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فعالیت دوایر ارزی بانک توسعه 
تعاون در سطح استانها در حال 

گسترش است

تعاون از  توسعه  الملل بانک  بین  امور  مدیر 
گسترش فعالیت دوایر ارزی بانک در سطح استانها 

خبر داد.
الملل بانک  بین  امور  مدیر  طهمورثی  فرشید 
استان  شعب  مدیریت  جلسه  تعاون در  توسعه 
کرمان اظهار داشت: ساماندهی و راهبری فعالیت 
ارزی واحدهای فعال در سطح کشور طی دوره های 

اخیر انجام پذیرفته است.
وی افزود: استان کرمان به لحاظ حجم تبادالت 
بازرگانی و ارتباطات اقتصادی بین المللی در سطح 
کشور از موقعیت ویژه ای برخوردار بوده است و 
توسعه آموزش ها در استان و ایجاد ساختار برای 
اهمیت  حائز  استان  در  ارزی  فعالیت  گسترش 

است.
مدیر امور بین الملل بانک توسعه تعاون گفت: 
مناطق جغرافیایی که به لحاظ حضور تعاونگران و 
کارآفرینان و جامعه هدف بانک واجد مزیت برای 
گسترش خدمات ارزی هستند در اولویت برنامه 

های امور بین الملل بانک قرار دارند.
طهمورثی تاکید کرد: فعالیت ارزی از راهبردی 
ترین بخش هایی است که سیستم بانکی کشور در 
تالش برای ایجاد مزیت رقابتی است و بانک هایی 
که خدمات ارزی را به نحو مناسبی به متقاضیان 
با  تعامل  برای  بیشتری  کنند شانس  می  عرضه 
مشتریان موفق و صادر کنندگان و فعالین بازرگانی 

خواهند داشت.
و  مشتریان  شناسایی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دستور  و  است  اهمیت  حائز  ارزی  متقاضیان 
العمل ارائه شده از سوی بانک توسعه تعاون برای 
شناخت و ارتباط موثر با مشتریان ارزی اقدامی 
ممتاز و سرآمد در سیستم بانکی کشور بوده است.
طهمورثی گفت: در حال حاضر 16 دایره ارزی 
در ده استان کشور نسبت به ارائه خدمات اقدام 
می کنند و تا پایان سال تعداد دوایر به 20 دایره 
ارائه  افزود:  وی  یابد.  می  افزایش  استان   14 در 
اقدامات  رعایت  و  مناسب  کیفیت  با  خدمات 
و  ناظر  سازمانهای  سوی  از  ابالغی  احتیاطی 
تدابیر بانک  و  اقدامات  سرلوحه  مرکزی  بانک 
است. بوده  ارزی  حوزه  تعاون در   توسعه 
کل  اداره  رییس  ایارده  عباس  جلسه  این  در 
خارجه بانک توسعه تعاون و غالمرضا کافی زاده 
ارائه  را  مطالبی  نیز  کرمان  استان  شعب  مدیر 
نمودند. در ادامه فرشید طهمورثی مدیر امور بین 
شعبه  در  حضور  تعاون با  توسعه  الملل بانک 
مرکزی و گفتگو با همکاران از جدیدترین وضعیت 
شعبه و استان برای گسترش فعالیت های ارزی 

اطالع یافت.

 تجلیل از بانک ایران زمین
در مراسم بزرگداشت تاسیس انجمن 

کلیوی زنجان

مراسم آیین بزرگداشت سی و هشتمین سال 
تاسیس انجمن کلیوی زنجان با حضور مدیران 
استانی بانک ایران زمین، چهره های ماندگار، 
مقامات دولتی، اساتید دانشگاهی، پزشکان و 

خیرین استان برگزار شد.
زمین  ایران  بانک  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
اقدام  اجتماعی  مسئولیت  انجام  راستای  در 
به مشارکت در برگزاری سی و هشتمین سال 

تاسیس انجمن کلیوی زنجان نمود.
در این مراسم نام بانک ایران زمین به عنوان 
بانک پیشرو و حامی انجمن کلیوی زنجان توسط 
با  و  شد  معرفی  انجمن  مدیرعامل  طهماسبی 

اهداء لوح از مدیران این بانک تقدیر شد.
کلیوی  خیریه  انجمن  دارد  می  نشان  خاطر 
زنجان یکی از قدیمی ترین و فعالترین موسسات 
اخیر  ماه های  و طی  است  استان  این  خیریه 
از سرویس ها و  ایران زمین  بانک  با همکاری 

خدمات بانکی این بانک استفاده می کند.

 تقدیر از مدیران بیمه آرمان
برای سخنرانی و ارائه مقاله برتر در 

روز بیمه

آقایان علی سامنی و صادق محققی در بیست 
و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه در روز 
بیمه به جهت انتخاب مقاله برتر از سوی کمیته 

ارزیابی شایسته تقدیر شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آرمان، در 
بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش 
بین المللی بیمه و توسعه که در روز بیمه برگزار 
شد، از علی سامنی مدیر بیمه های مسئولیت و 
مهندسی بیمه آرمان و صادق محققی رئیس اداره 
برای  آرمان  بیمه  مسئولیت  های  بیمه  خسارت 
سخنرانی و ارائه مقاله برتر تقدیر بعمل آمد. گفتنی 
است: » *اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مؤلفه 
های اقتصاد دانش بنیان بر عملکرد مالی شرکت 
های بیمه*« عنوان مقاله ای بود که از بین ۳۳0 
از طرف  دبیرخانه همایش  به  ارسال شده  مقاله 
کمیته ارزیابی همایش مذکور به عنوان مقاله برتر 
انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت . همچنین مقاله 
نامه فصلنامه علمی – پژوهشی  مذکور در ویژه 
پایان  در  شد.  خواهد  منتشر  بیمه  پژوهشکده 
همایش و در مراسم اختتامیه، با حضور رئیس کل 
بیمه مرکزی ج.ا ا و سایر مسئوالن از نفرات برتر با 
تندیس همایش و لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

انتصاب سرپرست مدیریت امور 
توسعه سرمایه انسانی

با دستور مدیرعامل بانک ایران زمین سرپرست 
بانک  این  انسانی  سرمایه  توسعه  امور  مدیریت 

منصوب شد.
از سوی  به گزارش روابط عمومی؛ طی حکمی 
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، 
امور  به عنوان سرپرست مدیریت  داود فصیحی 
توسعه سرمایه انسانی منصوب شد. پورسعید در 
این مراسم به نقش مهم سرپرست مدیریت امور 
توسعه سرمایه انسانی در حوزه کارکنان اشاره کرد 
و گفت: توجه به رفاه و امنیت شغلی کارکنان از 
اولویت های مهم بانک بوده است و توسعه سرمایه 
تمام  باید  موضوع  این  مجری  عنوان  به  انسانی 
تالش خود را به کار گیرد. مدیرعامل بانک ایران 
زمین نیروی انسانی را سرمایه اصلی بانک بیان کرد 
و افزود: دلیل پیشرفت بانک ایران زمین در طی این 
سال ها، حضور کارکنان متعهد و دلسوز بوده است 
که با تالش و پشتکار در راه موفقیت گام برداشتند.

تشریح  ضمن  فصیحی  مراسم  این  ادامه  در 
عملکرد حوزه سرمایه انسانی، حفظ منافع و حقوق 

کارکنان را نقشه راه این مدیریت بیان کرد.

انتصاب مدیران امور مالی و 
بازرسی در بانک ایران زمین

با دستور مدیرعامل بانک ایران زمین مدیران 
امور بازرسی و مالی این بانک منصوب شدند.

به نقل از روابط عمومی؛ طی احکامی جداگانه 
بانک  از سوی عبدالمجید پورسعید مدیرعامل 
عنوان  به  آزادی  مهدی  محمد  زمین،  ایران 
مدیریت امور بازرسی و محسن آشفته پور به 
منصوب  مالی  امور  مدیریت  عنوان سرپرست 
شدند. در این احکام، پورسعید با اشاره به تعهد، 
دانش، تجربه و شایستگی های آزادی و آشفته 
پور، اولویت ها و رئوس اقدامات مورد انتظار را 

به آنها ابالغ کرد.

ماجرا از گفت وگوی حسین جاللی، عضو کمیسیون 
درباره  با مُنیبان  اسالمی،  شورای  مجلس  فرهنگی 
به خانم های کم  ارائه خدمات  اخیر و عدم  اتفاقات 
حجاب آغاز شد که گفته بود که: وقتی ناآرامی ها زیاد 
می شود اراذل و اوباش افزایش پیدا می کنند، در جاده 
وقتی  نتیجه  در  می شود  زیاد  بی حجابی  و  می ریزند 
ناآرامی های تمام شود این موارد هم تمام می شوند. همه 
این موارد یکی دو هفته دیگر جمع می شوند منظور این 

است که روسری ها به سر زنان برمی گردد.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسالمی 
در پاسخ به اینکه دادستان کل اعالم کرد گشت ارشاد 
ارشاد  گشت  نباید  حتماً  افزود:  است،  شده  تعطیل 
باشد؛ 20 سال است که گشت ارشاد نداریم بلکه پلیس 
امنیت اخالقی داشتیم. در مجموع حجاب وجود دارد 
اما روش و شیوه دعوت به آن تغییر کرده است. جاللی 
در توضیح اینکه منظور از تغییر روش دعوت به حجاب 
چیست؟ تصریح کرد: منظور از تغییر روش این است 
که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد 
بی حجاب اعالم شود که شما حجاب رعایت نکردید و 
سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد 
مرحله اخطار می شویم بعد هشدار و در مرحله سوم 
ممکن است حساب بانکی فرد بی حجاب مسدود شود.

حدی  به  مجلس،  در  رفسنجان  نماینده  اظهارات 
عجیب بود که سریعا توسط مسئوالن دیگر و حتی دیگر 

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز تکذیب شد.
کشیدن بانک به ورطه اعتراضات اجتماعی

به گزارش فراز، این در حالی بود که بعد از آن که 
به طور موقت بساط گشت ارشاد از خیابان های شهرها 
جمع آوری شد، به طور میانگین هر هفته خبری مبنی بر 
برکناری یک مدیر بانک، احضار مدیر فروشگاه یا پلمپ 
فروشگاه ها و مغازه ها با گزارش های به ظاهر شهروندی، 
منتشر می شود. در همین حین اظهار نظرهای تندی 
درباره بازگرداندن حجاب یا تنبیه بی حجاب ها به گوش 
فرهنگی  کمیسیون  عضو  جاللی،  می رسد.حسین 
است  »ممکن  است:  گفته  رابطه  همین  در  مجلس 
این  شود.«  مسدود  بی حجاب  افراد  بانکی  حساب 
صحبت در حالی مطرح می شود که در صورت اجرایی 
شدن، امکان دارد که صاحبان حساب دارایی خود را از 
بانک ها خارج کنند و به بازارهای دیگر منتقل کنند. در 
همین راستا مرتضی افقه، استاد دانشگاه چمران اهواز 
می دهد  نشان  »شواهد  است:  معتقد  اقتصاددان  و 
افرادی  که مشمول چنین تنبیهی می شوند به قدری 
زیاد هستند که اگر سپرده های خود را از بانک ها بیرون 

بکشند، می توانند ضربه جدی به بانک ها وارد کنند.«
او با بیان اینکه »چنین صحبت هایی بیاگر بانک ها 
سپرده ها  شدن  محدود  با  شوند  بازی ای  چنین  وارد 
مواجه خواهند شد. در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ 
تورم ۵0 درصدشتر شبیه یه یک ژست است« می گوید: 
»و نرخ سود بانکی حدود 20 درصد، کسی رغبت به 
 ۳0 ساالنه  دارایی  ارزش  که  چرا  ندارد  سپرده گذاری 

درصد کاهش پیدا خواهد کرد.«
بانک مرکزی تکذیب کرد 

حتی علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز 
این ادعا را تکذیب و اعالم کرد که شبکه بانکی طبق 
روال گذشته در حال ارائه خدمات به هموطنان است. 
همین  در  مرکزی  بانک  رئیس کل  صالح آبادی  علی 
باره اعالم کرد که اعالم کرد که به هیچ وجه موضوع 
)مسدودی حساب بانکی افراد بی حجاب( صحت ندارد 
و شبکه بانکی طبق روال گذشته در حال ارائه خدمات 
نائب  یزدی خواه،  به هموطنان عزیز است. سیدعلی 
اظهارات  این  درباره  نیز  فرهنگی  کمیسیون  رییس 

گفت: مواردی نظیر مسدود شدن حساب بانکی زنان 
بی حجاب نظراتی است که برخی مواقع افراد اظهار 
این  دیگر  نکته  ندارد.  هم  قانونی  مبنای  و  می کنند 
است که هنوز چنین طرح و موضوعی با این محوریت 
در  این  است.  نشده  مطرح  فرهنگی  کمیسیون  در 
شرایطی است که به گزارش تجارت نیوز ، در ماه های 
اخیر اظهارات بسیاری از سوی صاحب منصبان درباره 
شرایط اخیر کشور مطرح شده است اما گفته های اخیر 
بی  زنان  بانکی  حساب  کردن  مسدود  درباره  جاللی 
حجاب، به حدی حیاتی بود که سریعا توسط کمیسیون 
فرهنگی و باالترین مقام بانکی کشور تکذیب شد. علت 
این موضوع هم تهدید بزرگی است که این اظهارات 

می توانست برای شبکه بانکی بوجود بیاورد.
خطر ورشکستگی بانک ها با »هجوم بانکی«

اگر قرار باشد این اتفاق رخ دهد، بی شک این زنان با 
سرعت حساب های بانکی خود را خالی می کنند و یک 
»هجوم بانکی« تمام عیار رقم می زنند. هجوم بانکی 
اصطالحی در اقتصاد است که زمانی اتفاق می افتد که 
تعداد زیادی از مشتریان یک بانک به دالیل گوناگون، 
پول های خود را به طور همزمان از بانک خارج می کنند.

مکانیسم خلق پول در شبکه بانکی، باعث می شود که 
بانک نقدینگی الزم را برای تسویه حساب این مشتریان 
کنند.  پرداخت  را  آنها  پول  نتوانند  و  باشند  نداشته 
بنابراین این موضوع می تواند به راحتی یک بانک را در 
معرض سقوط و ورشکستگی قرار دهد. با این حال، 
در مورد موضوع حساب بانکی بخش قابل توجهی از 
شهروندان، این هجوم بانکی تنها مختص به یک بانک 
نیست. چرا که حساب های مورد اشاره که در کل شبکه 
بانکی ایران تقسیم شده است و هجوم آنها به بانک های 
با  را  بانکی  نظام  نقدینگی، می تواند کل  برای خروج 

خطرات جدی مواجه کند.
تبعات احتمالی مسدود کردن حساب بانکی زنان 

بی حجاب
بانکی  حساب های  از  پول  خروج  میزان  اگر  حتی 

به اندازه ای نباشد که شبکه بانکی را ورشکسته کند، 
بی شک نه فقط بانک ها بلکه کل اقتصاد را با خطرات 
بزرگی مواجه می کند. خروج این پول های از حساب های 
بانکی، منبع درآمد بانک ها را کاهش و ناترازی آنها را 
افزایش می دهد. از سوی دیگر پول هایی که از بانک ها 
خارج می شوند به بازارهایی از جمله ارز، طال، خودرو، 
مسکن و … سرازیر شده و رشد قیمت این دارایی ها و 

رشد شدید تورم را در پی خواهند داشت.
در ستایش سکوت

بعید است که آن نماینده مجلسی که مسدود کردن 
حساب بانکی زنان بی حجاب را مطرح کرده، درکی از 
عواقب گفته های خود داشته باشد وگرنه قطعا درباره 

اظهارات غیراصولی خود تجدیدنظر می کرد.
میزانی  به  بانک های کشور هریک  که  در شرایطی 
نه  اظهارات  این دست  مواجهند،  با مشکالتی جدی 
تنها دردی از کشور دوا نمی کند بلکه بحران بزرگی را 
برای بانک هایی ایجاد خواهد کرد که همین حاال حتی 
بهتر  نیز عاجز هستند. شاید  ازدواج  وام  پرداخت  از 
باشد در این وضعیت هر مسئولی خود را در قبال هر 
اظهارنظری متعهد دانسته و دست از هزینه زایی برای 
که  است  این  اما  دیگر  مساله  بردارد.  کشور  اقتصاد 
بزرگ ترین مشکل افرادی مانند آقای جاللی این است 
که سه ساحت خصوصی، اداری / رسمی و عمومی را 
نمی توانند از هم تفکیک کنند. حکومت می تواند برای 
یونیفورم  بگیران خود  و حقوق  آموزشگاه ها  و  ادارات 
تعریف کند کما این که نوع پوشش کارمندان در آمریکا 
هم با دیگران متفاوت است اگرچه تحمیل سلیقه ای 
هم بدنه دولت را از بوروکرات ها خالی می کند اما در 
کند.  کفایت  حداقل  به  است  ناچار  عمومی  عرصه 
در عرصه عمومی و خیابان و جامعه نمی تواند دنبال 
حداکثرسازی و یک سان سازی باشد و از ارباب رجوع 
برای  تالش  کارمند.  که  بپوشند  همان گونه  بخواهد 
حداکثر سازی نتیجه نمی دهد کما این که دولت حداقل 
دستمزد را تعیین می کند و حداکثر را به توافق بنگاه و 

فرد سپرده است. پارادوکس مهم نواصول گرایان البته 
این است که مانده اند مالحظات امنیتی را رعایت کنند 
و حال که قادر به بهبود امور اقتصادی نیستند بیش از 
این سر به سر مردم نگذارند یا هواداران را با حداکثر 
سازی و فشار به دیگران راضی کنند با این احساس که 
متفاوت و متمایزیم. مرتضی افقه اما در همین باره و 
مساله محدودیت احتماعی و فرهنگی به فراز گفته بود: 
»اگر قرار باشد محدودیت اجتماعی و فرهنگی هم برای 
بانک ها اعمال شود، لطمه بسیاری جدی به سپرده های 
بانکی وارد خواهد شد و اگر قرار باشد محدودیتی مقرر 
گردد باید برای نظارت بر اختالس ها و تخلفات اقتصادی 
باشد و نه حجاب.« به باور آگاهان، عالوه بر اینکه چنین 
صحبت هایی بیشتر به تنبیه سیستم بانکی می ماند 
تا تنبیه مردم، موضوع قابل توجه این است که گویا 
کسانی که چنین اظهار نظرهایی را بیان می کنند، خیلی 
با شرایط روز آشنا نیستند. ضمن اینکه امروز مردم به 
ندرت برای گرفتن خدمات بانکی به بانک ها مراجعه 
می کنند و اصوال بیشتر خدمات بر روی تلفن های همراه 
موجود است، امروز زمانه بالک چین و ارزهای دیجیتال 
به وجود  برای دور زدن همه محدودیت ها  است که 
بانک ها  از  سپرده ها  این  خروج  دیگر  سوی  آمدند.از 
یعنی ورود آن ها به بازارهای موازی نظیر ارز، خودرو 
و مسکن که دولت همین امروز هم از توان کنترل تورم 
آن ها را ندارد. افقه در این زمینه می گوید: »به دلیل 
تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم، مردم تا کنون هم بخش 
زیادی از دارایی خود را در بازارهای ارز، خودرو و مسکن 
سرمایه گذاری کرده اند بنابراین اگر تلنگر دیگری وارد 
دیگر  بازارهای  در  بسیاری جدی  تالطم  شود، شاهد 
خواهیم بود.« فشار تقاضا برای ارز، خودرو، مسکن و 
طال، کمترین دست آورد چنین اظهارنظرهایی  است که 
بیشتر به نظر می رسد از روی هیجان و بدون آگاهی 
مطرح می شوند در حالی که به نظر می رسد دولت به 
تنها چیزی که در این روزها احتیاج ندارد، فشار بیشتر و 

بحران در عرصه اقتصادی ست.

تهاجم روسیه به اوکراین، زنجیره تأمین جهانی را از هم گسست. و در 
نتیجه آن امسال قیمت بنزین، برق و گاز طبیعی، به شدت افزایش پیدا 
کرد. این میان برخی کشورها این افزایش را بیش از سایرین احساس 
می کنند. تا حدی که در بعضی از آنها قیمت انرژی در سال 2022 
به سطوح تاریخی رسیده است .در نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین، 
قیمت بنزین، برق و گاز طبیعی در برخی مناطق شدیداً افزایش پیدا 
کرد. در بحبوحه نوسانات شدید قیمتی، خانوارها و مشاغل بسیاری با 
قبوض باالتر انرژی مواجه شدند. در حالی که ابهامات پیرامون جنگ 
نیز بسیارند و پیش بینی می شود که هزینه های گرمایش زمستانی نیز 

افزایش شدیدی داشته باشند.
1. قیمت جهانی انرژی: بنزین

کدام کشورها و نواحی بیشترین هزینه را برای یک گالن گاز پرداخت 
گالن، خانوارهای هنگ کنگ  میانگین 11.10 دالر در هر  با  می کنند؟ 
باالترین بهای بنزین را در جهان پرداخت می کنند. _ مقداری بیش از 
دو برابر میانگین جهانی. این افزایش قیمت دو دلیل مهم داشته است: 
مالیات های سنگین گاز و هزینه های باالی اراضی شیب دار. جمهوری 
افریقای مرکزی نیز مانند هنگ کنگ، هزینه گازی سنگینی دارد... به 
ازای هر گالن ۸.60 دالر. این کشور به عنوان یک واردکننده خالص 
بنزین، از زمان جنگ در اوکراین، با فشارهای افزایشی قیمت مواجه 
بوده است. خانوارهای ایسلند و نروژ و دانمارک نیز باالترین هزینه 

بنزین در اروپا را دارند. به طور کلی تورم در اروپا در ماه سپتامبر به 
سبب بحران انرژی به 10 درصد رسیده است.

 2. قیمت جهانی انرژی: برق
این نوسانات شدید در قیمت برق نیز دیده می شود. بخش عمده 
باالترین قیمت برق خانگی به اروپا مربوط می شود. جایی که در آن 
هزینه های دانمارک و آلمان و بلژیک، تقریباً دو برابر باالتر از فرانسه 
و یونان است. به طور کل قیمت برق در بسیاری از کشورهای اروپایی 
بیش از دو یا سه برابر میانگین جهانی 0.14 دالر در هر کیلووات -ساعت 
است. در سه ماهه ی اول سال 2022، قیمت برق خانگی در اتحادیه 

اروپا نسبت به سال قبل، ۳2 درصد افزایش یافت.
۳. قیمت جهانی انرژی: گاز طبیعی

هشت مورد از 10 مورد باالترین بهای گاز طبیعی در جهان، به اروپا 
برمی گردد. این میان »هلند« صدرنشین است.به طور کلی قیمت گاز 
طبیعی اروپا در یک سالی که از پی حمله به اوکراین گذشته است، 
شش برابر شده. خبر خوب اینکه سرمای نه چندان زیاد فصل پاییز 
به کاهش 22 درصدی تقاضای گاز طبیعی در اروپا در ماه اکتبر )به 
نسبت زمان مشابه در سال قبل( کمک کرده است. و همین عامل هم 

به کاهش خطر کمبود گاز در اواخر زمستان کمک می کند.
از  نیمی  حدوداً  آنکه  وجود  با  برزیل،  کشور  اروپا،  از  خارج   در 
عرضه داخلی جهان را بر عهده دارد، اما چهارمین کشور پربهای گاز 

به ویژه برای  باالی پخت وپز،  طبیعی محسوب می شود. هزینه های 
خانوارهای کم درآمد، موضوعی چالش انگیز بوده که در آستانه انتخابات 

ریاست جمهوری ماه اکتبر نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد.
این میان سنگاپور باالترین قیمت گاز طبیعی در آسیا را دارد... زیرا 
بخش عمده گاز این کشور از طریق تانکرها یا خطوط لوله وارد شده و 

این کشور را در برابر شوک های قیمتی آسیب پذیر می کند.
افزایش رقابت

تا ماه دسامبر، تمام محموله های نفت خام از طریق دریا از روسیه به 
اروپا متوقف خواهد شد و احتماالً قیمت بنزین در زمستان و سال 202۳ 
افزایش خواهد یافت. تحلیل نگران کننده EIA )اداره اطالعات انرژی 
امریکا( نشان می دهد که اگر روسیه به طور کامل عرضه خود را قطع 
نموده و تقاضا نیز کاهش نیابد، ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی اروپا 

تا ماه فوریه به 20 درصد کاهش خواهد یافت.
از آنجا که اروپا به دنبال جایگزین هایی برای انرژی روسیه است، 
تقاضای بیشتر می تواند رقابت جهانی برای منابع سوختی را افزایش 
داده و به افزایش قیمت انرژی در ماه های آینده بینجامد. با این حال 
هنوز هم جا برای خوش بینی هست؛ بانک جهانی پیش بینی می کند 
که قیمت انرژی در سال 202۳، پس از افزایش 60 درصدی )که به 
دنبال جنگ اوکراین در سال 2022 اتفاق افتاد(، 11 درصد کاهش خواهد 

یافت.

بانک ها بازنده طرح مسدود سازی حساب بد حجاب ها

ح بیهوده بانکی برای زنان بلوای یک طر
در روزهای گذشته اظهارنظر جنجالی یکی از نمایندگان مجلس درباره مسدود کردن حساب بانکی زنان بی حجاب حواشی بسیاری را ایجاد کرده است. اما 
بعید است که خود این نماینده هم از اهمیت گفته های خود و تبعاتی که اجرای چنین طرحی می تواند در پی دارد، مطلع باشد. این دست اظهارات می توانند 

با تشویق مردم به هجوم به بانک ها، شبکه بانکی را با تهدید سقوط اعتباری مواجه کند.

کدام کشورها بیشترین هزینه را برای سوخت و انرژی می پردازند؟ 

حتی اگر میزان 
خروج پول از 

حساب های بانکی 
به اندازه ای نباشد 
که شبکه بانکی را 

ورشکسته کند، 
بی شک نه فقط 

بانک ها بلکه کل 
اقتصاد را با خطرات 

بزرگی مواجه 
می کند. خروج 
این پول های از 

حساب های بانکی، 
منبع درآمد بانک ها 
را کاهش و ناترازی 

آنها را افزایش 
می دهد

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد 
و نان، اظهار کرد: فاز دوم این طرح به زودی اجرا خواهد شد که طی آن به هر نانوا 
متناسب با میزان نانی که پخته و فروخته و همچنین تراکنش هایی که در دستگاه 
کارتخوان ثبت شده است، به عالوه چند درصد بیشتر، آرد تخصیص داده خواهد شد. 
محمد جالل در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان، 
اظهار کرد: فاز نخست این طرح  در اواخر اردیبهشت   در استان زنجان اجرا و پس از 
آنکه نتایج آن مشخص شد، ظرف مدت 100 روز زیرساخت های آن در کشور به یک بلوغ 
قابل قبول رسید تا فرآیند فروش نان با ابزار جدیدی تحت عنوان کارت خوان هوشمند 
انجام شود.وی با بیان این که کارت خوان هوشمند اصلی ترین ابزار فروش نان است، 
عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۷6 هزار نانوایی به این کارت خوان مجهز هستند که 
از این تعداد 1۸ هزار کارت خوان )نانوایی( در روستاهای مختلف کشور موجود است. بر 
این اساس روزانه ۹.۵ میلیون تراکنش خرید نان از طرف مصرف کنندگان ثبت می شود. 

درواقع هدف از فاز یک طرح، مشاهده پذیر کردن زنجیره گندم، آرد و نان بوده است.
واریز کمک هزینه به حساب نانوایان

وی در ادامه با تاکید بر این که در فاز یک طرح مذکور دولت تصمیم گرفت در سال 
جاری هزینه قیمت نان برای مردم طبق روال هر ساله افزایش پیدا نکند، اظهار کرد: از 
آنجا که در سال جاری پرداخت ارز ترجیحی هدفمند شد و قیمت برخی کاالهای اساسی 
افزایش پیدا کرد، دولت تصمیم گرفت قیمت نان که هر سال چند درصدی متناسب با 
تورم افزایش می یافت، امسال افزایش پیدا نکند، اما افزایش هزینه های نانوایان باید به 
نحوی جبران می شد؛ به همین دلیل دولت تصمیم گرفت امسال که قیمت نان را ثابت 

نگه داشته است، به نانوایان کمک هزینه پرداخت کند؛ به این شکل که در فاز اول طرح، 
در پایان هر روز به هر نانوا معادل 1۵ درصد از فروش نان، کمک هزینه پرداخت می کند 

و این 1۵ درصد در فاز دوم، به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت.
مشاور وزیر اقتصاد به این سوال که کمک هزینه دولت به نانوایان از کدام محل 
تامین می شود؟ گفت: این کمک هزینه که بابت افزایش اجاره و دستمزدها پرداخت 
می شود، از ردیفی که سازمان برنامه و بودجه به آرد و نان اختصاص داده است جبران 

خواهد شد.
محدودیت نانوایان در دسترسی به آرد برای پخت بیشتر نان برداشته می شود

جالل در ادامه گفت: گالیه برخی از نانواها این بود که سهمیه آرد محدودی دارند و 
نمی توانند ساعت کار خود را افزایش دهند. رویکرد در فاز دوم این است که سهمیه آرد 
برای نانوا برداشته شود و میزان عملکرد کارت  خوان مبنای امکان خرید آرد نانوا قرار گیرد. 
این رفتار در بازه های 10 روزه، 1۵ روزه یا یک ماهه بررسی می شود و فردی که قصد عرضه 
خارج از شبکه آرد را داشته باشد از سهمیه آرد برخوردار نخواهد بود. فقط فروش نان به 

مردم و تحقق تراکنش خرید معیار عملکرد نانوا خواهد بود.
وی همچنین در مورد امکان استفاده کارت بانکی نانوا برای اتباع یا افرادی که کارت 
بانکی برای خرید نان ندارند، توضیح داد: قرار است استفاده از کارت بانکی نانوا 
طی فرآیندی به نانوایان آموزش داده شود. براین اساس نانوایان یکی از کارت های 
بانکی خود را در کارت خوان ثبت می کنند و چنانچه مشتری به هر دلیلی کارت 
بانکی نداشته باشد، می تواند پول نقد خود را به نانوا دهد و نانوا تراکنش را با کارت 

خودش ثبت کند.

جزئیات طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان
وخته شده؛ مبنای تخصیص آرد به نانوا نان پخته و فر


