
3
اقتصاد

تغییر سقف عمومی تراکنش های 
شتابی و غیر شتابی در سامانه های 

غیرحضوری »بانک ملت«
| پيرو بخشــنامه بانك مركزى درباره 
تعيين ســقف جديد براى انتقال وجه از طريق 
كارت هاى بانكى، سقف عمومى تراكنش  هاى 
شتابى و غير شتابى كارت  هاى بانكى در سامانه 

هاى غير حضورى بانك ملت تغيير كرد .
به گزارش كائنــات و به نقل از روابط عمومى 
بانك ملت ، از اين پس سقف عمومى تراكنش 

انتقال وجه شــتابى و غيرشتابى كارتى براى ســامانه هاى خود پرداز ، 
بانكدارى  اينترنتى و همراه بانك ملت براى هر فقره كارت در هر شبانه 

روز مبلغ 30 ميليون ريال خواهد بود.
همچنين ســقف عمومى تراكنش خريــد كارت از طريق پايانه هاى 
فروشگاهى (POS) و درگاه پرداخت اينترنتى(VPOS) بانك ملت براى 
هر فقره كارت در هر شبانه روز مبلغ 500 ميليون ريال تعيين شده است.
با وجود اين تغييرات ، ســقف عمومى تراكنش انتقال وجه شــتابى و 
غيرشتابى كارتى براى پايانه كارت خوان شعبه اى براى هر فقره كارت در 

هر شبانه روز  همچنان ، مبلغ 150 ميليون ريال خواهد بود .
اين گزارش حاكى است ، كارشناسان مركز ارتباط ملت با شماره 1556  
در تهران و 82488-021  در شهرستان  ها آماده پاسخگويى به سواالت 

هموطنان در اين زمينه هستند .

 176 هزار نفر تسهیالت ازدواج از
»بانک ملی« دریافت کردند

| از ابتداى سال جارى تا پايان مهرماه 
بيش از 176 هزار نفر تسهيالت ازدواج از بانك 
ملى ايران دريافت كردند.به گزارش كائنات و به 
نقل از روابط عمومى بانك ملى ايران، حمايت از 
جوانان و تسهيل امر ازدواج با پرداخت تسهيالت 
قرض الحســنه يكى از محورى ترين سياست 
هاى اين بانك است و در هفت ماه ابتداى سال 

جارى 176 هزار و 823 نفر با 27 هزار و 679 ميليارد و 287 ميليون ريال 
تسهيالت ازدواج بانك ملى ايران به خانه بخت رفتند.

بر اساس ابالغ بانك مركزى، تســهيالت ازدواج از ابتداى سال جارى 
15 ميليون تومان براى هر يك از زوجين با دوره بازپرداخت 60 ماهه و 
نرخ كارمزد چهار درصد است. سقف اين تسهيالت در سال 96 مبلغ 10 
ميليون تومان براى هر يك از زوجين با مدت بازپرداخت 48 ماه، اقساط 

مساوى و نرخ كارمزد چهار درصد بود.
به هر يك از متقاضيان صرفا يك مرتبه تســهيالت قرض الحســنه 
ازدواج تعلق مى گيرد و متقاضيان به مدت دو ســال (24 ماه) از تاريخ 
عقد، مى توانند براى دريافت تســهيالت مذكور اقدام كنند.با توجه به 
اهميت تسهيالت ازدواج، بانك ملى ايران سهم قابل توجهى از تسهيالت 
پرداختى قرض الحسنه خود در سال 97 را به اين بخش اختصاص داده 
است.اين بانك در يك ســال ابتداى فعاليت دولت دوازدهم نيز رويكرد 
حمايت از زوج هاى جوان را دنبال و از ابتداى مردادماه سال گذشته تا 
پايان خردادماه سال جارى تعداد 214 هزار و 688 فقره تسهيالت قرض 
الحســنه ازدواج و تهيه جهيزيه به ارزش 25 هزار و 381 ميليارد ريال 

پرداخت كرده است.

| وزيرارتباطات و فناورى اطالعات گفت:اين اقدام خصمانه را از طريق مجامع بين المللى پيگيرى مى كنيم.آذرى جهرمى گفت: 
رژيمى كه سابقه  آن در بكارگيرى سالح سايبرى در پرونده هايى چون استاكس نت مشخص است، اين بار تالش داشت به زيرساختهاى 
ارتباطى ايران صدمه اى وارد كند، البته به لطف هوشيارى تيم هاى فنى، دست خالى بازگشت.

| نايب رئيس كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: اعمال تحريم ها، صادرات نفت ايران 
را به صفر نمى رساند، بلكه آبروى آمريكا را 

به صفر مى رساند.
كمال دهقانى فيروزآبادى، در نشســت 
علنى روز گذشته مجلس شوراى اسالمى، 
در نطــق ميان دســتور خود بــه موضوع 
تحريم هاى جديد آمريكا عليه ايران اشاره 
كرد و گفــت: دولت هاى آمريــكا در چند 
دهه گذشــته همواره سياست هاى غلطى 
را در مقابــل ايران و مســائل منطقه اى به 
كار گرفته انــد كه دير يا زود به شكســت 

انجاميده است.
وى افزود: تاريخ كشور و انقالب اسالمى 
درس مقاومــت مى دهد كــه اين مقاومت 
بايد همه جانبــه در برابر ظلم باشــد و از 
فرصت هاى ايجاد شــده در عرصه اقتصاد 
و ديپلماســى و روابط خارجى و مديريت 
استفاده كرد تا بتوان مشــكالت اجرايى، 

مديريتى و اقتصادى را حل و فصل كرد.
نايب رئيــس كميســيون امنيت ملى و 
سياســت خارجى مجلس شوراى اسالمى 
ادامه داد: بايد دانست كه موفقيت در عرصه 
داخلى و خارجى بيش از پيش به وحدت، 
هم افزايى، برنامه ريزى، كار، تالش و نظارت 

دقيق نياز دارد.

برگ برنــده وزارت نفــت برای جذب 
سرمایه داخلی در دوران تحریم

بعد از امضــاى برجــام غول هاى بزرگ 
نفتى براى ســرمايه گذارى در صنعت نفت 

به ايران آمده و پاى ميز مذاكره نشســتند، 
اقدامى كه بنا به هر دليلى به نتيجه نرسيد 
و اكنون برخى كارشناسان معتقدند ممكن 
اســت بخش باالدســتى صنعــت نفت در 
جذب ســرمايه در دوران تحريم با مشكل 
مواجه شــود، اما راهكارهاى بسيارى براى 
برون رفت از اين وضعيت وجــود دارد. به 
گزارش كائنات به نقل از ايسنا، نبود سرمايه 
در كشور همواره براى توسعه ميادين نفتى 
يكى از مشــكالت صنعت نفت به شــمار 
مى رود؛ مشــكلى كه وزارت نفت در فضاى 
بعــد از برجام تا يك قدمــى حل آن پيش 
رفت. برخى كارشناســان بر اين باورند كه 
با اعمــال تحريم هاى مجــدد عليه ايران 
تنها مشكل بخش باالدســت صنعت نفت 
سرمايه گذارى خارجى است. در اين راستا، 
سيدمهدى حســينى - رئيس سابق كميته 
بازنگرى در قراردادهاى نفتى - در گفت وگو 
با ايسنا، راهكارهاى داخلى جذب سرمايه 

در بخش باال دستى نفت را تشريح كرد.
حســينى با انتقاد از اين كه برخى اجازه 
جذب سرمايه خارجى در فضاى پسابرجام 
را ندادند، اظهار كــرد: اينكه اجازه نداديم 
ســرمايه گذارى صــورت بگيــرد، اقــدام 
نامطلوبى بود. چرا طى چند ســال گذشته 
جلوى سرمايه گذارى خارجى گرفته شد؟ 
مگر براى خــروج از ركــود اقتصادى كه 
ناشــى از تحريم ســال هاى قبل بود، راه 
ديگرى به جز جذب سرمايه خارجى، جذب 
تكنولــوژى، ايجاد ثــروت، افزايش ضريب 
بازيافت مخازن نفتى كه مى توانست ثروت 

زيادى براى كشــور داشته باشــد، نسخه 
ديگرى وجود داشــت؟ كســانى كه اجازه 
ندادند بعد از امضاى برجام كه شركت هاى 
خارجى براى سرمايه گذارى به ايران آمده 

بودند، سرمايه گذارى كنند، گناه كارند.
وى با اشاره به جذب سرمايه خارجى در 
كشورهاى همسايه گفت: زمانى كه صدام 
سقوط كرد، شركت هاى اروپايى و آمريكايى 
به عراق رفتنــد و عراق بــه آن ها فرصت 
سرمايه گذارى داد و درحال حاضر ظرفيت 

توليد نفــت در عراق 4,8 ميليون بشــكه 
است. اقدامى كه آذربايجان بعد از فروپاشى 
شوروى سابق انجام داد. آذربايجانى كه در 
زمينه تامين غذا دچار مشــكل شده بود، 
درحال حاضــر مدعى ســرمايه گذارى در 
صنعت نفت ايران مى شود. عده اى كه مانع 
سرمايه گذارى شــدند بايد پاسخگو باشند 

كه چرا جلوى سرمايه گذارى را گرفتند؟
رئيــس ســابق كميتــه بازنگــرى در 

قراردادهــاى نفتــى بــا بيــان اين كه در 
دوران تحريــم طبيعــى اســت كه جذب 
سرمايه گذارى خارجى اتفاق نيفتد، افزود: 
بايد شركت هاى E&P (اكتشاف و توليد) 
كه توســط شــركت ملى نفت شناسايى 
شــده اند، توانايى هاى خود را بــا يكديگر 
به اشتراك گذاشــته و مورد استفاده قرار 
دهند. در ابتدا بايد ميادين ساده، زودبازده 
با ريســك كم را براى ســرمايه گذارى و 
توســعه انتخاب كنند و ايــن ميادين را با 
تشكيل كنسرسيوم و به اشتراك گذاشتن 
توان فنــى و مالى خود با يكديگر توســعه 
دهند. در كنــار اين اقدام دولــت بايد از 
طريق صندوق توســعه ملــى و هم چنين 
شــركت ملى نفت با ارائه قرارداد جذاب از 

آن ها حمايت كند.
حســينى ادامه داد: اين شركت ها بر اين 
باورند كه اين قراردادها از ابتدا باخت است 
و شــركتى هم كه از ابتــدا مى داند بازنده 
اســت كه كار نمى كند. بايد دستگاه هاى 
نظارتى هــم به نفــت كمك كننــد و به 
شــركت هاى E&P قراردادهاى جــذاب 
پيشــنهاد شــود كه بتواننــد از عهده آن 
بربيايند. تجربه بســيارى از اين شركت ها 
در بخش باالدســتى كم اســت. زيرا اكثرا 
شــركت هاى خدماتى و حفــارى بودند. 
بنابراين بايد با هم كنسرســويم تشــكيل 
دهنــد. زمانــى كــه درباره IPC صحبت 
مى كرديــم، ايــن موضوع مطــرح بود كه 
شــركت هاى داخلى بايد كنار شركت هاى 
خارجى قرار بگيرند كــه انتقال تكنولوژى 

صورت بگيرد.
وى افــزود: در آن زمــان گفتــه شــد 
شــركت هاى خارجى ســرمايه دارند، اما 
داخلى ها ســرمايه ندارند. پيشنهادى كه 
در آن زمــان به اتاق بازرگانــى ارائه كردم 
اين بود كــه بايــد صندوق توســعه ملى 
بخش خصوصى تاســيس شــود تــا همه 
شــركت هاى خصوصى مــورد تاييد عضو 
آن شــوند. درحال حاضر هــم مى توانيم 
صندوق توسعه ملى خصوصى  براى دوران 
تحريم راه اندازى كنيم و افــراد حقيقى و 
حقوقى با ضمانت شــركت ملــى نفت در 
صندوق مذكور سرمايه گذارى كنند و پول 
افراد از محل درآمدهــاى آتى صندوق به 
همراه سود آن ها پرداخت شود. در نتيجه 
شركت هاى E&P  بتوانند از اين صندوق 
برداشت كنند و متناســب با سودى كه از 
شركت ملى نفت گرفتند، به افرادى كه پول 

ريختند بازپرداخت كنند.
رئيــس ســابق كميتــه بازنگــرى در 
قراردادهــاى نفتى بــا تاكيد بــر اين كه 
صادرات ايران صفر نخواهد شد، گفت: بايد 
براى توليد ظرفيت ســازى صورت بگيرد و 
اگر محدوديتى در توليــد پيش آمد نبايد 
براى شركت هاى E&P باشد. بايد اولويت 
صادرات را براى آن ها باشــد. تحريم ها كه 
هميشــه ادامه نخواهد يافت و هدف ما هم 
توليد ظرفيت است. در اين فرايند E&Pها 
تجربه بيش ترى پيدا خواهند كرد و بعد از 
تحريم ها راحت تر با شــركت هاى خارجى 

كار خواهند كرد.

رئیــــس ســابق 
کمیتــه بازنگری در 
قراردادهــای نفتی 
بــا بیــان این که در 
دوران تحریم طبیعی 
اســت کــه جذب 
ســرمایه گذاری خارجی اتفاق نیفتد، افزود: 
باید شرکت های E&P )اکتشاف و تولید( که 
توسط شــرکت ملی نفت شناسایی شده اند، 
توانایی های خود را با یکدیگر به اشــتراک 

گذاشته و مورد استفاده قرار دهند

آذری جهرمی :حمله سایبری به زیرساخت های کشور در مجامع جهانی پیگیری می شود

بانک

صادرات نفت ایران 
با تحریم متوقف 
نمی شود
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