بخش صنعت،
تامین مواد اولیه کارخانجات ،استفاده و بهره
گیری از ظرفیت های قانونی معادن ،مشکالت
بخش صنایع کوچک و متوسط ،تامین مالی
بنگاه ها ،ظرفیتها و مسایل تجارت فرامرزی
از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

