
برگزاری سومین مرحله فروش فیدلیتی 
در مهر 1400

سومین مرحله فروش فیدلیتی روز یکشنبه یازدهم 
مهر ماه انجام می شود. 

شــرکت بهمن موتور فروش مرحله سوم فیدلیتی 
را در روز یکشنبه یازدهم مهر ماه انجام می دهد. 

متقاضیان ثبت نام می تواننــد به صورت آنالین و 
تنها از طریق وب سایت گروه بهمن نسبت به ثبت 
نام اقدام نمایند. اطالعات بیشتر ۴۸ ساعت قبل از 
زمان انجام فروش از طریق وبســایت گروه بهمن و 
صفحه رسمی شــرکت بهمن موتور در اینستاگرام 

اطالع رسانی خواهد شد.

 شتاب تکمیل مسکن مهر و تدارک 
اجرای مسکن ملی در شهرهای جدید 

مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل شرکت عمران 
شــهرهای جدید در جلســه کاری مشترک که با 
هدف تســریع فرآیند ساخت و تامین مسکن ارزان 
برگزار شد، نسبت به اجرای دو اقدام کلیدی در این 

مسیر توافق کردند.
به گــزارش پایگاه خبــری بانک مســکن-هیبنا، 
در این نشســت، محمود شــایان مدیرعامل بانک 
مســکن ضمن اشاره به تعهدی که بانک مسکن به 
دنبال ابالغ ســهمیه بانک ها در پرداخت تسهیالت 
ساخت مسکن مصوب بودجه امسال کشور دارد، بر 
پرداخت به موقع تسهیالت به پروژه های مسکونی 
حمایتی تاکید کرد. براســاس این گزارش، حبیب 
الــه طاهرخانی معــاون وزیر راه و شهرســازی و 
مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید در این 
نشست، درباره نحوه اجرای پروژه های مسکن اقدام 
ملی، پیشــنهادهای مرتبط با نحوه انعقاد قرارداد 
مشارکت در ســاخت را مطرح کرد که مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. همچنین نحوه تکمیل پروژه 
های باقی مانده در طرح مسکن مهر نیز محور دوم 
این نشست برای دســتیابی به توافق اجرایی بود. 
طاهرخانی درباره روند تکمیل پروژه های مســکن 
مهر در شهرهای جدید نیز گفت در قالب شهرهای 
جدید این پروژه ها تعیین تکلیف شده و در بخش 
زیادی از این واحدها، مالکان ســاکن شــده اند و 
زندگی در بیشتر محله های مسکن مهر در جریان 
است. اما برای پروژه های باقی مانده نیز مقرر شد 
تسهیالت باقیمانده با سازو کارهایی که در حضور 
مدیرعامل بانک مســکن تعیین شــد به پروژه ها 
تزریق شود تا فرآیند فروش اقساطی را باال ببریم.

حبیب اله طاهرخانی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات 
بانک مسکن در مســیر اجرای طرح های دولت در 
حوزه ســاخت و تامین مسکن گفت، سال گذشته 
تســهیالت یک هزار میلیارد تومانی بانک مســکن 
برای تامین خدمات سکونتی در شهر جدید پردیس 
کمک مناســبی به بهبود وضعیت کرد. ضمن آنکه 
امروز در خیلی از شــهرهای جدید تامین و توسعه 
خدمات سکونتی باعث شده سرمایه گذاران رغبت 
الزم برای ورود به این شــهرها برای بهبود شرایط 

زیست و سکونت شهروندان را پیدا کنند.

 پیشتازی عملکردی بانک پاسارگاد
 بهترین عملکرد درآمدی و سودآوری 

بین بانک های خصوصی 
بانک پاسارگاد به عنوان شرکت سهامی عام و با سرمایه 
۶۵.۵۲۰ میلیارد ریالی در ســال ۱۳۸۴ تأسیس و از 
ســال ۱۳۹۰ با نماد وپاسار در فهرست شرکت های 

بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.
به گــزارش نبض بورس، بانک پاســارگاد به عنوان 
شرکت سهامی عام و با ســرمایه ۶۵.۵۲۰ میلیارد 
ریالی در ســال ۱۳۸۴ تأسیس و از سال ۱۳۹۰ با 
نماد وپاسار در فهرست شــرکت های بورس اوراق 
بهادار تهران قرار گرفته اســت. به گزارش سازمان 
بورس و اوراق بهادار تهران، بانک پاسارگاد توانسته 
اســت در میان بانک های خصوصــی ایران بهترین 
عملکرد درآمدی و سودآوری را از خود نشان دهد.

در ادامه به بررســی عملکرد ماهانه بانک پاسارگاد 
می پردازیم. بر اســاس گزارش ماهانه ارسال شــده 
شرکت در ســایت کدال، درآمد تسهیالت اعطایی 
بانک پاســارگاد در امرداد ماه ســال ۱۴۰۰ مبلغ 
۱۴.۶۸۹.۰۷۱ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره 
مشابه در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۳.۶۱۶.۳۶۶ میلیون 
ریال و به میزان ۸ درصد رشــد داشــته است. در 
مجموع در ۵ ماهه ابتدایی سال کل درآمد تسهیالت 
اعطایی بانک به ۱۲۱.۶۸۳.۳۴۱ میلیون ریال رسیده 
و نسبت به درآمد ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به میزان 
۷۴.۵۱۶.۴۲۵ میلیون ریال، از رشدی ۶۳ درصدی 
برخوردار بوده اســت. همچنین ســود سپرده های 
سرمایه گذاری نیز نسبت به دوره مشابه رشد قابل 
توجهی داشــته و در امرداد سال ۱۴۰۰ نسبت به 
دوره مشــابه قبل از مبلــغ ۱۲,۴۹۲,۵۶۰ میلیارد 
ریال بــه مبلغ ۲۱،۲۸۴،۴۱۱ میلیارد ریال، افزایش 
۷۰ درصــدی را تجربه کــرده اســت. در مجموع 
در ۵ ماهه ابتدایی ســال کل ســود ســپرده های 
ســرمایه گذاری بانــک ۹۹.۰۷۲.۶۴۲ میلیون ریال 
بوده که نســبت به سود سپرده های ۶۱.۳۳۷.۰۳۸ 
میلیون ریالی ســال ۱۳۹۹ رشدی ۶۲ درصدی را 
شاهد بوده اســت. بر اســاس پیش بینی بانک، تا 
پایان ســال ۱۴۰۰، درآمد تسهیالت اعطایی بانک 
به مبلغ ۳۴۲.۲۰۰.۰۳۳ میلیون ریال و درآمد سود 
سپرده گذاری ها به مبلغ ۱۳.۸۶۴.۴۷۷ میلیون ریال 
خواهد رسید. در همین راستا این بانک سود خالص 
۱۰۲.۸۹۹.۸۵۰ میلیون ریالــی را برای خود متصور 
شــده که به ازای هر سهم ســودی معادل ۱.۵۷۱ 

ریال خواهد ساخت.

اخبار گزارش

روایت متفــاوت مرکز آمــار و بانک مرکزی از شــاخص 
های کالن اقتصــادی در آمار بهار امســال هم ادامه پیدا 
 کرده اســت و آمار این دو نهــاد در برخی مولفه ها تفاوت 

فاحشی دارد.
آمــار مهمترین اعداد در اقتصاد یک کشــور هســتند که 
روایتــی دقیق از اوضاع کشــور را بیــان می کنند. هرچه 
این آمار دقیق تر باشد، تســلط سیاست گذاران به شرایط 
موجود بیشــتر و به تبع آن سیاســت های مناســب تری 
اعمال خواهد شد. وجود تعارض های فاحش در آمار منابع 
مختلف، می توانــد تبعاتی غیر قابل جبــران برای اقتصاد 
 کشــور به ارمغان بیاورد. چرا که آمار، زمینه ساز اقدامات 

آینده هستند.
در سال های گذشته تعارض ها واختالفات جدی بین مرکز 
آمار ایران و بانک مرکزی در شــاخص های کالن اقتصادی 
وجود داشت. پس از واکنش کارشناسان و تحلیلگران، این 
امید شــکل گرفت که با اصالحات ریشــه ای، این مشکل 
برطرف شــود اما همچنان ردپای ایــن تناقضات در آمار 
سال ۱۴۰۰ نیز به چشم می خورد. مرکز آمار ایران و بانک 
مرکزی دیــروز و امروز امار شــاخص های کالن اقتصادی 
مربوط به بهار امسال را منتشر کردند که اختالفات فاحشی 
دارد. ایــن تناقض نه تنها در آمار کلی نرخ رشــد، بلکه در 

شاخص های زیرمجموعه نیز دیده می شود.
مرکز آمار رشد اقتصادی بهار امسال با احتساب نفت را ۷.۶ 
درصد و بانک مرکزی ۶.۲ درصد اعالم کرده اســت که از 

اختالفی ۱.۴ درصدی حکایت دارد.
در زیرگروههــا نیــز در حالی که مرکز آمار رشــد بخش 
ساختمان در بهار ۱۴۰۰ را ۱۲.۹ درصد اعالم کرده است، 
بانک مرکزی در گزارش خود رشــد ایــن بخش را منفی 
۱۲.۳ درصد بیان می کنــد. همچنین با وجود اینکه مرکز 
آمار ایران رشــد اقتصادی گروه کشــاورزی را منفی ۴.۵ 
درصــد ذکر کرده اما بانک مرکزی ایــن مقدار را کمتر از 
منفی یک درصد ذکر می کند. آمار منتشــر شده از سوی 
بانک مرکزی را در جدول زیر مشاهده می کنید.مرکز آمار 
ایران اعالم کرد: نتایج حســاب های ملی فصلی نشــان از 
رشــد ۷,۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۶ 
درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار 

سال ۱۴۰۰ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۰رشته 
فعالیت های گروه کشاورزی رشد منفی ۴,۵- ،گروه صنایع 
و معادن ۱۳.۸ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نســبت به فصل 

بهار سال ۱۳۹۹، رشد داشته است.
بر اســاس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار 
ایران، محصول ناخالص داخلی)GDP( به قیمت ثابت سال 
۱۳۹۰ در ســه ماهه اول ســال ۱۴۰۰ به رقم ۱۷۷۷ هزار 
میلیــارد ریال بــا نفت و ۱۵۰۹ هزار میلیــارد ریال بدون 
احتســاب نفت رسیده اســت، در حالی که رقم مذکور در 
فصل مشــابه ســال قبل با نفت ۱۶۵۲ هزار میلیارد ریال 
و بــدون نفت ۱۴۴۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشــان از 
رشــد ۷,۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۶ 

درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار 
سال ۱۴۰۰ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۰رشته 
فعالیت های گروه کشاورزی رشــد  ۴,۵-  ،گروه صنایع و 
معــادن ۱۳.۸ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نســبت به فصل 

بهار سال ۱۳۹۹، رشد داشته است.
محاســبات فصلی در مرکز آمار ایــران در قالب ۱۸ بخش 
اصلــی متشــکل از ۴۲ رشــته فعالیت بر مبنــای طبقه 
بندی ISIC.Rev۴ انجام می شــود که بر این اساس گروه 
کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، 
جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر 
بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر 
معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ســاختمان 

می باشــد و گروه خدمات شــامل زیــر بخش های عمده 
وخرده فروشــی، فعالیت های خدماتــی مربوط به تأمین جا 
و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات، 
فعالیت های مالی و بیمه،مســتغالت، کرایه وخدمات کسب 
وکار ودامپزشــکی،اداره امورعمومــی وخدمات شــهری، 
آموزش، فعالیت های مربوط به ســالمت انسان و مددکاری 
 اجتماعــی و ســایرخدمات عمومی، اجتماعی، شــخصی 

وخانگی است.
امــا تناقضات به همین جــا ختم نمی شــود و مرکز آمار 
درحالی رشد بخش های گروه نفت و گروه صنایع و معادن 
و گــروه صنعت را به ترتیب ۲۷.۵، ۱۳.۸ و ۵.۵ درصد ذکر 
کــرده، این اعداد در آمار اعالمــی بانک مرکزی به ترتیب 

۲۳.۳، ۲.۱ و ۶.۱ درصد است.
طبــق اعــالم مرکــز آمــار ایــران، محصــول ناخالص 
داخلی)GDP( به قیمت های پایه ســال )۱۳۹۰( در ســه 
ماهه اول ســال ۱۴۰۰ به رقم ۱۷۷۷ هــزار میلیارد ریال 
با نفت و ۱۵۰۹ هزار میلیارد ریال بدون نفت رســیده که 
نشــان از رشــد ۷.۶ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون 
نفت دارد اما بر اســاس آمارهای اعالم بانک مرکزی، تولید 
ناخالص داخلی کشــور در فصل اول ۱۴۰۰ )به قیمت های 
پایه ســال ۱۳۹۵(، با نفت به رقمی حــدود ۳.۴۷۷ هزار 
میلیارد ریال و بدون نفت بــه حدود ۳.۱۴۸ هزار میلیارد 
ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب 
از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است. در ادامه آمار 
منتشــر شده از سوی مرکز آمار را مشــاهده می کنید که 

بیانگر تناقضات مطرح شده است.
به نظر می رســد داســتان تناقضــات آمــار در نهادهای 
تخصصی، منجر به خدشــه دار شدن اصالت آن ها و مرکز 
مرجع آن شــده و تولید آمار در نهادهای مختلف، ثمره ای 
جز مــوازی کاری و بــی اعتمادی افکار عمومی نســبت 
به آمارهای رســمی ندارد. لذا وقت آن رســیده است که 
ریشــه های این مشکل شناسایی و نسبت به حل آن اقدام 
جــدی صورت بگیرد. به عقیده صاحــب نظران ایجاد یک 
صدایی در انتشــار آمارهای اقتصادی و یا حل اختالف های 
منابع منتشــر کننده آمار، می توانــد از اولین اقدامات در 

راستای حل این موضوع باشد.  مهر
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اختالف بانک مرکزی و مرکز آمار از رشد اقتصادی بهار۱۴۰۰ 

اقتصاد کشور دربند آمارسازی

سرپرست خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
در پایــان زمان خرید تضمینی گندم هســتیم و تنها ۴ 
میلیــون و ۶۰۰ هزار تن گندم خریداری شــده که این 

میزان نصف پیش بینی انجام شده است.
حسن عباسی معروفان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر اساسی برآوردی 
که ســال قبل وزارت جهاد کشاورزی وقت داشت برنامه 
ریزی کــرده بود، حــدود ۹ میلیون تــن گندم خرید 
تضمینی داشــته باشیم اما این امر در سال جاری عملی 
نشــد.وی افزود: اکنون در پایان زمــان خرید تضمینی 
گندم هســتیم اما تنها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم 
خریداری شده است و میزان خرید تضمین گندم نصف 

پیش بینی انجام شده است.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
ادامــه داد: دولت قبل قصد آن را داشــت که  گندم از 
خارج کشــور وارد نکند و در تولید این محصول خودکفا 
شویم اما شرایط شکل دیگری رقم خود و  اکنون دولت 
جدید در ابتدای کار خود باید ۶ میلیون تن گندم برای 

کسری تولید وارد کند.
وی تصریح کرد: ســال قبل حتی پیش بینی کسری ۲ 
میلیون تنی شده بود که این رقم نیز محقق نشد و برای 
تامیــن نیاز مردم باید ۶ میلیون تــن گندم وارد کنیم.
عباســی معروفان گفت: دولت جدید در این شرایط باید 
برای افزایش نیاز ارزی واردات این محصوالت، تدارکات 
الزم را ببیند. وی اظهار داشــت: دولت قبل برای تامین 
نیاز شش ماه برنامه ریزی کرده بود و اکنون دولت جدید 
باید برای تامین این نیاز تــالش کند و ارز مورد نیاز را 

اختصاص دهد.
وی وضعیت تامین ذخایر استراتژیک را مطلوب دانست 
و گفت: وضعیت ذخایر اســتراتژیک مناسب است اما به 
صــورت ۱۰۰ درصدی که در قانون اشــاره دارد، تامین 
نشــده زیرا ۳۰ درصد از این ذخایر در چرخش است و 
باید محصوالت جدید جایگزین است.وی تاکید کرد: در 
مجموع می توان گفت که مشکلی برای تامین کاالهای 
اساســی وجود ندارد و در حــال تکمیل ۱۰۰ درصدی 

ذخایر کاالهای اساسی هستیم.  تسنیم

 دولت جدید باید ۶ میلیون تن گندم وارد کند

رئیــس انجمن ملی خرمای ایــران گفت: در حال حاضر خریــد تضمینی خرما 
برای مناطقی مثل خوزســتان و بوشهر انجام شده است و این خرمای خرید شده 
از ســال قبل در انبار ها مانده اســت و امســال به جز این خرما ها که خرید شد 
تقریباً خرمای مانده در انبار نداشــتیم و ایــن خرما ها که در انبار بود را باقیمت 
 حداقلی شــروع به خرید کردند و مطمئن هســتم از قیمت تمام شده خرما هم 

کمتر است.
محســن رشــید فرخی ، درباره وضعیت خرید تضمینی خرما استعمران، گفت: 
در حــال حاضر خرید تضمینی خرما  برای مناطقی مثل خوزســتان و بوشــهر 
انجام شــده است و این خرمای خرید شده از ســال قبل در انبارها مانده است و 
امســال به جز این خرماها که خرید شد تقریباً خرما مانده در انبار نداشتیم و این 
خرماها که در انبار بود را باقیمت حداقلی شروع به خرید کردند و مطمئن هستم 

از قیمت تمام شده خرما هم کمتر است.
وی افزود: خرید تضمینی خرما مربوط به خرمای خوزســتان و بوشــهر است و 
برای خرید خرمای امسال صحبت بوده، اما هنوز ورود پیدا نکرده اند به نظر بنده 
خرید تضمینی راه حل چاره کار ما نیســت و بنا بر ســال های گذشته ثابت شده 

اســت که این خرید تضمینی باعث می شــود که دوباره خرما در انبارها انباشت 
شــود و زمانی که خرما در انبارها انباشت شود، چون دولت بازاریاب خوبی برای 
فروش نیســت بنابراین دچار مشکل می شود و باید راه حل دیگری در نظر گرفته 
شــود.رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: اولیــن کاری که دولت باید انجام 
دهد در بحث صادرات اســت و باید سعی کند نظر صادرکننده ها را تأمین کنند 
تا  اعتماد ازدســت رفته را نسبت به صادرات دوباره جلب کند زیرا دولت قبل در 
مقاطعی بدون فکر ناگهان دستورات خلق الساعه مثل ممنوعیت صادرات خرما را 
صادر می کرد و باعث شــد صادرکنندگان بی اعتماد شوند و فکر کنند اگر دوباره 
با کشــورهای خارجی قرارداد ببندند و شــروع به خرید کننــد دوباره هم دچار 
مشــکالت می شوند و یک شــبه بدون هیچ اعالم قبلی صادرات ممنوع می شود 

بنابراین  این مشکل باید بنیادی حل شود و تمامی این راه حل ها در حال حاضر 
مســکن هایی اســت که دوباره ضرر و زیان می آورد.وی اظهــار کرد: حدود یک 
میلیــون و ۲۰۰ هزار تــن تولید خرما داریم و دولــت نمی تواند تمامی این یک 

میلیون و ۲۰۰ هزار تن را دریافت کند و بقیه تولیدات باقی می ماند.
رئیس انجمن ملی خرمای ایران گفت: برداشــت خرما به علت  تغییرات اقلیمی 
زودتر شروع شده اســت در حال حاضر در برخی مناطق در میانه برداشت خرما 
و در بعضی از مناطق در پایان برداشــت خرما هســتیم و پیش بینی ما این است 
که متوسط ســالیانه تولید خرما را داشته باشــیم یعنی به تولید یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تن دســت پیدا کنیم.وی اذعان کــرد:  باید درفروش و عرضه داخلی 
تســهیل به وجود بیاید همچنین قیمت داده های کشاورزی را کاهش دهیم زیرا 
طی ۲ ســال گذشته قیمت نهادهای کشــاورزی ۴ الی ۵ برابر افزایش پیداکرده 
همچنین قیمت حمل ونقل بین المللی نیز ۳ برابر شــده اســت اگر این مســائل 
ریشــه ای حل شــود دیگر احتیاجی به خرید تضمینی نیســت و اقتصاد کشور 
 باید به سمت وســوی اقتصاد پایدار بــرود، زیرابه دلیل نوســانات نرخ ارز دچار 

اقتصاد ناپایدار شده ایم.  میزان

 خرید تضمینی خرماهای انباشته شده 
در انبار های خوزستان و بوشهر

طی مراسمی با حضور حســین خضری مدیرعامل سیبا 
موتور و حدادي مدیرعامل پرســی ایران گاز پنج دستگاه 
کشنده فاو تک محور CA۴۱۸۰ در تبریز کلید سپاری شد. 
حســین خضری مدیرعامل شرکت ســیبا موتور در این 
مراســم با تاکید بر اینکه تالش ما در سیبا موتور بر این 
است که رضایت همه جانبه مشــتری را بدست آوریم؛ 
اظهار داشــت: به دنبال ارائــه بهترین خدمات در حوزه 
فروش و خدمات پس از فروش به مشــتری هســتیم و 
نقش آفرینی برجسته در ناوگان حمل و نقل باری کشور 

در اولویت های ویژه گروه بهمن می باشد. 
وی بــا تاکید بر اینکه در گروه بهمن به عنوان بزرگترین 
گروه خودروســازی خصوصی کشــور رضایت مشتری 
برایمان اهمیت ویژه ای دارد، تصریح کرد: با تحویل این 
۵ دستگاه، تعداد کامیون کشنده تولیدی سیبا موتور که 
در ناوگان شرکت پرسی ایران گاز قرار گرفته است به ۳۰ 
دستگاه می رسد و خوشــحالیم که خودروهای تولیدی 
ما در گازرسانی به اقصی نقاط کشورمان به ویژه مناطق 
محروم حضور دارند. مدیرعامل پرســی ایران گاز نیز در 

این مراســم ضمن تشکر و قدردانی از گروه بهمن گفت: 
از اواخر سال ۹۳ با مجموعه ســیبا موتور آشنا بودیم و 

امیدواریم همکاری های دوجانبه ادامه داشته باشد. 
شــرکت ســیباموتور با مشــارکت بــا بزرگترین گروه 
خودروســازی چین )FAW( و با برخورداری از پرسنل 
متخصص و مجرب، تولید و فروش انحصاری خودروهای 
تجاری سنگین و نیمه سنگین از جمله کامیون کشنده 
و کامیونــت را در ایران بر عهده دارد.  شــرکت ســیبا 
موتور با در اختیار داشــتن شبکه گســترده نمایندگی 
در سراسرکشــور اقدام به ارائه خدمـــات فروش و پس 
از فـــروش محصوالت کرده اســت و در دو سال اخیر 
به مقام نخســت خدمات فروش در بین خـــودروهای 
تجاری دست یافته اســت. کامیون کشنده فاو به دلیل 
طراحــی خاص و کیفیت باال و قیمت مناســب یکی از 
بهترین کامیون های کشــنده مناسب با شرایط بازار و 
ناوگان حما و نقل کشور بوده است به نحوی که بیش از 
۳۰ درصد ســهم از تولید کامیون کشنده کشور در سال 

جاری متعلق به سیبا موتور است.

کامیون کشنده فاو سیبا موتور کلید سپاری شد

رئیس کیمیسیون اصل ۹۰:

 بانک ها خلف وعده کردند
رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قرار بود بانک های بزرگ تا اواســط 
شــهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از 
طریق خودپــرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک 

ها مهیا نشده است.
حجت االسالم حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسالمی 
، در رابطــه با اثرات قانــون جدید چک بر فضای معامالت کشــور گفت: قانون 
جدیــد چک از جمله قوانین به روز و دقیقی اســت که در ســال های اخیر به 
تصویب مجلس رســیده است. تا قبل از تصویب این قانون در سال ۱۳۹۷، چک 
برگشتی مشکالت زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد می کرد. بنابر گفته 
تشــکل های اقتصادی در ســال ۱۳۹۵، چک های برگشتی به عنوان پنجمین 
مانع مهم کســب و کار در آن سال معرفی شــد. بنابراین الزم بود تا برای چک 
های برگشــتی چاره ای اندیشیده شود.وی در ادامه افزود: در قانون جدید چک 

مصوب ســال ۱۳۹۷، ســازوکار تقارن اطالعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک 
ایجاد شــد تــا فردی که می خواهد چــک دریافت کند، از ســابقه معامالتی و 
 اعتبار شــخص صادرکننده مطلع شده، ســپس با اطمینان بیشتر بتواند چک را 

دریافت کند. 
ایــن یکی از نوآوری های قانون جدید چک بود که تا قبل از تصویب این قانون، 
چنین امکانی برای گیرندگان چک فراهم نبود. بنابراین، به شــفافیت در معامله 
کمک شــایانی شد تا افراد سودجو نتوانند مانند روند سابق، چک بالمحل صادر 
کنند..رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، در رابطه با پیگیری های این کمیسیون 
برای اجرای قانون جدیــد چک بیان کرد: از ابتدای تصویب  قانون جدید چک، 
کمیســیون اصل۹۰ مجلس پیگیر اجرایی شدن تکالیف این قانون توسط بانک 
مرکزی بوده اســت و در سال گذشــته جلســاتی نیز با حضور مسئولین بانک 
مرکزی  تشــکیل شــد. بر اثر پیگیری های این کمیســیون، یکی از مهم ترین 
تکالیف قانون جدید چک که از ابتدای امســال اجرا شــده اســت، ثبت، تائید و 

انتقال چک در سامانه صیاد بانک مرکزی بوده است.
حجت االســالم شجاعی با اشــاره به اهمیت تکالیفی از قانون جدید چک که از 
ابتدای ســال ۱۴۰۰ توسط شــبکه بانکی و بانک مرکزی اجرا شد، تصریح کرد: 

از آنجا که از ابتدای امســال ثبت و تائید اطالعات چک در ســامانه صیاد بانک 
مرکزی الزامی شــده است، بنابراین الزم است تا شــبکه بانکی و بانک مرکزی، 
امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه افراد مهیا کنند. زیرا برخی از افراد 
به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند در استفاده از چک در معامالت خود 

دچار مشکل شده اند.
وی ادامــه داد: طبق آنچه که بانــک مرکزی اعالم کرده بود، قرار بود بانک های 
بزرگ تا اواســط شــهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شــهریور ماه، امکان 
ثبــت و تائید چــک از طریق خودپرداز را فراهم کنند. امــا همچنان این امکان 
در خودپردازهای بانک ها مهیا نشــده اســت. بنابراین کمیســیون اصل ۹۰ در 
نظر دارد تــا این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده و به نتیجه برســاند.
رئیــس کمیســیون اصل ۹۰ مجلــس در انتها بیان کرد: کمیســیون اصل ۹۰ 
به دنبال حل مشــکالت مردم اســت و بانک ها باید شــرایط را برای اســتفاده 
مردم از چک، تســهیل کنند. خصوصا این که در شــرایط کرونایی الزم اســت 
تا از حضور مردم در مکان های شــلوغ همچون بانک جلوگیری شــود، بنابراین 
 باید شــبکه بانکی با توســعه خدمات غیرحضوری خود، به فکر حفظ ســالمت 

مردم نیز باشند.  تسنیم


