زائران از باجه ارزی ویژه اربعین بانک پارسیان در فرودگاه امام خمینی (ره) استقبال کردند:

نقش فعال بانک پارسیان در تأمین ارز اربعین و خدمات دهی به زائران
نسل فردا /گروه اقتصاد
news@ naslefarda.net

شــهریورماه در فرودگاه امام خمینی (ره) راه انــدازی نمود که با
استقبال گسترده زائران ابا عبداله الحسین (ع) مواجه شد.
این باجه با هماهنگی معاونت بین الملل ،معاونت شعب و پشتیبانی،
مدیریت امور شعب و فروش محصوالت ،منطقه جنوب شرق تهران
(با عاملیت واحد ارزی شعبه پامنار و مساعدت همکاران منطقه) و

بانک پارســیان به منظور تســهیل درارائه خدمات بانکی و تأمین
ارز مورد نیاز زائــران عتبات عالیات در ایــام اربعین ،طی عملیات
اجرائی جهادی و فوری باجه ارزی ویژه خود را از روز چهارشنبه ۲۳

گزارش خبری
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام
صنفی رایانه استان تهران:

اقتصاد

Economy

رمزارزها امنیت تضمین شده
دارند؟!

naslfarda

شاخ و شانه کشیدن پوتین عامل شوک تازه به انرژی

رضا امینیان  /گروه اقتصاد
news@ naslefarda.net

ســخنرانی اخیر والدیمیر پوتین ،شوک تازهای به
بازارهای مالی وارد کرد .به طوری که قیمت هر بشکه
نفت پایه برنت دو دالر و  ۳۸سنت باال رفت و به ۹۳
دالر رسید که باالترین ســطح در دو هفته گذشته
محسوب میشود .همچنین قیمت گاز هلند ،نرخ پایه
اروپا ،برای تحویل در ماه آینده  ۵درصد افزایش یافت
و به  ۲۰۴یورو در هر مگاوات ساعت رسید.
در همین حال ،نرخ برابری دالر آمریکا نیز در مقابل
ارزهای عمده جهان به اوج خود در دو دهه گذشــته
رسید و ارز واحد اروپایی هم  ۴۷صدم درصد در مقابل
دالر آمریکا تضعیف شــد .بهای هــر اونس طال روز
چهارشنبه  ۱۰دالر و  ۷۰ســنت باال رفت و از هزار و
 ۶۷۵دالر فراتر رفت .شــاخص بورس آلمان هم ۳.۸
واحد کاهش یافت و شاخص بورس ژاپن (نیکی) هم
به افت  ۳۷۵واحدی تن داد.
والدیمیر پوتین با تاکید بر لزوم پیشــبرد سریعتر
اهداف روســیه در جنگ اوکراین ضمن رونمایی از
کارزار فراخوانی افــراد دارای تجربه نظامی به جبهه
نبرد ،کشورهای غربی حامی اوکراین را به استفاده از
سالح هستهای تهدید کرد.

اتحادیه ها

هستهای» از روسیه متهم کرد و هشدار داد که روسیه
«سالحهای زیادی» در اختیار دارد که برخی از آنها
حتی از سالحهای کشورهای ناتو پیشرفتهترند.
او همچنیــن حمایت دوبــاره خــود را از برگزاری
همهپرسی الحاق به روســیه در قلمرو اشغالی شرق
اوکراین اعالم کرد .رئیس جمهوری روسیه در ادامه
این ســخنرانی با تاکید بر این که روسیه در صورت

رئیس جمهوری روسیه در جریان سخنرانی ویدیویی
خود خطاب به مردم این کشور گفت که اهداف روسیه
در اوکراین تغییری نکرده و انتخاب رویکرد نظامی در
قبال این کشور «الزم و ضروری» بوده چرا که به زعم
او غرب با تهیه سالحهای پیشرفته برای اوکراین «از
تمام خطوط [قرمز] عبور کرده است ».پوتین ایاالت
متحده و اروپا را به مشــارکت در پروژه «باج خواهی

رئیس اتحادیه فناوری اطالعات اصفهان:

تهدید یکپارچگــی ارضی خود از تمامــی امکانات
و تســلیحات خود اســتفاده خواهد کرد ،خطاب به
کشــورهای حامی اوکراین گفت« :ایــن یک بلوف
نیست».
پس از این ســخنرانی ،سرگئی شــویگو ،وزیر دفاع
روســیه ،از فراخوانی  ۳۰۰هزار تن از افــراد دارای
نظامی هر چنــد اندک خبــر داد و به مردم
تجربه
ِ
روســیه وعده داد که دانشآموزان فعــ ً
ا به جبهه
جنگ فرخوانــده نمیشوند.براســاس برآوردهای
تحلیلگران و کارشناســان نظامی ،تعداد نیروهای
روسی ،از جمله جداییطلبان تحت حمایت روسیه،
در حال حاضر از  ۲۰۰هزار نفر تجاوز نمیکند و اگر
بسیج  ۳۰۰هزار نیروی جدید موفقیتآمیز باشد ،این
امر موجب تقویت روسیه در خط مقدم نبرد در خاک
اوکراین میشود .هر چند که آموزش نظامی ،تأمین
سالح ،تدارکات و ســازماندهی آنها این تعداد نیرو
دشــواریهای خاص خود را خواهد داشت .همزمان
گزارشهای نهادهای اطالعاتی غربی از بیانگیزگی
باالی نیروهای روسی در پی پیشرویهای نیروهای
اوکراینی خبر میدهد ،چنان که دومای دولتی روسیه
نیز با تشدید مجازات سربازان خاطی و فراری از جنگ
موافقت کرد.

انتخابات اتحادیه طال و جواهر اصفهان برگزار شد:

آمادهایم تا از سایر اتحادیهها برای ورود به بازار آنالین حمایت کنیم

حمید رضا نیکخواه رئیس جدید اتحادیه طال و جواهر اصفهان

نسل فردا /گروه اقتصاد رئیــس اتحادیه فناوری
 news@ naslefarda.netاطالعــات اصفهان برای
توســعه آنالین کسب و
کارهای صنفی و ســنتی اصفهان اعالم آمادگی کرد .مصطفی
سلیمان نژاد با اشاره به گسترش حوزههای مرتبط با  ICTاظهار
کرد :تالش داریم در دوره جدید از پتانسیل اتحادیه در زمینههای
دانش بنیان ،استارت آپ ها ،مراکز شتابدهی و کارآفرینی استفاده
بهتری کنیم .وی خاطر نشان کرد :با ظرفیتهای موجود علمی و
تواناییهای اعضا تحت پوشــش این صنف ،میتوانیم به دیگر
اتحادیهها در راستای توسعه کســب و کار خود به صورت ویژه
سرویس دهی کنیم .سلیمان نژاد تصریح کرد :برنامه ما این است
که با هماهنگی با اتحادیههای دیگر ،بسترهای الزم برای ورود مشاغل به دنیای ارتباطات و فناوری اطالعات را
تسهیل کنیم .وی تاکید کرد :نباید اجازه بدهیم سنتی بودن بازار باعث از دست رفتن بازارهای قدیمی کسبه شود،
ما آمادهایم تا از سایر اتحادیهها برای ورود به بازار خرید و فروش آنالین حمایت کنیم.

نسل فردا /گروه اقتصاد اعضا صنف سازندگان و
 news@ naslefarda.netفروشندگان مصنوعات
طــا و نقــره اصفهان
چندی پیش با حضور در انتخابات صنفی خود حمیدرضا نیکخواه
را به عنوان رئیس این اتحادیه انتخاب کردند .انتخابات اتحادیه طال
و جواهر اصفهان برگزار شــد و اعضا صنف آرا خود را به صندوق
انداختند .بر اساس نتایج آرا اعالم شــده ،حمیدرضا نیکخواه با
کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس این اتحادیه انتخاب شد.
علی موزرانی ،حسین حافظی قلمزن ،ســعید خم زاده محسن
طالئی مینایی ،ابراهیم حبیب اللهی و حسین عسگری فر به ترتیب
به عنوان نائب رئیس اول ،نائب رئیس دوم ،دبیر ،خزانه دار ،عضو
هیات مدیره ،عضو هیات مدیره انتخاب شدند .همچنین مجید بکتاشیان نیز به عنوان بازرس هیات مدیره انتخاب
شد.اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات طال و نقره اصفهان یکی از بزرگترین و مهمترین اتحادیههای تولیدی
اصفهان است .در این رابطه گفتنی است؛ پیش از این هوشنگ شیشه بران ریاست این اتحادیه را بر عهده داشت.
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دوازدهمین جلســه انتقال آب از خلیــج فارس و
دریای عمان به فالت مرکزی ایــران عصر امروز به
ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار و اعالم شد
تا پایان ســال  ،۱۴۰۳آب مورد نیاز صنایع و معادن
به استان اصفهان خواهد رسید« .محمد مخبر» در
دوازدهمین جلسه انتقال آب از خلیج فارس و دریای
عمان به فالت مرکزی که با حضور وزیر نیرو و مدیران
عامل شــرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی مجری
طرح انتقال آب دریا به فالت مرکــزی ایران برگزار
شد ،با اشاره به اقدامات و برنامهریزیهای دولت برای
رساندن آب دریا به فالت مرکزی ایران تأکید کرد :تا
پایان دولت سیزدهم آب مورد نیاز صنایع و معادن
بزرگ از طریق شیرینسازی و طرحهای انتقال آب
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رمزارزها تکنولوژی درحال رشدی هستند که
به نظر امن میرسند اما ممکن است افراد در
این حوزه مورد سوءاستفاده قرار بگیرند ،برای
همین توصیه میشود کاربران تا حد ممکن
از وب سایتها و صرافیهای رمز ارز خارجی
به دلیل اینکه امکان پیگیری از آنها وجود
ندارد ،استفاده نکنند.
به گزارش ایسنا ،طی ســالهای اخیر توجه
به رمزارزها برای سرمایهگذاری در این بازار
بهمنظور حفظ ارزش پول و سرمایه جلب شد
و افراد بسیاری وارد این حوزه شدند و عالوه
بر سودهایی که برای برخی به دنبال داشته،
سوءاســتفادههایی نیز در پی این موضوع از
اســتخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله
رمزارز غیرقانونی صورت گرفت.
فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی
است؛ به این معنا که فضایی نوین را در حوزه
پولی و ســایر حوزهها تصویر میکند که به
جای آنکه یک مرکز مبدأ اعتماد مردم مانند
نهادهایی همچون بانکهای مرکزی داشته
باشیم ،جایگزین آن و برمبنای آنچه مردم به
آن اقبال دارند ،ارزشی ارائه شود.
اما از زمان شــروع این بازار در سال ،۲۰۰۹
حمالت و سرقتهای متعددی از صرافیها و
کیف پولها گزارش شده و یکی از نگرانیهای
ســرمایهگذاران و معامله گران بــرای ورود
به بازار ارزهــای دیجیتال امنیــت این بازار
بوده و هست .سرقتها و حمالت سایبری به
صرافیها ،کیف پولهــا و کالهبرداریهایی
که در حول رمزارزهاست ،اطمینان افراد به
امنیت در این بازار را از بین برده و این موضوع
بسیاری از سرمایهگذاران را از ورود به این بازار
منصرف میکند.
در همین رابطه رضا قربانی -رئیس کمیسیون
فین تک ســازمان نظام صنفی رایانه استان
تهران -درباره رمزارزها به ایسنا ،اظهار کرد:
رمز ارز به عنوان نوع دارایی دیجیتال ،تقریباً
 13سال اســت که در دنیا مورد توجه جدی
قرار گرفته است .قب ً
ال البته در بحث دارایی،
داراییهای نامشــهود را داشتیم که میتوان
به نرم افزارها و ســرمایههای فکــری افراد و
شرکتها اشاره کرد.
وی افزود :با رشــد تکنولوژی بالکچین گونه
خاصی از داراییها خلق شده که به آن دارایی
دیجیتال گفته میشود و اینها دقیقاً مانند
سایر داراییها (طال ،ملک و  )...است و کسانی
که آنهــا را دارند ،درواقع مالک هســتند که
معروفترین این داراییها ،بیت کوین و اتریوم
است.رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام
صنفی رایانه اســتان تهران درباره مشکالت
احتمالــی که ممکن اســت در ایــن زمینه
ایجاد شود ،تشــریح کرد :رمز ارزها مانند هر
تکنولوژی نوظهور دیگری آسیبهای خود
را دارند؛ به طور مثال در معامالت مســکن
ممکن است مشــکالتی مانند کالهبرداری
ایجاد شود ،در این زمان نمیگوییم که ملک
یا مسکن مشکل دارد اما در فضای رمز ارزها
به دلیل نوظهور بودن آن و اینکه بســیاری
از افراد عالقهمنــد ،تصور میکنند میتوانند
به سرعت ثروتمند شوند ،ممکن است مورد
کالهبرداری قرار بگیرند و از این حس افراد
سوءاستفاده کنند.

صرافی بانک پارسیان راه اندازی و موفق به تأمین ارز مورد نیاز زوار
محترم گردید.
گفتنی اســت؛ طی روزهای فعالیت این باجه جمعی از مســولین
از جمله؛ ریاست ســازمان هواپیمایی کشــوری ،مدیر عامل شهر
فرودگاهی امام خمینی (ره) ،ریاســت ترمینال سالم و مدیر عامل
صرافی پارسیان از باجه بانک پارسیان بازدید و از تالشهای صورت
گرفته این بانک در خدمات دهی به زائران اربعین قدردانی کردند.
شایان ذکر است؛ بانک پارسیان امسال همانند سالهای گذشته در
برگزاری هرچه بهتر مراسم ایام اربعین حسینی مشارکتی فعال در

ارائه خدمات بانکی و خدمت رسانی به زائران داشته و توانسته است
سهم بسزایی را به شایســتگی ایفا نماید و موجبات تأمین رضایت
زوار را فراهم آورد.
این بانک برای تســهیل ارائه خدمات و افزایش رفاه زائران عتبات
عالیات ،با اســتقرار دســتگاههای خودپرداز در پایانههای مرزی و
با استفاده از ظرفیتهای شــعب خود اقدام به ارائه خدمات مالی
 24ســاعته به کاروانهای عزاداری اربعین حســینی نموده و در
تأمین ارز و ســرعت بخشــیدن به توزیع آن نقش موثری بر عهده
داشته است.

آب
دوازدهمین جلسه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی برگزار شد:

تأمین  ۴۰۰میلیون متر مکعب آب مورد نیاز اصفهان

در کنار استفاده از ظرفیت پساب تأمین خواهد شد.
معــاون اول رئیسجمهور بــا قدردانــی از تمامی
شــرکتهای مجری طرح انتقال آب خلیج فارس و
دریای عمان به فالت مرکزی تصریح کرد :این اقدام
مهم دولت سیزدهم یک تصمیم کالن کشوری است
که باید با تمام توان و با همکاری شرکتهای بزرگ
صنعتی و معدنی تا پایان دولت نهایی شود.
مخبر همچنین دستور داد تا ظرف  ۲ماه آینده امکان
کنترل برخط خطوط انتقال آب دریا برای نظارت بر
چگونگی پیشرفت کار فراهم شود.
در این جلســه ضمن اعالم پیشــرفت مطلوب خط
تأمین آب سیستان و بلوچستان ،تأکید شد با کمک
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ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1401/07/12در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ
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- 1اﻧﺤﻼل
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
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ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ورزﺷﻰ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺟﻬﺖ ﺗﯿﻢ وزﻧﻪ
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ورزﺷﻰ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن ،واﺣﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﺎرﭘﺮدازى ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﺲ از
ﺗﮑﻤﯿﻞ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ســرمایهگذاری شــرکتهای صنعتی و معدنی و
همچنین روشهــای نوین تأمین مالی آب شــرب
شهری و بهداشتی شــهرهای اســتان سیستان و
بلوچســتان از جمله چابهار ،نیک شــهر ،ایرانشهر،
زاهدان و منطقه سیســتان تا پایان دولت از طریق
شیرینســازی آب دریا و انتقال از ُکریدور شرقی به
شهرهای مذکور تأمین میشود.
همچنین در خصوص کریدور شــرقی خط انتقال
آب دریای عمان مقرر شد تا پس از تأمین آب استان
سیستان و بلوچســتان و افزایش ظرفیت آب نمک
زدایی شــده به میزان  ۴۰۰میلیون متر مکعب آب
در سال اقدامات الزم برای رســاندن آب شیرین به

خراسان جنوبی و همچنین شهر مشهد هدفگذاری
و نهایی شــود .در ادامه این جلسه در خصوص خط
انتقال آب خلیــج فارس به اصفهان اعالم شــد که
عملیات اجرایی این پروژه که در هفته دولت ســال
جاری آغاز شده ،تا پایان سال  ۱۴۰۳به نتیجه رسیده
و با اجرای طرحهای نمک زدایی ،شــیرین سازی و
خطوط انتقال آب ۴۰۰ ،میلیون متر مکعب آب مورد
نیاز استان اصفهان از طریق خطوط انتقال آب دریا به
فالت مرکزی تأمین میشود.وزارت نیرو نیز در این
جلسه گزارشــی از برآورد هزینه کل برنامه عملیات
تأسیسات آبگیری و شیرینسازی طرح ملی انتقال
آب از دریای عمان به کریدور شرق ،برنامه عملیات
اجرای ســامانه انتقال آب از دریای عمان به کریدور
شرق و پیشــرفت روند لولهگذاری و اجرای خطوط
انتقال آب دریا به استان اصفهان ارائه کرد.

گزارش
اظهارات دولت و مجلس در مورد یارانه و
کاالبرگ همچنان وعدهای و مبهم است؛

کوپن ،شاید وقتی دیگر!

«هنوززیرســاخت اجرای کاالبــرگ الکترونیک
فراهم نیســت»؛ این اظهارنظر اخیر محمدرضا
پورابراهیمی ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
اســت که عنوان کرده؛ دولت تا امروز گزارشی از
زیرســاختهای پایگاه رفاه جامع ایرانیان به ما
ارائه نداده است .وی البته گفته؛ سرپرست وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده اســت که
بهروز کردن اطالعات پایــگاه رفاه جامع ایرانیان
را آغــاز کردهاند و صحبت آنان این اســت که در
شــهریورماه برای اعطای کاالبرگ آماده هستند.
اما اگر این اتفاق بیفتد ،ما حتماً از دولت تقدیر و
تشکر میکنیم.
این روایت پورابراهیمی از سرپرست وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در حالی است که تنها یک روز
به پایان شــهریورماه باقی مانده و هنوز دولتیها
موضعی درباره زمان اجرای طرح کاالبرگ نشان
ندادهاند.
البته اواخر مردادماه امسال معاون وزیر اقتصاد در
مورد زمان اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی اعالم
کرد :در حوزه کاالبرگ با توجه به اینکه این موضوع
قانون است دولت میخواهد زیرساختها را فراهم
کند .این موضوع با مسوولیت مستقیم وزارت رفاه
دنبال میشود .زیر ساختهای فنی آماده شده و
امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم
شده است.
به گفته سید هادی سبحانیان ،در صورتی که طرح
اجرایی در دولت به تصویب برسد ،از تاریخ یک مهر
ماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی
اجرایی شود.
در این میان ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
به این نکته هم اشاره کرده که با توجه به نشست
کمیسیون با وزیر قبلی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
اطالعات پایگاه رفاه جامع ایرانیان ناقص اســت و
برخط نیست.
به گفته او ،در همان مقطع ،گزارشهایی به ما ارائه
شد که نشان داد بیش از  ۴۰درصد از دستگاههایی
که باید به پایگاه رفاه جامع ایرانیان اطالعات دهند،
این کار را انجام نداند و هیچ خط ارتباطی با پایگاه
رفاه ایرانیان ندارند.
پورابراهیمی با ذکر این نکته که فرمول محاسباتی
دهکبندی خانوارها برای دریافــت یارانه کام ً
ال
اشــتباه اســت ،تاکید کرده؛ فرمول محاســبه
دهکبندیها باید بازنگری شــود .شاخصهای
ارزیابــی برای بررســی دهکها باید بر اســاس
دادههای واقعی باشد و نباید صرفاً مبنای درآمدی،
مالک عمل قرار گیرد.
آخریــن موضع رســمی دولتیها دربــاره طرح
کاالبرگ ،به اظهارات سید احسان خاندوزی ،وزیر
اقتصاد برمیگردد که او درباره ســرانجام اجرای
کاالبرگ الکترونیکی بیان کرد :این پرسش باید از
وزارت رفاه باشد ولی بهعنوان سخنگوی اقتصادی
دولت عرض میکنم که گزارش نتایج هماهنگیها
و اجرای آزمایشی در ســتاد اقتصادی دولت داده
شد و وزارت رفاه درخواست کرد که یک دوره دیگر
برای اجرای آزمایشی انجام بگیرد تا با مشکلی در
اجرای سراسری مواجه نشویم و باید صبوری کنیم
تا اجرای آزمایشی به سر انجام برسد.
پیش از این ،مسعود میرکاظمی ،رییس سازمان
برنامه و بودجه نیز اعالم کرده بود :قرار بر این است
که با راهاندازی کاالبرگ ،یارانه برای خرید چند قلم
کاال برای خانوار محدود شود و باید ساز و کار دقیقی
برای اجرای آن تعربف شود .وی در نشست خبری
در پاسخ به این سؤال خبرآنالین که نظرات مردمی
حاکی از آن است که بیشتر ترجیح میدهند یارانه
دریافت کنند تا کاالبرگ ،گفته؛ قانون میگوید که
یارانه به صورت کاالبرگ باشد ،اما نظرسنجیهای
رســمی نشــان میدهد که مردم میخواهند در
استفاده از آن آزاد باشــند و یارانه را به کاالبرگ
ترجیح میدهند .براســاس نتایج به دست آمده
موسسه افکارســنجی ملت ۵۸.۵ ،درصد از مردم
ترجیح میدهند دولت هفت قلم کاالی اساسی را
به قیمت سال قبل و از طریق کاالبرگ عرضه کند
و در مقابل  ۲۸.۶درصد ترجیح میدهند به ازای
هر فرد ماهانه مبلغ  ۳۰۰یا  ۴۰۰هزارتومان نقدی
اختصاص یابد.با این حال ،میرکاظمی درباره زمان
اجرای کاالبرگ و محل تأمیــن منابع آن عنوان
کرده؛ باید توجه داشت که کاال برگ ،کوپن نیست.

آﮔﻬﻰدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﮐﺖاﺑﺮﯾﺸﻢﭘﻨﺞﺳﺘﺎرهﮐﺎﺷﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎص(
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