دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

بخششجرائمبانکیتولیدکنندگانمشروطشد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای ،بخشش جرائم
بانکی تولیدکنندگان را مشروط به پرداخت اصل و سود تسهیالت
بانکی کردند .نمایندگان درادامه جلسه علنی سه شنبه مجلس
بند الحاقی ۲تبصره  ۱۶بخش درآمدی بودجه  ۹۷کل کشور را با
 ۱۸۶رای موافق ۲۰ ،رای مخالف ،دو رای ممتنع از  ۲۲۸نماینده
حاضر تصویب کردند .مجلســیها در ایــن بند الحاقی تصویب
کردند به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها
و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود

بازار پول

را که تا پایان سال  ۹۶سررسید شده باشد ،از تاریخ
سررسید تا پایان شــهریورماه  ۱۳۹۷تسویه کنند،
بانکها و مؤسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود
خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه
دریافت و تســویه کند .نمایندگان مجلس شورای
اسالمی همچنین بند الحاقی ۳تبصره  ۱۶بخش درآمدی بودجه
 ۹۷کل کشور را با  ۱۹۳رای موافق ،هفت رای مخالف و سه رای
ممتنع از  ۲۳۹نماینده حاضر تصویب کردند .نمایندگان مجلس

همچنین دولت را مکلف کردند از طریق خزانهداری
کل کشور ،ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم
هزینــه شــرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسســات
انتفاعی وابســته به دولت سودده مندرج در پیوست
شــماره( )۳این قانون را تا مبلغ  ۵۲هزار و پانصد و
هفتاد میلیارد ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد
عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف  ۱۳۰۴۲۵جدول
شماره( )۵این قانون واریز کند.

توگوی آفتاب اقتصادی با محسن جاللپور
گف 
درباره نوسانات بازار

افزایش قیمت ارز

حاصلیکجریانمنطقیاست

نه توهم و حباب!

نمیتواند روال پایداری باشــد و نتیجه آن حتما
آفتاب اقتصادی -الهــام عالئی :علیرغم همه
جهشهایی است که در طول سالهای اخیر بارها
انتقادها و مباحث مطرح شــده در روزهای اخیر
اتفاق افتاده و این نوسانات نیز پیرو همین جهشها
پیرامون افزایش نرخ ارز ،ســیر صعودی قیمت ارز
صورت گرفته اند .ضمنا تفاوتی ندارد که چه دولتی
ادامــه دارد تا به جایی که در معامالت دیروز دالر
بر سر کار است ،چه دولت
به  ۴۹۵۰تومان رسید .بر
هشــتم ،نهم و دوازدهم
اساس اعالم بانک مرکزی،
باشد ،چه دولت اصولگرا،
نرخ  ۳۲ارز از جمله دالر و
اصالحطلــب و معتــدل،
یورو نسبت به روز دوشنبه
چنیــن شــرایط حاصل
افزایش و نرخ شش واحد
منطقی عملکرد اقتصادی
پولی دیگر کاهش یافت،
گذشته و حال ماست.
همچنیــن نرخ یــک ارز
نیز ثابــت مانــد .بر این محســن جالل پور :متاسفانه دالیل
علــت افزایــش
اساس ،نرخ هر دالر آمریکا بسیاری مانند دولت بزرگ ،هزینههای
برای سهشــنبه ،بیست و فراوان ،بودجه نادرســت ،هزینههای قیمت طال و سکه را چه
چهارم بهمن مــاه با  ۲۱جاری بســیار که هر سال نیز افزایش میدانید؟
ریال افزایش نســبت به مییابنــد ،کمبــود نقدینگی ،چاپ ایــن افزایــش قیمت در
روز دوشــنبه  ۳۷هزار و اسکناس و پس از آن افزایش نقدینگی بــازار طال و ســکه کامال
 ۱۹ریال قیمــت خورد .موجب ایجاد یک تورم جدی میشود طبیعی اســت .زیرا طال
همچنین هر پوند انگلیس که حاصلی جــز افزایش قیمت کاالها کاالیی است که به راحتی
با  ۵۱ریال کاهش نسبت در برندارد .ارز و طال نیز از این قاعده قابل حمل و نقل است و
قیمــت آن در دنیا کامال
به روز دوشنبه  ۵۱هزار و
مستثنی نیستند بنابراین قیمت آنها
مشخص اســت .بهعنوان
 ۲۵۹ریال و هر یورو با ۹۴
افزایش یافته است
مثال ،اگــر یک گرم طال
ریال رشد  ۴۵هزار و ۵۳۹
را در ایران بتوان یک دالر
ریال ارزشگذاری شــد.
فروخت ،به راحتی در خارج کشور نیز قابل معامله
این در حالی است که صرافیهای پایتخت هر دالر
اســت .بنابراین کامال طبیعی است که با افزایش
آمریکا را با  ۸۲تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه
قیمت دالر ،قیمت سکه و طال نیز افزایش یابد .در
 ۴هزار و  ۹۰۷تومان فروختند و در بسیاری موارد
کشور ما هم سکه و هم ارز به ریال خرید وفروش
این نرخ به بیش از این و حتی حدود  ۴۹۵۰تومان
میشــوند ،در نتیجه هر چقدر ریال نسبت به ارز
نیز رسید.
ضعیف شود ،قیمت سکه نیز باال میرود تا تعادل
از سوی دیگر ،قیمت انواع سکه نیز در بازار تهران
خود را حفظ کند.
افزایش یافت و روز گذشته در بازار آزاد ،هر قطعه
ســکه تمام بهار آزادی بــا  ۲۵هزار تومان افزایش
بازار دالر را در آینده با توجه به شــرایط
نســبت به روز دوشــنبه یک میلیون و  ۵۸۹هزار
فعلی چگونه پیشبینی میکنید؟
تومان فروخته شد .همچنین هر قطعه سکه طرح
این مسئله وابسته به تصمیمات دولت و حاکمیت
قدیم نیز در مدت مشابه شــاهد رشد  ۲۳هزار و
است .اگر در این راستا تصمیم معقولی گرفته شود،
 ۵۰۰تومانی بود و یک میلیون و  ۵۳۵هزار و ۵۰۰
امکان اینکه شاهد شــرایط بهتر باشیم و نرخ ارز
تومان داد و ستد شد .سکه نیم بهار آزادی با شش
به صــورت تدریجی افزایش یابد ،وجود دارد .تنها
هزار و  ۵۰۰تومان رشد نسبت به روز دوشنبه ۷۷۵
در این صورت اســت که از افزایش جهشی قیمت
هزار تومان به فروش رسید و ربع بهار آزادی نیز با ۹
ارز میتــوان جلوگیری کرد .اما اگر به سیاســت
هزار تومان افزایش  ۴۶۹هزار و  ۵۰۰تومان معامله
کتمــان حقایق ادامه دهیم و معتقد باشــیم که
شد .همچنین قیمت سکه گرمی دیروز در بازار آزاد
افزایش نرخ ارز ،یک مســئله توهمی اســت و به
با شش هزار تومان رشد نسبت به روز دوشنبه ۳۱۲
اقتصاد مربوط نمیشــود ،بعید است که بهبودی
هزار تومان بود .هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز با یک
در اوضاع اقتصادی شــکل گیرد .از ســوی دیگر،
هزار و  ۷۱۰تومان افزایش  ۱۵۳هزار و ۲۵۰تومان
پیشبینی رقم آینده ارز و دالر غیر ممکن است و
ارزشگذاری شده بود .آفتاب اقتصادی در این راستا
حتی رقم کنونی نیز موجب شگفتی من شد و اصال
با محســن جاللپور ،کارشناس اقتصادی و رئیس
پیشبینی نمیکردم که به این میزان افزایش یابد.
سابق اتاق ایران گفتوگویی صورت داد که در ادامه
تصور بر این بود که با توجه به عرضه دالر توســط
آن را میخوانید:
بانک مرکزی و صرافیها ،قیمت ارز تعدیل شــود
کــه این اتفاق صورت نگرفت .به اعتقاد من ،امروز
از نظر شما عامل یا عوامل افزایش اخیر در
حتی مسئوالن دولت و بانک مرکزی نیز نمیتوانند
نرخ ارز چیست؟
پیشبینی دقیقی از آینده بازار ارز داشــته باشند
همانگونه کــه بارها مطرح شــده ،روال تثبیت
چرا که در این شرایط بحرانی ،بنا به دالیل فراوان،
مصنوعی نرخ ارز و مدیریت قیمت ارز با شــرایط
هجمهای که به بازار ارز صورت میگیرد ،بیش از
درآمدهای نفتی دارای عواقب و مشــکالت جدی
میزان واقعی اســت و تقاضا به شکل عجیبی باال
است .زیرا اقتصاد دستوری نیست و با دستور امکان
میرود .این در حالی اســت کــه اگر ما مدیریت
بهبود و رفع مشــکالت وجود ندارد .اقتصاد بیمار
صحیحی انجام میدادیم ،مانع این گونه جهشها و
باید درمان شود و با مسکن نمیتوان درد و بیماری
تنشها در اقتصاد کشور میشدیم.
را از میان برد .متاســفانه دالیل بســیاری مانند
دولت بزرگ ،هزینههای فراوان ،بودجه نادرســت،
حبابــی که مســئوالن آن را در بازار ارز
هزینههای جاری بســیار که هر سال نیز افزایش
دخیل میدانند ،قرار اســت چه زمانی از میان
مییابند ،کمبود نقدینگی ،چاپ اسکناس و پس از
برود؟
آن افزایش نقدینگی موجب ایجاد یک تورم جدی
به شخصه اعتقادی به وجود چنین حبابی ندارم.
میشــود که حاصلی جز افزایش قیمت کاالها در
وضعیــت کنونــی ،حاصل یک جریــان منطقی
برندارد .ارز و طال نیز از این قاعده مستثنی نیستند
اقتصادی است و بحث حباب و ترکیدن حباب در
و بنابراین قیمت آنها افزایش یافته است .با توجه
این میان مطرح نیست.
به موارد مذکور ،پیشبینی میشــد که این روال

اظهــارات مســئوالن را دربــاره دالیل
غیراقتصادی نوسانات اخیر در قیمت دالر تا چه
حد قابل قبول میدانید؟
مســئوالن باید قبل از این به چنین شرایطی فکر
میکردنــد ،اما در حال حاضر ناچــار به بیان این
مســائل هســتند تا بتوانند فضای جامعه را آرام
کنند و مانع تشکیل صفهای طوالنی برای خرید
ارز شــوند .اما مسئله دیگر این است که متاسفانه
در ســالهای اخیر ،سرمایه اجتماعی ما به شدت
تحلیل رفته است و سخنان مسئوالن با مردم ،نه
تنها اثرگذار نیســت ،بلکه در برخی موارد نتیجه
معکوس نیز دارد .این یکی از نشــانههای کمبود
ســرمایه اجتماعی اســت که با وجــود اظهارات
رئیسجمهور ،وزرا و مسئوالن ،مردم همچنان به
خرید ارز ادامه میدهند و این نشــاندهنده عدم
اعتماد به مســئوالن و دولت اســت که متاسفانه
مسئله بسیار نگرانکنندهای است.
در شرایط کنونی چه باید کرد؟

بهترین اقدامی که باید صورت پذیرد ،این است که
مردم را آگاه کرد و اطالعات دقیق و شفاف به آنها
داد .دانستن اطالعات اقتصادی حق مردم است که
منجر به افزایش اعتماد آنها به مسئولین میشود
و از چنین بحرانهایی پیشــگیری خواهد کرد .از
سوی دیگر بهتر اســت مردم نیز از هجوم به بازار
و پیــش خرید خودداری کنند تا آرامش مجدد به
بازار برگردد.
تاثیر افزایش قیمت ارز بر معیشت مردم را
چگونه ارزیابی میکنید؟
مســلما افزایش نرخ طال و ارز منجــر به افزایش
تورم در کشــور میشــود و مردم را با مشــکالت
اقتصادی بیشــتری مواجه خواهد کرد .اگر همراه
با تورم ،قیمــت ارز را نیز همانگونه که در برنامه
چهارم و پنجم اقتصادی است به صورت منطقی و
متعادل دیده بودیم ،مانع ایجاد این تورم میشدیم.
اما اکنون حاصل این تورم بدون شــک در زندگی
روزمره و معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود.

|

نهاوندیان :تقاضای غیراقتصادی دنبال ملتهب کردن بازار ارز است

|

پورابراهیمی :قیمت دالر غیر واقعی است

|

خوانساری :نوسانات ارزی به اقتصاد لطمه جدی میزند

|

نوبخت :قیمت دالر باید زیر  ۴۰۰۰تومان باشد

|

کشتی آرای :مهمترین عامل افزایش قیمت سکه رشد قیمت دالر است

|

حاجی دلیگانی :از کرباسیان در مجلس درباره دالر سوال میشود

محمد نهاونديان ،معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه تقاضای غیر اقتصادی دنبال
ملتهب کردن بازار ارز است ،گفت :باید اقدامات هوشمندانه ای کرد و تقاضای سفته بازانه
مدیریت شود .هیچ کس نمیتواند انکار کند که این دولت هم تورم از باالی  ۴۰درصد به کمتر
از  ۱۰درصد کاهش داد و هم رشد منفی اقتصادی را مثبت کرد .این حرف که دولت خود به
دنبال افزایش نرخ ارز است ،حتما نادرست است.

اطالعــات جدیــد پس از گذشــت یــک ماه از
غرقشــدن کامل نفتکش ســانچی در آبهای
شــرقی چین حاکی از این است که هیچ چیزی
از محمولــه میعانات گازی باقی نمانده و نشــت
سوخت نفتکش نیز به حداقل رسیده است .یک
ماه پیش بود که نفتکش ایرانی ســانچی پس از
حدود هشت روز سوختن روی آب ،بهطور کامل
در آبهای چین غرق شــد .از آن زمان در کنار
تالشهــا برای به دســت آوردن اطالعات جدید
از وضعیت پیکرهای خدمه نفتکش ،نگرانیهایی
بابت احتمال نشت  ۱۹۰۰تن سوخت نفتکش به
درون دریا وجود داشت که این موضوع چینیها
را بر آن داشت که حتی سناریوهای نحوه خروج
الشــه نفتکش از عمق  ۱۱۵متری آب را بررسی

مجوز افزایش سقف برداشت از خودپردازها صادر شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکها و موسسات اعتباری عضو شتاب ،مجوز افزایش سقف
برداشت نقدی خودپردازها را صادر کرد .بانکها و موسسات اعتباری عضو شبکه شتاب از
روز جمعه  ۲۵اسفندماه سال جاری لغایت روز چهارشنبه  ۱۵فروردین ماه سال آتی میتوانند
سقف مبلغ برداشت نقدی از خودپردازها را به صورت درون بانکی (غیرشتابی) به پنج میلیون
ریال افزایش دهند.

خبر

بخشودگیپنجهزارمیلیارد
تومانیسودتسهیالتبانکی

نماینــدگان مــردم در خانه ملــت به دنبال
پیشــنهاد رئیس کمیســیون اقتصــادی با
بخشودگی پنج هزار میلیارد تومانی تسهیالت
بانکی تا سقف  ۱۰۰هزار میلیارد ریال موافقت
کردند .نمایندگان در نشست علنی سه شنبه
 ۲۴بهمن ماه مجلس شــورای اســامی در
جریان بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه
سال  ۹۷با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مبنی بر الحاق بند
( )۱۷۸به تبصــره  ۱۶این الیحه درخصوص
"بخشودگی سود وامهای خُ رد اقشار محروم و
کشاورزان" با  ۱۳۶رای موافق۳۷ ،رای مخالف
و  ۱۲رای ممتنــع از مجمــوع ۲۳۳نماینده
حاضر در جلسه موافقت کردند.

تفاهم بانک مرکزی و وزارت
ارتباطات برای امنیتUSSD

وزیر ارتباطات گفت :بر اساس تفاهمی که میان
رگوالتوری و بانک مرکزی برای تضمین امنیت
ســرویس کدهای دســتوری صورت گرفت،
پیشنهاد شده است که با قرار دادن اپلت روی
سیمکارت ،امنیت بستر USSDتضمین شود.
بــه گزارش ایبِنا ،محمدجــواد آذری جهرمی
در خصوص راهــکار اپراتورها به منظور ایجاد
امنیت در بستر کدهای دستوری اظهار داشت:
فعالسازی بستر  USSDو استفاده از کدهای
دســتوری تلفن همراه ،پیرو مقرراتگذاری و
پیوست مقرراتی تنظیمشده میان رگوالتوری
بانک مرکزی و رگوالتــوری وزارت ارتباطات
انجام شده است .مطابق با توافق صورتگرفته
میان ســازمان تنظیــم مقــررات رادیویی و
بانک مرکزی ،مقرر شــد تا با مکانیزم امنیتی،
امنیت این روش تراکنشــی تضمین شــود.
جهرمی تصریح کرد :مطابــق تفاهم نامه که
در جلســهای با حضور مدیران بانک مرکزی
و ســازمان تنظیم مقررات رادیویی همچنین
اپراتورهای تلفن همراه و شرکتهای پرداخت
الکترونیک ( )PSPصورت گرفت ،پیشنهاد شد
مدل امنیتی برای تراکنشها با قرار دادن یک
اپلت روی ســیمکارت صورت تضمین شود تا
مالحظات بانک مرکزی برای امنیت این روش
پرداخت الکترونیک محقق شود.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی قیمت
دالر را در مدت اخیر غیر واقعی دانست و گفت :ثبات نسبی بازار ارز در طول فعالیت دولت
یازدهم در بازار وجود داشت ،اما در چند ماه گذشته روند صعودی قیمت دالر با رشد قابل
توجهی روبهرو شده است و در صورتی که نوســانات بازار ارز کنترل نشود نرخ تورم نیز
افزایش مییابد .در ماههای اخیر افزایش قیمت دالر تاثیرات غیرمستقیم و بعضا با تاخیر
روی قیمت کاالها داشته ،اما باید توجه داشت قیمت دالر از نظر ما واقعی نیست.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اتاق تهران اظهار داشت:
نوســانات ارزی اخیر لطمه جدی به اقتصاد و سرنوشت بنگاههای خصوصی میزند البته
رئیس کل بانک مرکزی تاکنون چندین بار بحث یکسازی سازی نرخ ارز را مطرح کرده ،ولی
این موضوع تا کنون اجرایی نشده است .سه نوع ارز شرکتی ،اسکناس و حواله در بازار داریم
که نرخ ارز حواله ای باالتر از نرخ شرکتی و اسکناس است و این موضوع نگران کننده است.

محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت درباره آشفتگی بازار ارز و افزایش قیمت دالر گفت :بازار
پول در اختیار بانکهاست ،کار بانک مرکزی نظارت است و اعطای سپرده آن قانونی است.
ل نیســت و بانک مرکزی برنامههایی دارد که بهزودی اجرا
این تالطم برای دولت قابل قبو 
خواهد شــد .از ملت میخواهیم برای وارد شدن به بازار ارز هول نزنند ،قیمت ارز حتم ًا به
جایگاه حقیقی خود بازخواهد گشت .با محاسبات ما قیمت دالر زیر چهار هزار تومان است
و در حال حاضر قیمت دالر حباب است و باید بترکد.

محمد کشتی آرای ،عضو اتحادیه طال و جواهر تهران تصریح کرد :مهمترین عامل افزایش
بی سابقه قیمت سکه رشــد قیمت دالر و باال رفتن تقاضا در بازار است .اگر عامل قیمت
جهانی طال را چندان دخیل ندانیم ،بیشترین سهم افزایش قیمت سکه مربوط به دالر است.
وضعیت موجود بازار موجب شده که یک حباب حدود  ۹۰هزار تومانی روی سکه ایجاد شود.
تقاضا در بازار وجود دارد ،خیلی از واحدها از این ترس دارند که از فروش جا بمانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح سوال از وزیر اقتصاد در خصوص رها شدن
بازار ارز و افزایش بی ضابطه نرخ دالر خبر داد .حسین حاجی دلیگانی گفت :امروز از وزیر
اقتصاد در قالب ســوال ابهامات ایجاد شده در خصوص عملکرد دولت در بازار ارز را مطرح
کرده و کرباســیان باید بابت رها شدن بازار ارز کشور به نمایندگان پاسخگو باشد .از آنجا
که امکان ســوال از سیف برای نمایندگان وجود ندارد ،وزیر اقتصاد باید در این خصوص به
مجلس پاسخگو باشد.

محموله میعانات گازی نفتکش ایرانی سانچی تمام شد
کنند .با این وجود نشت سوخت از نفتکش صورت
گرفت و آلودگیهایی را در ابعاد مختلف در منطقه
برجای گذاشت و چینیها نیز نتوانستند هیچ کدام
از ســناریوهای مدنظر خود را برای خارج کردن
الشه سانچی از عمق آب ،اجرایی کنند.
کاپیتان محسن بهرامی ،سخنگوی شرکت ملی
نفتکــش در خصوص آخرین وضعیت ســانچی
گفت :بررسیهای کارشناســان حاضر در محل
و همچنین گزارشــات دریافتی از ربات کاوشگر
نشان میدهد که میزان آلودگی و نشت سوخت
از کشتی ســانچی به حداقل میزان خود رسیده
است .سخنگوی شرکت ملی نفتکش تصریح کرد:
نظرات کارشناسان حاکی از عدم وجود محموله در
مخازن بار این کشتی است ،چراکه احتماال بخش
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عمده آن ســوخته و مابقی نیز با نشت به دریا به
دلیل فرار بودن تبخیر شده است .بهرامی با بیان
اینکه بخش عمده سوخت این کشتی از بین رفته
است ،گفت :سوخت باقیمانده هم در اثر حرارت
ناشی از آتش سوزی غلیظ شده و به دلیل دمای
بســیار پایین آب در عمق  ۱۱۵متری ،در حال
حاضر احتمال نشت آن بسیار ضعیف است.
به گزارش تســنیم ،نشست مشــترکی با حضور
برخی مســئوالن ایرانی و چینــی در خصوص
بررسی آخرین وضعیت نفتکش سانچی در چین
برگزار شد .عالءالدین بروجردی ،رئیس کمیسیون
امنیــت ملی مجلس که در این نشســت حضور
داشت با اشاره به سفر سه روزه اش به چین گفت:
«در این مذاکرات درباره نگرانی خانوادههایی که

در حادثه سانچی عزیزان خود را از دست داده اند
صحبت و توافق شد کمیته مشترکی میان ایران
و چین برای تعیین تکلیف نهایی سرنوشــت این
افراد با توجه به غرق شدن کشتی تشکیل شود».
وی افزود :تاکنون از طریق ربات به کشــتی غرق
شده دسترســی یافته اند ،اما نیاز به اعزام غواص
اســت که از نزدیک وضعیت کشــتی مشاهده
و دربــاره آن اطمینان حاصل شــود که در این
خصوص نیز مذاکره مفصلی بــا فرمانده امداد و
نجات چینی صورت گرفت که در کمیته مشترک
به آن رسیدگی میشود ،همچنین توافق و تأکید
شــد که با توجه به حرکــت روزانه صدها فروند
نفتکش که تعداد زیادی از آنها برای ایران است،
استاندارد کشتیها افزایش یابد.

خبر

مشارکت بانک رفاه در پروژه
 ۵۰۰میلیاردی کیش

بانک رفاه در راستای حمایت از اشتغال و تولید و
همراستا با شعار محوری سال  ،۱۳۹۶در اجرای
پروژه دانــش بنیان  ۵۰۰میلیارد ریالی کیش
مشارکت کرد .در مراسم افتتاح و بهرهبرداری
از کارخانه تولید پروتزهای اندامی در جراحی
ارتوپدی و مغز و اعصاب که به مناسبت ایام اهلل
دهه مبارک فجر و با حضور دکتر ستاری معان
علمی و فناوری رئیس جمهور و مسئوالن این
بانک برگزار شد ،از مشارکت و حضور بانک رفاه
در این طرح ملی قدردانی شد.

سرمایهگذاریبانکشهر
درزیرساختها

حســین محمد پورزرندی ،مدیر عامل بانک
شهر ،ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان
شهرهای کوچک و کالنشــهرها را ماموریت
اصلی بانک شهر عنوان کرد و گفت :طی چند
سال اخیر ۳۰ ،هزار میلیارد تومان در خصوص
توسعه شهری سرمایهگذاری کرده ایم ،نیمی
از این رقم در راســتای توســعه حمل و نقل
عمومی و نیمی دیگر در پروژههای زیرساختی
شهرها سرمایه گذاری شده است .امروز بیش
از  ۷۰درصد مردم کشــور در شهرها زندگی
میکنند که این موضوع مسئولیت شهرداریها
و بانک شهر را برای آبادانی شهرها و ایجاد رفاه
شهروندان سنگین تر میکند.

رونمایی از چهار محصول
جدید بانک ملت

هادی ســپانلو ،مدیر امور طرح و برنامه بانک
ملت ،در مراســم رونمایی از چهار محصول
جدید بانک ملت گفت :کیف پول الکترونیک
برای اولین بار از سوی بانک ملت ارایه خواهد
شــد .سپانلو دومین محصول بانک را فعالیت
صراف بانک برشمرد و افزود :در قالب توریست
کارت امکان پرداخت وجه نقد و خرید آنالین
وجود دارد .ســومین محصــول بانک ملت،
ســامانه مدیریت صندوقهای قرضالحسنه
محلی اســت که ویژگیهــای فینتکی دارد
و نیاز به مراجعه به بانک نیســت .همچنین
چهارمین محصول سامانه بانکداری اینترنتی
ویژه اشخاص حقیقی کسب و کار است.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

یک معتــاد دوره بهبودش یک دوره
 ۲۱روز اســت .اما در بعضی از کمپهای
ترک اعتیاد برای گرفتــن پول اضافی از
معتاد و خانواده او بــه دروغ میگویند او
بهبود پیدا نکرده برای پول چند ماه یک
معتــاد را نگه میدارند .مــن یکی از آنها
هستم که بعد از چند ماه ماندن در کمپ
به محض خروج از آنجا مصرف کردم چون
عقدهایم کردن.

۰۹۳۸...

شهردار تهران گفته شهرداری تهران
۱۳هزار نفــر اضافی اواخر کار شــهردار
سابق استخدام کردهاند ،کجا هستند هر
کدام یک دستگاه برف روب داشته باشند
دوساعته تمام جادهها باز میشود پس باز
مشکل مدیریت ناکارآمد مسئوالن کشور
اســت اکنون تکلیف ایــن همه جمعیت
گرفتــار در برف چه میشــود اداره راه با
قولق
گریدرهای قراضه و برف روبهای ت 
زمینگیر شدهاند.
۰۹۱۸...

تهران بــا یک بار بــارش برف قفل
شد این نشان از بیبرنامگی و پیشبینی
نکردن چنین روزهایی از سوی مسئوالن
دارد و نشــان میدهد مســئوالن به فکر
مشکالت کشور نیستند اگر به فکر بودند
هزاران نفر در راه رسیدن به پایتخت شب
در میان برف و یخ نمیماندند ،تهران باید
چندین هزار ماشــین برف روب داشــته
باشــد اگر مســئوالن ما به جای آالسکا،
کانادا ،سوئد ،فنالند ،نروژ و روسیه بودند
باید نصف جمعیت از سرما بمیرند یا کل
زمستان کشور تعطیل کنند وقتی ملت به
ناکارآمدی مسئولین اعتراض دارند.
۰۹۱۸...

آقای مدیــری صادقانه میگوید که
همه قوا و نهادها مشکالت بسیاری دارند
ولی نمیتــوان راجع به آنها صحبت کرد
یعنی که فقط اجــازه میدهند از دولت
و اصالحطلبــان هر چه میخواهند گفته
شود منتها راه قضیه این است که ایشان
بــه دنبال صداقتی که بیان کرده از دولت
و اصالحطلبان هم هیچ چیز نگوید ایشان
هم این حق را برای خودش قائل شود.
۰۹۱۲...

بــرای بار صدم خواهش میکنم یک
مقاله راجع به خرید جنگنده از روســیه
توسط ایران بنویسید با تشکر.
۰۹۳۸...

آفتاب یزد :خریــد تجهیرات دفاعی
موضوع تخصصی اســت و مسئوالن
نظامی و دفاعی تخصصی در این امور
هســتند و مطمئن باشید توصیههای
الزم را در نظر میگیرند.

پیامبر اکــرم (ص) :هرکس ظاهرش
با باطنش مساوی و یکسان نباشد منافق
است هر که میخواهد باشد.
۰۹۱۲...

آقــای جنتــی فرموده اگــر مقامات
سادهزیســت باشــند مردم مشــکالت را
تحمل میکنند! بهترین ســاده زیستها
کارتنخوابهایند و برخی از آنها هم با سواد
عالی؛ آنها را سر کارهای بزرگ بگذارید!
۰۹۱۵...

توسط خاوری اختالس بزرگی اتفاق
افتاد اگر مدیریت قانون شمول بود خاوری
و صدها از او زرنگ تر جرأت اختالسکردن
نداشتند.

۰۹۱۸...

پیوســتن مرســدس بنز بــه جمع
خودروهای برقی را به فال نیک میگیریم
و امید و انتظار میرود انشــاءاهلل به مرور
زمان شــاهد افزایش تبدیل خودروهای
سبک و ســنگین بنزینی و گازوئیلی به
برقی باشیم.
۰۹۳۸...

حضــرت امام علــی(ع) میفرمایند:
آنکس که با دســت کوتاه ببخشــد ،از
دستی بلند پاداش گیرد.
۰۹۳۸...

ما مــردم از نمایندگان كمیســیون
اصل۹۰مجلــس آقــای بهرام پارســایی
درخواســت رســمی داریــم از حقــوق
مصرفكننده شهروندی در مورد جلوگیری
از تعرفههای رانتــی محدودیت ۲۵۰۰و
ســقف ۴۰هزاری خــودرو بنزینی اقدام
جدی كنند ما مردم منتظریم.
۰۹۳۶...

