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قانونمند شدن ارزهای رمزنگار حتمی شد

رئیــس صندوق بین المللی پول گفت :قانونمند شــدن ارزهای
رمزنگار حتمی است و جهان نیازمند قوانین بین المللی و نظارت
روی آنها است .کریستین الگارد گفت :ارزهای رمزنگار در نهایت
تحت قوانین دولتها قرار میگیرند و اینکه چه زمانی این موضوع
اتفاق بیفتد جای بحث دارد .ارزهای دیجیتال ،حوزه ای هستند
که ما نیازمند داشــتن قوانین بین المللی و نظارت درست روی
آنها هستیم .احتماال فعالیتهای ســیاه زیادی در حوزه ارزهای
رمزنگار انجــام میگیرد .صندوق بین المللی پول تالش میکند

مانع به کارگیــری ارزهای دیجیتال در فعالیتهای
پولشویی یا تامین منابع مالی گروههای تروریستی
شــود .رییس صندوق بین المللی پول خاطر نشان
کــرد که رگوالتورها باید تمرکز خود را روی ماهیت
ارزهای رمزنگار کاهــش و در عوض تمرکز خود را
روی فعالیتهای آنها افزایش دهند .این اظهارت الگارد به دنبال
موضع گیری برخی از رگوالتورها و سیاســتمداران در سرتاســر
جهان برای ســرکوب کردن ارزهای رمزنگار به میان آمد .هفته

بازار پول
گذشته وزرای دارایی فرانســه و آلمان اعالم کردند
که ژتونهای دیجیتالی میتواند ریســکهای قابل
توجهی برای ســرمایه گذاران و تهدیدی برای ثبات
مالی بلندمدت باشند؛ ضمن اینکه خواستار حفاظت
بیشتر از سرمایه گذاران خُ رده پا در حوزه ارز رمزنگار
شــدند .پیش از این هم رئیس بانک تسویه حساب بین المللی
گفته بود که بیت کوین ترکیبی از حباب و فاجعه محیطی است
و از بانکهای مرکزی جهان خواسته بود که آن را سرکوب کنند.

عدم پاسخگویی دولت و مسئوالن در قبال یک موسسه اعتباری

راز مسکوت ماندن پرونده ثامن چیست؟

آفتاب اقتصادی -الهام عالئــی :ظاهرا قرار
نیست داستان غم انگیز و دردآور موسسات مالی
و اعتباری در ایران به پایان برســد .یکی از این
موسسات که هماکنون به دغدغه اصلی بسیاری
از مردم کشورمان تبدیل شده ،موسسه اعتباری
ثامن اســت .این مؤسسه در تیر ماه سال ۱۳۷۶
با نام مؤسســه اعتباری ثامن االئمه در مشــهد
فعالیــت خود را با توجه بــه موافقتنامه وزارت
تعــاون آغاز کرد ،هرچند افتتاح رســمی آن در
۱۸دی ماه  ۱۳۷۶صورت گرفت .مؤسســه ثامن
در حال حاضر حدود  ۴۰۰۰کارمند و ۶۰۰شعبه
در سراسر کشور دارد.

میکند که پشتوانه اجرایی برای آنها وجود ندارد
و خــودش نیز بهعنوان عالی ترین مرجع و مقام
پولی کشــور پاســخگوی آن نمیباشد ،از هیچ
نقطه نظری قابل توجیه نیست.

نام ثامن در فهرست بانکهای مجاز

گمانه زنیها ادامه یافت تا اینکه در اوایل تیرماه
سال جاری بانک مرکزی نام موسسه ثامن را به
همراه بانک مهر اقتصاد در فهرســت بانکهای
مجــاز قرار داد و اعالم کــرد این بانک متقاضی
دریافت مجــوز از بانک مرکزی اســت .به نظر
میرسید ،این اقدام بانک مرکزی بعد از حواشی
اخیر نظام بانکی برای موسســات کوثر ،ثامن و
مهر اقتصاد احتماال به منظور آرام کردن فضای
سپردهگذاران بانکی انجام شده است.

ماجرای مجوز ثامن

با وجود این تعداد شــعبه در ســطح کشــور و
پس از  18ســال فعالیت این موسســه ،در آبان
ماه  ،1394رئیــس کل بانک مرکزی اعالم کرد
که موسســه ثامن دارای مجــوز قانونی از بانک
مرکزی نیســت ،اما در حال طی مراحل قانونی
برای دریافت مجوز اســت .این در حالی اســت
که تــا به امروز همچنان این مراحل قانونی طی
نشده و مجوزی به این موسسه داده نشده است!
در این میان ،آنقدر ابهام و پرســش وجود دارد
که حتی نمیتوان بــه همه آنها در یک گزارش
اشاره کرد .اینکه اساسا وقتی یک موسسه مالی
و اعتباری هنوز از بانک مرکزی مجوزی دریافت
نکرده ،چرا باید به آن اجازه فعالیت داده شود؟!
مگر نه این است که مطابق شنیدهها و دیدهها،
دریافــت مجوز برای یک فعالیت خرد و ســاده
با موانع ،مشــکالت و کاغذ بازی بســیار زیادی
برخورد میکند ،پــس چگونه میتوان پذیرفت
که تابلوهای یک موسســه مالــی و اعتباری با
نام موسســه اعتباری ثامن در تمام شــهرهای
کشورمان باال رود و سالها از فعالیت آن بگذرد،
اما همچنان مجوزی از ســوی بانک مرکزی در
میان نباشــد و هیچ کس نیــز اهمیتی به این
موضوع ندهد؟!
شایعه ورشکستگی ثامن

پس از اینکه دو سال از اعالم خبر احتمال دریافت
مجوز ثامن گذشت و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد،
در خرداد ماه ســال  ۱۳۹۶شایعه ورشکستگی
این مؤسســه منجر به ترس ســپردهگذاران و
تجمع گســترده در برابر شعبههای این مؤسسه
برای دریافت سپردههایشان شد.
توگو با خبرگزاری صدا و سیما
پس از آن ،در گف 
از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی ،سخنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،این
شایعه تکذیب شد و به سپردهگذاران اعالم شد
که به هیچ عنوان نگران نباشــند و به شــایعات
توجه نکنند.
استیصال سپرده گذاران

پس از این ماجرا ،ســپردهگذاران موسسه ثامن
که به شدت نگران ســپردههای خود بودند ،به
این موسســه مراجعه کردند و خواستار دریافت
اندوختههای خود شــدند که متاسفانه حاصلی
جز بیحاصلی نداشت! مردم با این پاسخ مواجه
میشــدند که «فعال جلو حسابها بسته شده و
امکان پرداخت وجه وجود نــدارد ،اگر به مبلغ
خاصــی نیاز داریــد ،فقط میتوانید تا ســقف
500هزار تومان از حساب خود برداشت کنید!»
این در حالی بود که این مبلغ  500هزار تومان
هیچ ارتباطی به موجودی حســاب مشــتریان
نداشت و حتی اگر مبلغ  300میلیون تومان نیز
در حســاب فردی موجود بود ،بیش از آن سقف
معین به وی پرداخت میشد!
در کمــال ناباوری ،این ســقف پرداختی پس از
گذشــت چند روز به  200هــزار تومان کاهش
یافت و به مشکالت مشتریان افزوده شد .عالوه
بر اینکه این همه به گونهای بود که مشــتریان
برای دریافت همین مبالغ اندک و ناچیز هم باید
ســاعتها در صف انتظار در موسسه میماندند.
در همیــن صفهــای انتظار میشــد دردها و
مشکالت سپردهگذاران مستأصل این موسسه را
شــنید که بسیاری از آنها با چالشهای جدی و
اساســی مواجه بودند و اکنون باید وقت ،انرژی،
شخصیت و آبروی خود را گرو میگذاشتند تا به
بخش بسیار کوچکی از پول خود دست یابند.
ماجرای ادغام

همه اینها در حالی بود که دو روز بعد از شــایعه

آخرین خبر از ثامن

بسیاری از سپردهگذاران موسسه ثامن معتقدند که بانک مرکزی آنها را ملعبه
دست خود قرار داده و در حال زمان خریدن است ،بدون اینکه کوچکترین
توجهی به مردم و شرایط زندگی آنها داشته باشد .اینکه سیف سخنانی را
بیان میکند که پشتوانه اجرایی برای آنها وجود ندارد و خودش نیز بهعنوان
عالیترین مرجع و مقام پولی کشور پاسخگوی آن نمیباشد ،از هیچ نقطه نظری
قابل توجیه نیست
مردم دردمند به برگزار شــدن آن دوخته شده،
کنار گذاشته شده ،جای بحث بسیار دارد.

ورشکستگی موسســه ثامن« ،عیسی رضایی»
رئیس هیئت مدیره ثامن که همزمان مدیرعاملی
موسســه کوثر را نیــز بر عهــده دارد ،به مردم
حاشیههای منتفی شدن ادغام
اطمینان داد که نگران سپردههای خود در ثامن
اندکی بعد ،عضو ناظر مجلس در شــورای پول و
نباشند ،زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و تغییر
اعتبار از منتفی شــدن ادغام موسسات مالی که
در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام میشود.
دچار مشکل شدهاند خبر داد .محمدرضا تابش با
رضایی به ســپرده گذاران توصیــه کرد آرامش
بیان اینکه در این شورا در جلسات متعدد درباره
خود را در این شــرایط حفــظ کنند ،زیرا جای
مسئله پیش آمده برای موسسات مالی و اعتباری
هیــچ نگرانی در تامیــن نقدینگی مــورد نیاز
بحث و تبادل نظر شــد ،گفت« :دادســتان کل
مردم نیســت .اما از همان ابتــدا که طرح ادغام
کشور خواستار رســیدگی به نابسامانیها درباره
این سه موسسه مطرح شــد ،بانک مهر اقتصاد
موسسات مالی و صندوقهای قرضالحسنه شد.
با انتشــار تکذبیه ،آن را رد کرد و خود را از این
در بخشهای اطالعرسانی ،هماهنگیهای الزم
دایره بیرون کشــید« .جواد حاجــی مزدارانی»
در ادغام موسســات مالی ،نقــش نظارتی بانک
معاون امور مناطق بانک مهــر اقتصاد ،هرگونه
مرکزی و ارزیابیها در امالک موسســات مالی
گمانهزنی درباره ادغام این بانک با موسسههای
اشــکالتی وجود دارد .بانــک مرکزی نیز مکلف
اعتباری را شــایعه دانست و تاکید کرد برخورد
شده در راستای ادغامهایی که انجام شده ،خط
با انتشــاردهندگان آن از طریــق مرجع قانونی
اعتباری بدهد».
پیگیری میشود.
مجموع ســخنان مقامها و اطالعیههای موسسه
چرا سیف پاسخگو نیست؟!
کوثــر و تعاونی ثامن ،مطرح بودن موضوع ادغام
اضطراب و نگرانی ســپردهگذاران ثامن همچنان
در مورد آنها و پیگیــری آن را در بانک مرکزی
ادامه داشــت تا اینکه  15مرداد ماه سال جاری،
تایید میکرد .ســرانجام بیست و نهم خردادماه،
رئیس کل بانک مرکزی به مشتریان این موسسه
معاون نظارتی بانک مرکزی انجام مذاکره میان
اطمینان خاطر داد که این موسسه هیچ مشکلی
موسسه اعتباری کوثر و صاحبان سهام موسسه
ندارد و بناســت با موسســه کوثــر و بانک مهر
ثامــن و مهراقتصاد را تایید کــرد و گفت« :این
اقتصاد تجمیع شود .آنچه
قبیــل مــوارد مطــرح
از ســوی مدیــران این ادغامی که مســئوالن ثامن و بانک بر نگرانی مردم دامن زد
موسســهها لزوما ممکن مرکزی از آن دم میزدند ،هنوز انجام و تــا امــروز هــم از آن
نکاسته ،اتفاقاتی بود که
اســت با نظر سهامداران
نشده اســت! این تصمیم به تشکیل
طی چند ماه اخیر برای
آنها یکســان نباشد ،اما
توافــق اولیه ای شــده جلسه شورای پول و اعتبار موکل شده ،موسسه اعتباری کاسپین
اســت .درخواست صدور جلسهای که بعد از گذشت هشت ماه رخ داد اما همان روزهای
مجــوز و ادغــام به طی هنوز فرصت تشکیل آن فراهم نشده نخست که بازار شایعات
مراحل قانونی آن بستگی اســت! حال اینکه چه حکمتی است داغ و به دنبال آن شعب
دارد ،در ایــن راه ممکن که این همه جلسات تشکیل میشود موسسات نامبرده پر شده
است دو موسسه یا بانک و چنین جلســهای که چشم بسیاری بــود از ســپردهگذارانی
کــه بــه قصــد دریافت
بــا یکدیگــر مذاکراتی
از مردم دردمند کشــورمان به برگزار
سپردههایشــان آمــده
داشته باشــند که امکان
دارد بــه نتیجــه منجر شــدن آن دوخته شده ،کنار گذاشته بودنــد ،هم مســئوالن
شــود .اکنون مذاکراتی شده ،جای بحث بسیار دارد
موسسات و هم مسئوالن
بانک مرکزی اعالم کردند
بیــن چند موسســه در
که مردم نگران نباشند مشکلی در این موسسات
حال انجام اســت که بانک مرکــزی در این باره
وجود ندارد.
خبر موثق و قطعی را به هموطنان اعالم خواهد
ســیف گفت« :موسســه ثامن در ابتــدا با نام
کرد .چنانچه در نهایت تشخیص بانک مرکزی بر
ثامناالئمــه فعالیت میکرد که بــا تذکر بانک
ادغام باشــد ،بانکی قویتر و با ثبات مالی بیشتر
مرکزی نام خود را اصالح کرد و اکنون مشــکل
بنا به مصلحت شکل میگیرد».
خاصی نــدارد .همچنین موسســه ثامن از نظر
جلسه شورای پول و اعتبار چه شد؟
تعادل دارایی و بدهی متعادل است».
ادغامی که مسئوالن ثامن و بانک مرکزی از آن
این اظهارات در حالی مطرح شــد که تا به حال
دم میزدند ،هنوز انجام نشده است! این تصمیم
هیچ نتیجهای در بر نداشــته است و بسیاری از
به تشــکیل جلسه شــورای پول و اعتبار موکل
سپردهگذاران موسســه ثامن معتقدند که بانک
شده ،جلسهای که بعد از گذشت هشت ماه هنوز
مرکــزی آنها را ملعبه دســت خود قــرار داده
فرصت تشکیل آن فراهم نشده است! حال اینکه
و در حــال زمان خریدن اســت ،بــدون اینکه
چه حکمتی است که این همه جلسات تشکیل
کوچکترین توجهی به مردم و شــرایط زندگی
میشــود و چنین جلسهای که چشم بسیاری از
آنها داشته باشد .اینکه ســیف سخنانی را بیان

جدیدترین خبری که توســط یک مقام مسئول
درباره موسســه ثامن اعالم شده به اواخر آذرماه
امســال برمی گردد که طــی آن مجددا رئیس
کل بانک مرکزی به ســپردهگذاران این موسسه
اطمینــان خاطر داد و اظهار داشــت« :تجميع
موسســه اعتباري ثامن در شرف انجام بوده و از
اين لحاظ مشــکلي وجود ندارد و در آينده ثامن
تجميع خواهد شــد ».ســيف به سپرده گذاران
ثامن اطمينان داده که مشــکل خاصي در اين
رابطــه وجود نداشــته و مي تواننــد با آرامش
ســپردههاي خود را در موسسه حفظ کنند و در
عين حال اگر مايل هســتند ســپردههاي خود
را دريافــت کنند .وي در مورد زمان نهايي براي
تعيين وضعيت ثامن و تجميع نيز اعالم کرد که
در شرف انجام اســت و زمان مشخصي در اين
باره اعالم نکرد.
سیف در حالی به ســپردهگذاران موسسه ثامن
اعالم کرد که میتوانند از حساب خود برداشت
کننــد که عمال چنین امکانی بــرای آنها وجود
ندارد! اکنون این ســؤال مطرح اســت که مگر
رئیس کل بانک مرکزی از مشکالت این موسسه
و سپردهگذارانش آگاه نیست که چنین سخنانی
را مطرح میکند؟! اگر آگاه اســت که به ترفند
متوسل شده و اگر آگاه نیست که جای شگفتی
بسیار دارد!
وعده اتصال به شبکه شتاب چه شد؟

نهایتا اینکه صورت و شــکل ظاهری در موسسه
ثامن حفظ شــده ،اما عمال این موسسه اعتباری
از شبکه بانکی کشــور طرد شده است؛ چرا که
نــه بانک مرکــزی از آن حمایــت میکند و نه
اینکه حتی به شبکه شتاب وصل میشود .سیف
چندی پیش وعده اتصال عابر بانکهای موسسه
ثامن به شبکه شتاب را به مردم داد که متاسفانه
این وعــده نیز تو خالــی از آب درآمد! اگر این
اتفاق میافتاد ،مشــکل سپردهگذاران به راحتی
حل میشــد ،اما ظاهرا دولت و مسئوالن در پی
حل این چالش نیستند.
برزخی میان غیر مجازها و مجازها!

دولت دوازدهم چندی است که در حال بررسی
مشــکالت موسســات مالی غیر مجــاز و رفع
آنهاســت و بارها نیز اعالم شــده که تقریبا 98
درصد مشــکالت این موسســات برطرف شده
اســت .این در حالی است که هرگز نام ثامن در
فهرست موسســات غیر مجاز قرار نگرفته است.
از ســوی دیگر ،ســپرده گذاران این موسســه
آرزومندنــد که چنین اتفاقــی میافتاد؛ چرا که
در ایــن صورت آنها نیز میتوانســتند به حقوق
مالی خود دســت یابند .ســوال اینجاســت که
این حالت بینابین که نام ثامن نه در فهرســت
مجازها قرار دارد و نه در فهرســت غیر مجازها،
قرار اســت تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟! گناه
ســپردهگذاران این موسســه چیست که دل به
وعدههای پوچ مسئوالن خوش کردهاند و چشم
انتظار معجزهای برای دریافت پول خود هستند؟!
چرا هیچ نهادی مسئولیت رسیدگی به مشکالت
سپردهگذاران ثامن را بر عهده نمیگیرد و اساسا
چرا این مسئله مســکوت مانده و درهالهای از
ابهام فرو رفته اســت؟! ســپردهگذاران موسسه
ثامن باید مشــکالت ،دردها و اعتراضات خود را
به گوش چه کسی برســانند؟! و در پایان اینکه
این سکوت تا کی ادامه خواهد یافت؟!
ما نیــز منتظــر توضیحات مســئوالن مربوطه
هستیم.

روابط تجاری ایران و پاکستان پنج میلیاردی میشود

پیکر دریانوردان ایرانی چهارشنبه به تهران میرسد

ســال گرفته اند .اتاق بازرگانی پاکستان -ایران
در حال فراهم کردن بستری برای شکل گرفتن
فرصتهای تجاری اســت .سرکنســول ایران
تصریح کرد که در جلسات تجاری برگزار شده
در زاهــدان و گوآدر ،قراردادهای تجاری زیادی
میان دو کشــور منعقد شده است .وی در پایان
به این نکته اشــاره کرد که سرمایه گذاریهای
مشترک میان دو کشور در حال نزدیک کردن
ایران و پاکستان به یکدیگر است.

64هــزار تن گندم در  200مایلی شــانگهای
به نفتکش ایرانی ســانچی که حامل بیش از
 130هــزار تن میعانات گازی بــود ،برخورد
کرد.
پس از این واقعه ،نفتکش ســانچی با 30تبعه
ایرانــی و دو بنگالدشــی دچــار حریــق و
انفجارهای سنگین شــد که کار امداد رسانی
در منطقه را با مشکل مواجه و در برخی مواقع
ناممکن کرد.

سرکنســول ایران در پاکســتان گفت :سطح
روابط تجاری ایران -پاکســتان در حال حاضر
 ۱.۵میلیارد دالر در ســال است که قرار است
به پنج میلیــارد دالر افزایش پیدا کند .محمد
رفیعی سرکنســول ایران در کویته پاکســتان
گفــت :از چندین دهه پیش ،دو کشــور روابط
تجاری ،مذهبی و سنتی با یکدیگر داشته اند و
مقامات دو کشور تصمیم به افزایش سطح روابط
اقتصادی ایران-پاکستان به پنج میلیارد دالر در

سرکنسول ایران در شانگهای اعالم کرد پیکر
ســه دریانورد ایرانی چهارشنبه صبح با پرواز
ماهان به تهران میرسد.
علیرضا ایروش افزود :پیکــر این عزیزان بعد
از انجــام تشــریفات اداری و مراحل قانونی،
راس ساعت  23:30دقیقه چهارشنبه شب با
پرواز شــماره  w5076ماهان به فرودگاه امام
خمینی(ره) منتقل میشود.
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شماره700

مشخصات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارسال شد
رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی
خریداران عمده ارز به همراه میزان دالر خریداری شده از ابتدای سال جاری تا  ۱۷دی ماه،
در راستای اجرای سیاستهای کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه و
فعالیتهای داللی ،خواستار رسیدگی به مبادالت این اشخاص و اقدام الزم در خصوص وصول
مالیاتهایمتعلقهشد.

خبر

ممنوعیتاخذ
کارمزد«استعالماطالعات
مشتریان از ثبت احوال»

اخذ کارمزد اســتعالم اطالعات مشتريان از
سازمان ثبت احوال کشور توسط بانکها و
موسسات اعتباری ممنوع است .به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی ،اخيرا ً مشاهده
شــده است که برخي از بانکها و مؤسسات
اعتباری ،عالوه بــر کارمزدهای مندرج در
بخشــنامههای اخذ کارمزد ،اقــدام به اخذ
مبالغــی از مشــتريان خود تحــت عنوان
«کارمزد اســتعالم اطالعات مشــتريان از
سازمان ثبت احوال کشور» میکنند .بر این
اســاس بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای
به بانکها و موسســات اعتباری اين اقدام
را مغاير با بخشــنامههای صادره اين بانک
دانسته و تاکيد کرده است دريافت هرگونه
وجه تحــت عنوان کارمــزد خدمات بانکي
خــارج از چارچوب بخشــنامههای ابالغی
بانک مرکزی ممنوع است .در این بخشنامه
از بانکها و موسســات اعتباری خواســته
شده است ضمن ابالغ موضوع به واحدهای
ذیربط بر حســن اجرای آن نیز نظارت الزم
انجام گیرد.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

آقای پژمان فر نماینده مردم مشهد
گیر داده به مدرک تحصیلی آقای روحانی.
میگوید چند ساله پیگیر مدرک تحصیلی
آقای روحانی هستم! خسته نباشی .عزیزم
برای شهر مشهد چه کردی؟
0915...

به تعبیر وزیر محتــرم نیرو ،راهکار
کمآبــی ســازگاری با آن اســت .اما اگر
بهجای "ســازگاری" از واژههای" اصالح
الگوی مصرف" اســتفاده شــود ،بسیار
مناسب و بهتر است.
0938...

از مسئوالن محترم آموزش و پرورش
تقاضــا میکنیم اخــذ پروانــه و مجوز
بهداشت فروشــگاههای خوراکی مستقر
مــدارس را الزامی کنند .زیرا بهداشــت
و نظافــت پایگاههای تغذیــه مدارس و
خــودداری از فروش انــواع محصوالت
خوراکی مضر و سرطانزا یک ضرورت تام
است و قطعا میتواند در سالمت جسمی
و روحی و هدایت تحصیلی دانش آموزان
عزیز فوقالعاده مؤثر واقع بشود.
0938...

بانک

رسول مکرم اسالم(ص) میفرمایند:
مردم تا زمانی که امر به معروف و نهی از
منکر کنند و در نیکوکاری و پرهیزگاری
به یکدیگر کمک کنند در خیر و سعادت
هستند.
0938...

توزیعدفترچهدرمناطقمحروم
توسطبانکملت

ســازمان آب مشــهد بابــت کنتور
هوشــمند مبلغ پنج میلیون تومان از هر
چاه آب در بلوار توس مشهد گرفت .االن
وســط دیماه است و چاه آب روشن .البد
کنتور هوشــمند اول تابســتان آینده به
هــوش میاد! پول کنتــور را پس بدهید.
هیچ دســتگاهی در مشــهد نیست که
جلو ســازمان آب را که با مدیریت غلط
ســفرهآبزیرزمینی را مضمحل میکند
بگیــرد ،در دمای حدود صفر درجه هیچ
گیاه زراعی رشــد ندارد و گیاه در حالت
رکود است صد تا آب هم در این دما بدهی
نفعی ندارد.

طی چهار مرحله افزایش سرمایه بانک شهر
از ســال  ،۸۸تعداد ســهام از ۱۵۰۰میلیون
ســهم بــه  ۱۵۵۷۳میلیون ســهم معادل
۴.۱۰برابــر (بــه ارزش  ۱۵۵۷۳میلیــارد
ریــال) افزایش یافت .صمدی ،معاون مالی و
اقتصادی بانک شهر تصریح کرد :در آخرین
گزارشــات کارشناسی ســهام نیز طبق نظر
کارشناسان رسمی این حوزه به طور مستقل،
سهام بلوکی بانک معادل  ۱۲۸۹ریال به ازای
هر سهم در تاریخ فروردین ماه  ۱۳۹۶ارزیابی
شده و اطمینانی نسبی وجود دارد که منافع
ســهامداران کمافیالســابق در تابلوی بازار
بورس و اوراق بهادار حفظ خواهد شد.

با ســام ،آقای مظفری کاش شــما
هــم چاپخانهای در مرکز اســتانها تهیه
میکردید .االن چند روز و چند وقته که
روزنامه وزین شــما نامرتب به دستمان
میرســد .از اصفهــان مزاحم شــدم .با
آرزوی توفیــق روزافزون بــرای تمامی
دستاندرکاران.

بانک ملت ،نســبت به توزیع هفت هزار جلد
دفترچه در بین دانش آموزان مناطق محروم
استان خراسان شمالی اقدام کرد .این بانک
در راستای ایفای مســئولیتهای اجتماعی
و با هدف کمک به توســعه علم و دانش در
مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور ،هفت
هزار جلد دفترچــه  ۶۰برگ را با هماهنگی
آموزش و پرورش اســتان خراسان شمالی،
بین دانش آموزان مــدارس مناطق محروم
استان توزیع کرد.

وضعیتمطلوببانکشهر
در صورتهای مالی

پرداخت  ۱۹هزار میلیارد ریال
وام ازدواج توسط بانک رفاه

بانــک رفــاه در دوره دولتهــای یازدهم و
دوازدهم ،بیــش از  ۱۹هــزار میلیارد ریال
تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج و تهیه
جهیزیه پرداخت کرد .شعب این بانک از محل
سپردههای قرض الحسنه نزد خود طی دوره
دولتهای یازدهم و دوازدهم اقدام به پرداخت
 ۲۵۱.۹۸۶فقره تســهیالت قرضالحســنه
ازدواج به مبلــغ ۱۹.۸۴۲.۵۵۵میلیون ریال
کرده است.

0915...

0913...

باســام و آرزوی موفقیت روزافزون
آقایان مظفری و کریمی لطفا در صورت
امکان در مورد خصومتهای شــخصی و
کینه توزی افراد مطلب بنوسید و هشدار
دهید.
0913...

رد الیح ه بودجهمرد م را خوشــحال
ل نمایندگان «دولت دست
کرد چونبه قو 
در جیــب مردم کرده» و به جایکاهش
هزینههایبیهوده ،با چندین برابر کردن
ی رکود ،چیزی
ت در سالها 
قبوض و مالیا 
ی نگذاشته.
ب مرد م باق 
در جی 
0915...

به عزیزان ســایت برف روبی مستقر
در تقاطع اتوبان امام علی و اتوبان بابایی
منطقه یک ،توصیه میگردد از وضعیت
یخزدگــی پلهای هوایــی این محدوده
(مسیر اتوبان امام علی) بازدید نمایند.
0912...

آفتاب یزد :انشاءاهلل در بارندگیهای
بعدی توجه خواهند کرد.

پرداختتسهیالت
برای خرید توسط بانک تجارت

رضا دولــت آبادی ،مدیر عامل بانک تجارت
گفت :آنچه در شــرایط کنونــی از اولویت
برخوردار است ایجاد شرایط اقتصادی فراگیر
و پایدار در کشور است .بانک تجارت در این
زمینه اقدامات موثری را طی ســالجاری به
انجام رســانده که از آن جملــه میتوان به
اعطای  ۸۹۲فقره تســهیالت به بنگاههای
کوچک و متوســط ،پرداخت  ۲۸۵۰۰فقره
تسهیالت به هموطنان برای خرید کاالهای
بــادوام ایرانــی و صدهــا فقره تســهیالت
پرداختــی جهت توســعه مشــاغل خانگی
اشاره کرد.

چرا شهرداری نسبت به برف روبی و
ایمن سازی پلهای هوایی عابر پیاده اقدام
نمیکند ،وضعیت پل عابر اتوبان امام علی
باالتر از بابایی ،میدان توحید ،پل مدیریت
اسفناک است .در صورت وقوع حادثه برای
عابرین ،چه کسی پاسخگو است.
0912...

از شــهردار محترم منطقه دو تقاضا
داریــم در صــورت امکان بــه وضعیت
نابسامان کوچه ســبز و بهار دو ،خیابان
بخشایش سعادت آباد باالتر از ساختمان
مرکزی شهرداری رسیدگی کند ،علیرغم
سپری شدن  3روز از بارش برف ،برفروبی
و یخ زدایی انجام نشده و سطل زباله نیز
تخلیه نشده است.
0912...

