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بانک

بانک اقتصادنوين ،بانک عامل
توزيع اسکناس نو شد

در آس��تانه س��ال  1398و ب��ه منظ��ور
خدمترس��اني به مردم 10 ،ش��عبه منتخب
بانک اقتصادنوين در ش��هر تهران اس��کناس
ن��و توزيع ميکنند .به گ��زارش روابط عمومي
بانک اقتصادنوين ،به مناس��بت فرارسيدن ايام
نوروز  1398و با اعالم بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ايران ،بانک اقتصادنوين به عنوان بانک
عامل توزيع اسکناس نو انتخاب شده است که
بر اين اس��اس شعب پاس��داران 17 ،شهريور،
رسالت ،ميدان هفتتير ،ش��هر ري ،نازيآباد،
ش��هرک راهآه��ن ،آي��تاهلل کاش��اني ،ميدان
فردوس��ي و شهران اين بانک در شهر تهران از
 22تا  27اسفندماه اسکناس نو توزيع ميکنند.
اسکناسهاي نو شامل اسکناسهاي  20هزار
ريالي 50 ،هزار ريالي و  100هزار ريالي اس��ت
که عالقهمن��دان ميتوانند ب��ا مراجعه به اين
شعب نسبت به دريافت اسکناس مورد نياز خود
اقدام کنند.

دریافت تندیس سیمین جایزه ملی
مدیریت مالی توسط بانک آینده

تندیس نهمین دوره جایزه ملی مدیریت
مالی ایران برای شش��مین س��ال متوالی به
بانک آینده اعطا ش��د .بانک آینده بر اساس
ش��اخصهای مالی تعریف شده ،با یک رتبه
ارتقا ،موفق به دریافت تندیس س��یمین از
نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
ش��د .این تندیس طی مراسمی  ۶اسفندماه
سالجاری در سالن اجالس سران کشورهای
اسالمی با حضور مسؤوالن دولتی ،نخبگان
و س��رآمدان حوزه مدیریت مال��ی به بانک
آینده اعطا ش��د .حضور فع��ال و داوطلبانه
بان��ک آین��ده در فرآین��د ارزیاب��ی جای��زه
یادشده ،بهجهت فراهم بودن بستر رقابتی
چالشبرانگیز و برخورداری از ش��اخصهای
علمی و ش��فافیت الزم در شناس��ایی نقاط
قوت و ضع��ف ،صورت پذیرف��ت .بر همین
اساس ،ارتقای سطح بانک آینده در نهمین
دوره ارزیابی جایزه ملی مدیریت مالی ایران
به دریافت تندیس س��یمین ،نشان از رشد
هدفمند و پایدار س��از و کار مالی این بانک
در رقابت با س��ایر ش��رکتکنندگان مطرح
این جایزه ملی دارد.
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رئیس مرکز فرش ایران در تبریز:

پایتخت فرش جهان ،هنرستان فرش ندارد

رئیس مرکز فرش ایران با اشاره به ارزش فرش
ایرانی در جهان گفت :این کاال در گذش��ته جزو
 3کاالی صادراتی کشور بود و فرش اشتغالزایی
زی��ادی در ای��ران دارد ب��ه طوری ک��ه حدود 2
میلیون نفر به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم
در زمینه فرش مش��غول هس��تند .ب��ه گزارش
فارس ،فرش��ته دس��تپاک در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :اگر تبریز را به عنوان پایتخت جهانی
فرش میشناس��ند به واسطه عملکرد اداره فرش
این استان اس��ت .وی بیان کرد :فرش دستباف
ایران به عنوان شناسنامه دوم و پرچم دوم ایران
اس��ت به طوری که هر ج��ا میرویم فرش ایران
میدرخشد و نامآور است.
دس��تپاک با تاکید بر اینکه فرش دستباف
نم��اد فرهنگ و تمدن برای یک کش��ور اس��ت،
افزود :فرش دس��تباف ،زعفران و پسته  3کاالی
اس��تراتژیک در کشور اس��ت ولی هیچ کدام به
اندازه ف��رش قدمت ندارد .وی با اش��اره به آمار
غیررس��می مبنی ب��ر اینکه بی��ش از  2میلیون
نفر جمعیت قالیبافی کش��ور است ،تصریح کرد:
هر روس��تایی بروید قطعا با زنی پش��ت دار قالی
مواجه خواهید شد که آذربایجانشرقی نمونهای
بارز است .دس��تپاک به برگزاری المپیاد فرش
دانشآموزی و دانش��جویی اش��اره کرد و افزود:
امس��ال تبریز میزبان  ۱۶۰نفر از  ۱۸استان بود
ب��ه طوری که  ۱۴۷زن و  ۱۳مرد در این المپیاد
شرکت کردند که در این میان  ۸۱دانشجو و ۷۹
دانشآموز در  ۴رش��ته رنگرزی ،بافت ،مرمت و
طراحی حضور داش��تند .رئیس مرکز ملی فرش
ای��ران با بیان اینکه  ۲۱نف��ر در بخش رنگرزی،
 ۴۷نف��ر در بخ��ش طراحی ۵۳ ،نف��ر در بخش
باف��ت و  ۱۹نفر در بخش مرمت ش��رکت کرده
بودن��د ،افزود ۹ :نفر در بخش دانشآموزی و ۱۲
نفر در بخش دانش��جویی رتبه اول تا س��وم این
المپیاد را به دس��ت آوردند .وی خاطرنشان کرد:
بیشترین رتبه برتر در این المپیاد به ترتیب برای
استانهای خراسان رضوی ،اصفهان و تهران است
که رتبه برتر از آن استان فارس شد و استانهای
ته��ران و خراس��ان جنوبی در رتبهه��ای دوم و
س��وم قرار گرفتند .رئیس مرکز ملی فرش ایران
ادامه داد :همچنین آذربایجان ش��رقی و اصفهان

نما
رونمایی از شناسنامه فرش ایران در  ۹اردیبهشت 98
رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه با همکاری سازمان بینالمللی سیتیوان در  ۹اردیبهشت سال
آینده رونمایی از شناسنامه فرش را خواهیم داشت ،گفت :تا امروز فرش ایران شناسنامه واحدی نداشته
است ولی به تبع این همکاری با سیتیوان هر فرش دستباف به صورت رایگان اطالعات یک فرش را در
ن کاالی ایرانی
اختیار خریدار و هر فرد دیگری خواهد گذاشت .فرشته پاکدست با تاکید بر اینکه نخستی 
تحریم ش�ده توسط آمریکا فرش دس�تباف بود ،افزود :فرش دستباف نشأت گرفته از فرهنگ و تمدن
یک کش�ور اس�ت و ترامپ نیز دقیق ًا این فرهنگ را نشانه گرفته اس�ت .معاون وزیر صنعت اظهار کرد:
 29/8درصد صادرات فرش ایران به کش�ور آمریکا بود که از زمان تحریمها این بازار از دس�ت ما خارج
شده و ما هم به دنبال بازار جایگزین از جمله روسیه هستیم .وی افزود ۱۲ :درصد صادرات فرش کشور
به آلمان اس�ت و مابقی به  ۱۷کشور دیگر صادر میش�ود .دستپاک خاطرنشان کرد :از  ۲۵فروردین تا
اوایل اردیبهشتماه  98نمایشگاه فرش دستباف در کشور عراق برگزار میشود و همچنین هلند نیز برای
میزبانی از نمایشگاه فرش ایران اعالم آمادگی کرده است.

به صورت مش��ترک در رتبه چهارم قرار گرفتند.
وی در پاس��خ به گالیهای مبنی بر اینکه استان
آذربایجانشرقی ،پایتخت فرش جهان اعالم شده
ولی نتوانس��ته رتبه خوبی در المپیاد به دس��ت
آورد ،گفت :همیش��ه اس��تان آذربایجانش��رقی
در المپیادها رتبه برتر آورده اس��ت اما امس��ال
اس��تانهای دیگر نیز تالش فراوانی کرده بودند
ت��ا در پایتخت فرش حائز رتبههای برتر باش��ند
و باید اج��ازه رقاب��ت را داد .وی ادامه داد :هیچ
صنعتی در کش��ورمان به اندازه صنعت فرش در

خصوص اش��تغال تاثیرگذار نیست ،ایجاد شغل
در ای��ن صنعت ارزان اس��ت و با حدود  10تا20
میلیون تومان امکان راهاندازی کس��ب و کار در
صنعت فرش وجود دارد.
رئیس مرک��ز ملی فرش ای��ران تصریح کرد:
با هماهنگی س��ازمان مدیری��ت و برنامهریزی و
مجلس در سال  98مشکلی برای بیمه قالیبافان
نخواهیم داشت ،چراکه یک رقم  19هزار میلیارد
ریالی و یک رقم  4هزار میلیارد ریالی برای بیمه
قالیبافان اختصاص یافته و نزدیک به یک میلیون

نفر را س��ال آینده بیمه میکنیم .وی به موضوع
س��اماندهی مواد اولیه فرش اش��اره کرد و گفت:
قبال پش��م به خارج از کشور صادر میشد که با
پیگیری وزیر صنعت این صادرات در سالجاری
متوقف ش��د و سال آینده هم پش��م به خارج از
کشور صادر نخواهد شد.
وی درباره کپ��یکاری فرش بیان کرد :امروز
دیگر نمیتوان جلوی تکنولوژی هیچ کش��وری
را گرف��ت و در ح��ال حاضر هن��د از نظر کمی
بیش��ترین تولید را دارد ولی ما هم س��عی داریم
کیفی��ت را فدای کمی��ت نکنیم و بای��د عنوان
کن��م که در حال حاضر ،ایران کماکان رتبه برتر
تولید فرش دستباف در جهان را در اختیار دارد.
وی اظه��ار کرد :رقبای ای��ران در تولید فرش از
جمله کش��ورهای هند ،نپال و مصر هستند که
فعالیت گستردهای دارند و نباید از آنها غافل شد
تا صدمهای به جایگاه ایران نرس��د .دستپاک با
اشاره به پشتوانه عمیق تاریخی و فرهنگی فرش
دس��تباف ایران ،گفت :ما از بیشترین سهم بازار
جهان��ی در ف��رش دس��تباف برخورداریم و این
صنع��ت مزایای مختلفی از جمله تنوع تولیدات،
طرح ،نقش ،رنگ ،ان��دازه و الیاف ،تأمین بخش
عمده مواد مصرفی در داخل ،فعالیت مؤسس��ات
علمی و پژوهشی بس��یاری در این زمینه ،وجود
نیروی کار ماهر و حفظ ش��بکه فروش در جهان
را در اختیار دارد.
گزارش فارس حاکی از آن اس��ت که در این
جلس��ه ناصر آویش��ن ،رئیس اداره فرش استان
آذربایجانش��رقی درباره علت عدم کسب نتایج
برتر توسط استان در المپیاد فرش اخیر گفت :ما
اصال هنرستانی درباره فرش نداریم و حتی اخیرا
باخبر ش��دیم که دانش��گاه پیام نور رشته فرش
دارد .رئیس اداره فرش اس��تان آذربایجانشرقی
خاطرنشان کرد :نفرات شرکتکننده در المپیاد
فرش کش��ور از جمل��ه نفرات برگزی��ده المپیاد
استانی هس��تند در حالی که المپیاد استانی در
آذربایجانشرقی برگزار نمیشود و افراد داوطلب
در المپیاد ش��رکت میکنند .وی اضافه کرد :در
ای��ن دوره از المپیاد برای  ۹رش��ته اصال نفراتی
برای معرفی نداش��تیم که امیدواریم سال آینده
این نقیصه رفع شود.

تهران

افتتاح دهها پروژه شهری
و روستایی در اسالمشهر

آیین افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی
اسالمشهر در کنار مزار شهدای گمنام قائمیه و
به میزبانی شهرداری این ش��هر برگزار شد .در
این مراس��م ،عالوه بر تعدادی پروژه زیرساختی
و توس��عهای دولت که در روس��تاها و شهرهای
اسالمشهر مورد بهرهبرداری قرار گرفت ،تعدادی
از پروژههای کلیدی ش��هرداری و شورای شهر
نیز به طور رسمی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
آغاز بهرهبرداری رس��می از پروژه مهم و حیاتی
تامین روشنایی بلوار حضرت معصومه مهمترین
اتفاقی بود که انجام ش��د و حاال دیگر به خاطر
تاریکی این مسیر جان هیچکدام از شهروندان
اسالمشهر و شهرهای همجوار تهدید نمیشود.
افتتاح  3بوستان شهری و رونمایی از بنای یادبود
ش��هدای گمنام در بوس��تانی با همی��ن نام در
شهرک قائمیه و چند پروژه دیگر جزو برنامههای
شهرداری بود .همچنین مدیرعامل سازمان سیما
و منظر شهری شهرداری اسالمشهر نیز از افتتاح
بوستان پرندگان در فضایی به مساحت  ۱۴هزار
مترمربع به همراه دریاچه مصنوعی در روزهای
پایانی سال خبر داد.
بانک

توزیع اسکناس نو در شعب منتخب
بانک ملت و  ۱۱بانک دیگر

بان��ک مرکزی فهرس��ت اس��امی ش��عب
منتخب برای توزیع اس��کناس در آستانه سال
ن��و را اعالم کرد .ب��ه گ��زارش روابط عمومی
بانک ملت ۸ ،ش��عبه منتخب این بانک تحت
نظارت مدیریتهای ش��عب استانهای تهران
و الب��رز در کن��ار  ۱۱بانک دیگر به مناس��بت
فرارس��یدن تعطیالت نوروز  ،۱۳۹۸نسبت به
توزیع اسکناس نو شامل یکصد برگ اسکناس
 20هزار ریالی و یکصد برگ اسکناس  ۵۰هزار
ریالی برای هر مراجعهکنن��ده اقدام میکنند.
بر اس��اس این گزارش ،توزیع این اسکناسها
از روز چهارشنبه  ۲۲اسفندماه ساعت  ۹صبح
تا  ۱۲ظهر ش��روع خواهد شد و تا روز دوشنبه
 ۲۷اسفندماه سال جاری به مدت  ۵روز کاری
ادامه خواهد داش��ت .بر اساس این گزارش ،در
سایر استانها ،ناظران پولی با همکاری شعب
بانکهای منتخب نس��بت ب��ه توزیع عمومی
اسکناس نو اقدام خواهند کرد.

