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توجه مسؤوالن به حل مشکالت صنعت فرش دستباف ضروری است
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بانک

تار و پود فرش اراک بر دار بیمهری

رونمایی از سامانه «همراه نوين»
بانک اقتصادنوين

در آس��تانه هفدهمين س��الگرد تاس��يس
نخس��تين بانک خصوصي جمهوري اسالمي
اي��ران« ،همراه نوي��ن» س��امانه جديد بانک
اقتصادنوين براي ارائ��ه خدمات متنوع بانکي
بر بس��تر تلفن هم��راه با قابليته��اي ويژه و
منحصربهفرد رونمايي ش��د .به گزارش روابط
عموم��ي بان��ک اقتصادنوين ،س��امانه «همراه
نوي��ن» ،خدمت��ي نوي��ن در ح��وزه فناوري
مالي اس��ت که براي اس��تفاده مشتريان بانک
اقتصادنوين و عموم مردم طراحي و معرفي شده
اس��ت و تجربهاي راحت و امن را در دسترسي
به خدمات متنوع مالي و بانکي فراهم ميکند.
اين سامانه قابليت اجرا روي سيستم عاملهاي
 Androidو  IOSرا دارد و از جمل��ه امکانات
جدي��د آن ميت��وان به امکان اجراي نس��خه
روي ساعتهاي هوشمند ،امکان دستهبندي
و گزارشگي��ري تراکنشها در منوي مديريت
مالي ،ام��کان اس��کن کارت و ورود اتوماتيک
اطالعات کارت ،امکان خريد شارژ آني ،امکان
مشاهده و پرداخت تسهيالت و مکانيابي شعب
و خودپردازهاي بانک اقتصادنوين اشاره کرد.

فرش دستباف در استان مرکزی بویژه شهر اراک،
روستای ساروق و لیلیان قدمت دیرینهای دارد .فرش
اراک با نام جهانی س��اروق در دنیا ش��ناخته شده و
در کمتر موزهای در ایران اس��ت ک��ه نمونهای از آن
یافت نش��ود .موقعیت اداری شهر اراک و قرار گرفتن
آن بر س��ر راههای بازرگانی و تجاری کشور از دیرباز
شرایط مناسبی برای استقرار تجار و بازرگانان فراهم
آورد و برای نخس��تینبار حدود سا ل  ۱۲۵۴در زمان
ناصرالدینشاه ،بازرگانان تبریزی به صدور فرآوردههای
فرش اراک و نواحی اطراف آن اقدام کردند .فرش اراک
فرازونشیبهای بسیاری را طی سالیان گذشته پشت
س��ر گذاش��ته و امروز بین مرگ و زندگی دست و پا
میزند و اگر درمانی برای دردهایش پیدا نشود دیری
نخواهد پایید که افول آن را به نظاره خواهیم نشست.
یکی از کارشناسان صنعت فرش دستباف در این رابطه
به فارس میگوید :در اس��تان مرکزی مناطقی چون
خمین ،مشکآباد ،مش��هدمیقان ،ساروق ،میالجرد،
تفرش ،رودبار و س��ربند فراهان ،س��ربند و مالمیر و
سنجان از گذشته جزو مناطق مهم و صاحب سبک
فرش استان به شمار میرفتند .احمد دایی میافزاید:
طرح و نقش شاهعباسی ،لچک و ترنج ،مستوفی و گل
و مرغ از برندهای معروف استان مرکزی است ،ضمن
اینکه برخی طرح و نقشهای قدیمی ارزش��مند این
استان مانند قالی لیلیان و بندیحان خمین نیز زمانی
دارای نشان بوده و شهرت جهانی داشتند.کارشناس
صنع��ت ف��رش دس��تباف اراک با اش��اره به کاهش
میزان تولید فرش در اس��تان تصریح میکند :تعداد
تولیدکنندگان فرش دستباف روزبهروز در حال کاهش
اس��ت ،هر روز از آمار بافندگان فرش کاسته میشود
که یکی از دالیل آن عدم حمایت کافی از فرشبافان
است .وی با بیان اینکه بسیاری از این طرحها و بندها
به دلیل بیتوجهی و عدم حمایت در حال منس��وخ
شدن هستند ،بیان میکند :امروز این صنعت از رونق
گذشته برخوردار نیست و اگر توجهی به آن نشود ،دیر
یا زود از بین خواهد رفت .صاحب یکی از کارگاههای
تولید فرش دس��تباف نیز میگوید :نبود بازار فروش
مناسب باعث شده تا بافندههای فرش دستباف دلسرد
شوند و یکی پس از دیگری دست از این کار بکشند.
حسین مرشدی میگوید :یکی دیگر از دالیل از رونق
افتادن فرش دستباف مهاجرت روستاییان به شهرها
اس��ت که موجب ش��ده زنان روستایی کمتر اقدام به

تأکیدبرصيانتازسالمتوثباتبانک

مديرعامل بان��ک اقتصادنوي��ن تاکید کرد
صيانت از سالمت و ثبات بانک بزرگترين وظيفه
ما در اين مقطع زماني است .عليرضا بلگوري در
مراسم بزرگداشت هفدهمين سالگرد تاسيس
بانک اقتصادنوين پاسخگويي و مسؤوليتپذيري،
توسعه بهرهوري و صيانت از سالمت و ثبات بانک
را مهمترين وظيفه کارکنان در اين مقطع زماني
دانس��ت .در اين مراسم که با حضور سهامداران
عمده بانک ،اعضاي هياتمديره ،مديران ارشد و
کارکنان بانک اقتصادنوين برگزار شد ،مديرعامل
بانک اقتصادنوين اهداف و برنامههاي اين بانک
در س��ال  97را مج��ددا يادآوري ک��رد و افزود:
سودآوري ،وصول مطالبات غيرجاري و تکميل
فروش داراييهاي مازاد فاقد بازده ،محور اصلي
برنامههاي بانک در س��ال ج��اري براي تحقق
اهداف اس��ت .وي با اشاره به روند حرکتي بانک
در سال جاري ،توفيقات به دست آمده را نتيجه
تالش ش��بانهروزي همه همکاران دانست .وي
مهمترين دستاورد پايبندي به اين خطمشي را
سالمت و ثبات بانک دانست.

نما
قدمت طوالنی استان مرکزی در تولید فرش دستباف
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی میگوید :استان مرکزی قدمت
طوالنی در تولید فرش دس�تباف دارد ،به طوری که س�االنه بین  12تا  15هزار مترمربع فرش دستباف در این
اس�تان تولید میشود .جعفر اصغری یکی از راههای حفظ و گس�ترش تولید فرش را جذب بازارهای خارجی
دانس�ته و میافزاید :صنعت فرش نیازمند حمایت و نگاه جدی مردم و مس�ؤوالن است .وی تصریح میکند:
حمایت از صنعت فرش دستباف عالوه بر شکوفایی اقتصاد داخلی موجب اشتغال و رفع بیکاری میشود .معاون
توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی از دیرباز مهد
تولید فرش دستباف در کشور و جهان بوده است ،ادامه میدهد 67 :کارگاه متمرکز تولید فرش دستباف در این
استان وجود دارد و حدود  12هزار و  500نفر زیر پوشش بیمه قالیبافی هستند.

بافت فرش کنند .وی با بیان اینکه حمایت از صنعت
فرش و تأمین خواستههای تولیدکنندگان و بافندگان
میتواند از راهکاره��ای مؤثر در خروج صنعت فرش
دس��تباف از بحران باش��د ،میگوید :فرش دستباف
اراک و مناطق��ی چ��ون فراهان ،س��اروق و جیریا در
گذش��ته آوازه جهانی داشته اس��ت که میطلبد در
راستای بازگرداندن این شهرت دولت حمایت جدی
کند .این فعال صنعت فرشبافی میگوید :بدون شک
صادرات فرش نقش مؤثری در باال بردن تولید ناخالص
ملی دارد که متأس��فانه مورد غفلت قرار گرفته است.
همچنین یکی از صادرکنندگان فرش دس��تباف نیز
معتقد است تهدیدهایی در حوزه صنعت فرش وجود
دارد که اکثر این تهدیدها ،خارجی محسوب شده و به
مباحث سیاسی مربوط میشود .جالیری میافزاید :در

فراتر از یک تراژدی!
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
باور نادرس��ت و بازدارنده
برخی سیاس��تمداران اجرایی کشورمان مبنی بر
«اعتم��اد به آمریکا» یا «لزوم حل اختالفات با کاخ
س��فید» نیز این روند را به صورت خودکار تقویت
میکند .کارویژه مش��ترک اوباما و ترامپ این بوده
و هس��ت که خمیرمایه «مذاک��ره با آمریکا» را چه
به عنوان ی��ک «گزاره اقناعی» و چه به عنوان یک
«گ��زاره اجب��اری» در بطن جامعه سیاس��ی ایران
تثبیت کرده و س��پس ،بدترین ضربه ممکن را به
کالبد جمهوری اس�لامی و کشور ایران وارد کنند.
همانگونه که مشاهده میکنیم ،بازی ایاالت متحده

در این معادله بسیار پیچیده است! از سوی دیگر ،بنا
به فرموده رهبر حکیم انقالب اسالمی ،ما هم اکنون
در یک پیچ تاریخی بزرگ قرار داریم .بدیهی است
در این برهه زمانی حساس و سرنوشتساز ،مقامات
و مسؤوالن کشورمان حق هیچ گونه خطای عملی و
حتی محاسباتی و فکری را ندارند .آنچه در این میان
اصالت و موضوعیت دارد ،جلوگیری از شکلگیری و
قوام همان خمیرمایهای است که هسته اولیه فاجعه
 28مرداد را شکل داد؛ «اعتماد به موجود حیلهگری
چون آمریکا که به افرادی که به آن اعتماد میکنند
هم رحم نمیکند!»
آری!  28م��رداد هر لحظه میتواند تحت تاثیر

غفل��ت ما از توطئههای ایاالت متحده آمریکا تکرار
شود .هم اکنون زمان آن رسیده است «نگاه تحلیلی»
ما نسبت به این واقعه بر «نگاه تاریخی» و «روایی»
غلبه کند« .رصد هوشمندانه بازی آمریکا» و «حفظ
گارد بسته مقابل کاخ سفید»  2پیششرط اساسی
برای مواجهه ب��ا این بازی خطرناک و جلوگیری از
عدم تکرار آن محسوب میشود .همچنین مسؤوالن
کش��ورمان نهتنها باید در تحقق این  2پیش شرط
نقش اساسی را ایفا کنند ،بلکه باید از ارسال هرگونه
سیگنال خواسته یا ناخواسته که منجر به چینش
دوباره زمین بازی و مهرههای ایاالت متحده در تقابل
با ایران میشود ،بپرهیزند.

خون شهید متن تاریخ است
ادامه از صفحه اول
دلنوشت
فتوشاپ به جنگ چمران
آمد تا نسلهای بعدی ،هرگز چمران و چمرانها را
نشناسند اما شهید احمد کاظمی مبدل به الگوی
شهید محسن حججی ش��د! این را خانواده معزز
ش��هدای مدافع حرم بدانند! مشکل امثال برخی
کارگزاران ،با اصل و اساس فرهنگ شهادت است!
و اال جگرگوش��ه شما که در دیار غربت جنگید تا
دشمن را در همان سنگر ابتدایی ،متوقف نگه دارد،
حتم دارم مظلومتر از ش��هید دفاعمقدس اس��ت!
راستش ما با جماعتی طرفیم که مظهر ناسپاسی
اس��ت! عمدتا هم چرند میبافد و چرت میگوید!
فیالمثل در نقد بسیجی و سپاه قدسی امروز ،این
طعنه را میزنند که اینان ،خاک جبهه به تنشان
نخورده اس��ت و س��نی ندارند و جوزدهاند و چه و
چه! و کاش بگویند آیا سردار محاسنسپید سپاه
اسالم هم متولد دهه  ۷۰بود که فردای شهادتش
تیتر یک رفتند« :س��رتیپ حس��ین همدانی در
سوریه کشته ش��د»؟! نه اما! ماندگاری نام و مرام
شهید ،بس��ته به این چیزها نیس��ت! هزاری هم
رنگ لوگو را با حرامیان س��ت کنند و هزاری هم
متلکهای درش��ت بار کنند ،ق��ادر نخواهند بود
کنایهها را در جنگ با کتیبهها پیروز کنند! ما هر
گل آفتابگردانی میبینیم ،یاد چمران میکنیم! و
هنوز عید قربان نرس��یده ،یاد بابایی! و دهه فجر،
یاد والفجر هشت! هر کجا که نگاه ایرانی به قلهای

و به موفقیتی و فتحی هس��ت ،برای ما تداعیگر
محسن حججی است! کجا ما میتوانیم فراموش
کنیم محمد بلباس��ی را که آخرین فرزندش بعد
از شهادتش متولد شد؟! برای جاری شدن بعضی
اشکها ،حاجتی به هیچ روضهای نیست! دختری
را ف��رض کن ک��ه از بدو تولد ،مح��روم از نوازش
پدر است! الساعه آیا حق همسر شهید بلباسی با
 ۴ی��ادگار قد و نیمقد از آقامحمد ،این اس��ت که
کارگزاران دارندگی و برازندگی ،نمک بپاش��ند بر
زخ��م این همه داغ؟! و این همه فراق؟! آحاد ملت
البته قدردان این خونها و این خوندلها هستند،
همچنان که در تشییع باشکوه شهدای مدافع حرم
نش��ان میدهند! درون تاب��وت دردانههای وطن،
فرقی نمیکند که شهید ،شهید چه نسلی و چه
عصری باش��د! القصه! روزهایی هست که شمالم!
و ش��مالغرب! چه بسیار شهرها و روستاها که تا
دی��روز بلوارها و خیابانها را فقط مزین به تصویر
شهدای دفاعمقدس کرده بودند ولی امروز تمثال
مظلوم ش��هدای مدافع ح��رم را نیز در هر کوی و
برزن میبینی! و  ۲۰س��ال بعد ،حتم دارم شهید
جوانی را خواهی دید که در وصیتنامهاش ،همین
بلباس��ی و حججی را الگو گرفته! اگر فتوش��اپ
توانست چمران را از ما بگیرد ،فضای مجازی هم
خواهد توانست بلباسی و حججی را از ما بگیرد! ما
در روزگار بدون سیمخاردار ،امیدمان به خدا بود و
االن هم که کوهی از موشک داریم ،باز امیدمان به

خداوند است! رشت و خلخال و اردبیل و سرعین
و هر کجای ایران عزیز که میروی ،فراوان شهید
میبین��ی از همه روزگاران! س��وگند به نام «اهلل»
پاسدار حرمت خون شهیدان ،ما آنقدرها هم تنها و
غریب نیستیم که بعضیها فکر میکنند! ما شهید
چم��ران را داریم! امروز ،بیش از دیروز! ما ش��هید
امالکی را داریم! امروز ،بیش از دیروز! ما شهیدان
همدانی و بلباسی و حججی را داریم! امروز ،بیش
از دیروز! همین که رزمنده و س��رباز و س��ردار ما
جرعهنوش باده شهادت میشود ،تازه گویا کارش
و رسالتش و حیات طیبهاش آغاز میشود! و اال تا
همین  ۲س��ال پیش ،کدام ما بلباسی و حججی
را میش��ناختیم؟! صبر کنی��د! خداوند هنوز هم
بزرگترین نقشههایش را با خون شهدا میکشد!
و این است راز «بل احیاء»! میرساند خدایی که ما
میشناسیم نگاه نافذ شهید سرجدا را به یومالعیار
رهایی! میرساند خدایی که ما میشناسیم پرچم
بلندباالی حاجاحمد را به انتهای افق! میرس��اند
خدایی که ما میشناسیم پیشانی حاجقاسم را به
خاک مطهر قدس! محرم نزدیک است! میرساند
خدا منتقم خون اباعبداهلل را! کنایهها یعنی همان
حاشیهها! یعنی همین حاشیهها! متن تاریخ را اما
خدا نخواهد نوشت ،اال با خون سیدالشهدا! بیخود
کنایه میزنند کارگزاران دنیا! خدا هوای کتیبهها را
دارد! و میشنود گریههای وقت و بیوقت دخترکی
را که چندی بعد از شهادت پدر به دنیا آمد. ...

www.vatanemrooz.ir

حوزه تهدیدات خارجی مسائلی چون تحریمها ضربات
جبرانناپذیری به صنعت فرش وارد کرده اس��ت .وی
تصریح میکند :یکی دیگر از مسائلی که باید در حوزه
تهدیده��ای خارج��ی از آن یاد ک��رد رقبای خارجی
همچون کشورهای همسایه هستند که با دستمزدهای
بسیار پایین فرش تولید میکنند و بخوبی توانستهاند
بخش قابل توجهی از بازار این محصول را از آن خود
کنند .این فعال اقتصادی بیان میکند :نسل جدیدی
در اروپ��ا و آمریکا ش��کل گرفت ه ک��ه خریدار جنس
ارزان هستند و همانند گذش��تگان خود به اصالت و
اصیل بودن توجهی ندارند .جالی��ری ادامه میدهد:
در حوزه خارجی مس��ائلی چون مراودات و ارتباطات،
رف��ت و آمدها ،حض��ور در نمایش��گاههای خارجی،
تغییر ش��دید نوسانات ارزی و افزایش قیمت دالر نیز

بشدت بازار فرش را تحت تأثیر قرار میدهد .صاحب
یکی از کارگاههای فرش دس��تباف نیز میگوید :عدم
حمایت از بافندگان در بخش بیمهای موجب دلسردی
بس��یاری از بافندگان فرش شده است .رضا حشمتی
اظهار میکند :عالوه بر مش��کالت بیمهای بافندگان،
مش��کالتی چون افزایش سن بافندگان موجب شده
افرادی که به صورت تجاری و مس��تمر مشغول بافت
فرش هستند ،یکی پس از دیگری دست از کار کشیده
و این صنعت هنرمندان خود را از دست بدهد ،این در
حالی است که نسل جدید هیچ تمایلی به فعالیت در
عرصه فرشبافی ندارد .وی تصریح میکند :متأسفانه
نسل جدید به دلیل تغییر هنجارها هیچگرایشی به
فعالیت در این هنر ندارد .یکی دیگر از پیشکس��وتان
فرش دس��تباف اظهار میکند :فرش دستباف ایران
در گذش��ته در کنار کاالهایی چون زعفران و پسته از
تولیدات سنتی ایران بوده که بخش بزرگی از صادرات
کاالی غیرنفت��ی را به خود اختص��اص داده بود و به
جرأت میت��وان گفت در بازار قدیم جه��ان ،ایران را
بهواسطه این کاالها میشناختند که متأسفانه روزبهروز
صادرات این محصوالت تضعیف شد .بیانی میافزاید:
در حال حاضر کشورهایی چون هند و ترکیه در تولید
فرش به صورت جدی وارد شده و بخش قابل توجهی
از ب��ازار فرش جه��ان را در اختیار گرفتهاند که نباید
اجازه داد ایران از این کشورها عقب بماند .وی تولیدات
بیکیفیت داخلی ،استفاده از پشمهای ماشین ریس
و حالج ش��ده خارجی به جای اس��تفاده از پشمهای
دس��تریس مناس��ب داخلی ،اس��تفاده از رنگهای
شیمیایی تند بدون کیفیت مناسب ،عدم استفاده از
طرحها و نقش��ههایی متناسب با نیاز روز و استفاده از
پلیاستر به جای پنبه که فرش را از ذات طبیعی بودن
خارج میکند را از مسائلی میداند که میتواند موجب
بیاعتمادی مش��تری شود .این فعال صنعت فرش با
اش��اره به راهکارهای حمایت دول��ت از تولیدکننده
خاطرنش��ان میکند :حمایت از تولیدکنندگان برای
حضور در نمایشگاه خارجی ،ارائه سوبسید در تبلیغات
ژورنالهای خارجی ،هدفمند کردن تسهیالت ،حمایت
از قالیبافها در عرصه بیمه قالیبافی و ترویج فرهنگ
استفاده از قالی ایرانی به جای بسیاری از محصوالت
لوکس و دکوری خارجی که فاقد هرگونه ارزش مادی
هستند ،از جمله راهکارهایی است که دولت میتواند
در رونق دوباره فرش به کار گیرد.

مشکلیدرزمینهتأمینکاالهایاساسی
در استان وجود ندارد

رئیس س��ازمان صنع��ت ،مع��دن و تجارت
کهگیلویه و بویراحمد از نظارت مستمر  ۵۵بازرس
بر بازار خبر داد و گفت :مشکلی در زمینه تامین
کاالهای اساس��ی مردم نداریم .به گزارش تسنیم
از یاس��وج ،داریوش دیودیده در بازدید مشترک
با دادستان مرکز اس��تان کهگیلویه و بویراحمد
از انبارهای ذخیرهس��ازی کاالهای اساسی اظهار
داش��ت :با حضور نماینده قضایی کار بازرسی از
انباره��ا و مراکز ذخیره کاال برای ما به طور حتم
بسیار راحتتر بوده و بازرسان ما آسودهتر میتوانند
انبارهای رسمی و غیررسمی را کنترل کنند .وی با
تاکید بر اینکه در زمینه تامین کاالهای مورد نیاز
مردم مش��کلی نداریم ،عنوان کرد :با وجود اینکه
در انبارهای ذخیرهسازی کاالهای اساسی در تمام
مناطق استان مشکلی نداریم ولی بازرسان صنعت،
معدن و تجارت ب��ازار را رها نکرده و فرصت را از
سودجویاناحتمالیمیگیرند.
بانک

 ۳۰مرداد ،پایان مهلت واگذاری
چکهای طرح قدیم

با توجه به اجرایی شدن طرح صیاد ،واگذاری
چک س��ایر بانکها با طرح قدی��م (غیرصیادی)
فقط تا پای��ان مردادماه امکانپذیر خواهد بود .به
گ��زارش روابط عمومی بانک ملت ،با اس��تناد به
مفاد نام��ه اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی،
مهلت ثبت اطالعات چکهای طرح قدیم ،صادره
سایر بانکها در واحدهای صف بانک ،حداکثر روز
 ۳۰مردادماه س��ال جاری تعیین شده است .بر
اس��اس این گزارش ،مشتریان باید برای واگذاری
چکهای خود با هر تاریخی ،ت��ا پایان مردادماه
به ش��عب بانک ملت در سراس��ر کشور مراجعه
کنند .سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی
دستهچک) به منظور یکپارچهسازی فرآیند صدور
دستهچکهای بانکی پیادهسازی شده است .این
سامانه با متمرکزسازی درخواستهای دستهچک،
امکان اعتبارس��نجی صاحبان حس��اب و امضا را
فراهم میکند و از اختصاص دس��تهچک به افراد
بدون صالحیت جلوگیری میکند .سامانه صیاد
با اختصاص شناس��ه منحصر به فرد به هر برگه
چک ،استعالم و پیگیری وضعیت چک را تسهیل
میکند و باعث افزایش اعتبار دستهچک میشود.

