دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

خرید و فروش دالر متوقف شد!

پیگیری قیمت دالر از سوی برخی صرافیهای سطح شهر گویای
آن اســت که در موارد متعدد صرافیها به دلیل آنچه کمبود ارز
اعالم شده ،از فروش انواع ارز خودداری میکنند و به نوعی خرید
و فروش ارزهــای مختلف و به ویژه دالر در بازار متوقف شــده
است .برخی صرافیهای سطح شهر بر این نکته تاکید دارند که
نــرخ بانکی دالر برای دیروز  ۴۴۷۷تومان بوده اما این صرافیها،
ارزی برای فروش در اختیار نداشتند .سایت اتحادیه طال و جواهر
که معموال هر روز قیمت انواع طال ،ســکه و ارز را اعالم میکند

دیروز از اعالم نرخ دالر خودداری و تنها به اعالم نرخ
دالر صرافیها اکتفا و نرخ آن را  ۴۴۶۶تومان اعالم
کرد که نرخ دالری است که بانک مرکزی در اختیار
آنها قــرار میدهد .نرخ یورو نیز  ۵۴۵۶تومان و نرخ
پوند  ۶۸۰۰تومان اعالم شد .البته برخی صرافیهای
سطح شهر بر این نکته تاکید دارند که حتی برای فروش پوند و
یورو هم موجودی ندارند .همچنین روی ســایت رسمی اتحادیه
طالفروشان ،قیمت سکه ،یک میلیون و ۵۳۲هزار تومان درج شده

بازار پول
است .در بررســی این وضعیت محمد کشتیآرای،
عضو هیئت رئیسه اتحادیه طال و جواهر که قیمتها
در ســایت اتحادیه مربوطه آنها اعالم شده ،گفت :با
توجه به کمبود موجودی ارز ،در حال حاضر به هیچ
عنوان در صرافیها و بازار خرید و فروش ارز به ویژه
دالر صورت نمیگیرد .این شرایط اثر خود را روی بازار سکه و طال
نیز گذاشته و برهمین اساس قیمت سکه تمام بهار آزادی به یک
میلیون و  ۵۵۰هزار تومان رسیده است.

کاهش تقریبا  ۵۰درصدی صادرات نفت ایران به کره جنوبی
صادرات نفت ایران به کره جنوبی با رسیدن به  ۷هزار و  ۸۱۲بشکه در روز با کاهش
بیش از  ۴۷درصدی روبرو شد .صادرات نفت ایران به این کشور در ماه گذشته میالدی
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۴۷.۳درصد روند نزولی نشان میدهد .البته
مجموع واردات نفت کره جنوبی در ماه ژانویه حاکی از رشد  ۶.۶درصدی در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل دارد.

خبر

رفتار دوگانه برخی وکالی ملت

چرانمایندگانمجلسفقط
موسم انتخابات در دسترس هستند؟
برقراری تماس تلفنی خبرنگاران با برخی نمایندگان مجلس تقریبا غیر ممکن
است؛ چرا که یا تلفن خود را پاسخ نمیدهند یا به گفته شخصی که پشت خط است
تلفن آنها دایورت است و در دسترس نیستند؛ یا اینکه نهایتا پس از شنیدن
صدای نماینده ،خبرنگاران با برخوردی سرد مواجه میشوند

درست از لحظه اعالم نتایج انتخابات
مجلس شورای اســامی ،در صورت
راهیافتن به خانه ملــت ،با تغییر نام
آنها از کاندیدا به نماینده ،همه چیز نیز
در مورد گفتار و رفتار این افراد تغییر
میکند .بسیاری از آنها حتی با اعضای
ستادهای انتخاباتی خود نیز بیمهری
میکنند ،چه برســد به سایر مردم و
هموطنانشان
آفتــاب اقتصادی -گروه بــازار پول :مجلس
شورای اســامی در ایران از نمایندگان منتخب
مردم تشــکیل شــده و هدف از تشکیل چنین
نهادی مشــارکت مردم از طریــق نمایندگان در
سرنوشــت و تصمیمگیریهای مهم کشورشان
است؛ به گونهای که مجلس را خانه ملت مینامند
و این شعار همواره توسط مسئوالن و نمایندگان
مجلس به گوش میرســد .امــا آیا میان حرف و
عمل مجلسیون تفاوتی وجود ندارد؟! اگر اندکی
به گذشــته بازگردیم و بحبوحه انتخابات مجلس
را به یاد آوریم ،حقایــق تلخی بروز میکنند که
الجرم وبر حســب وظیفه در این گزارش به آنها
اشاره میشود.
روی خوب نمایندگان!

ناگفته پیداســت که کاندیداهای مجلس شورای
اســامی مدتهــا قبــل از کارزار انتخابات ،از
روشهای مختلف ســعی در جــذب آرای مردم
جهت ورود به خانه ملت دارند و این درست همان
بازه زمانی است که آنها را خوشرو ،خوشبرخورد،
اهل مماشــات ،متواضــع ،صــادق و اهل عمل
مییابیــد .ایــن ویژگیهای نیک تــا آنجا ادامه
مییابند که خــود را به دلیل انتخاب نمایندگان
دورههای قبلی ســرزنش میکنید و چشم امید

به کاندیداهای جدیــدی میدوزید که آیندهای
رویایی را با وعدههای بســیار ترســیم کرده اند!
در ایــن بازه زمانی ،کاندیداهای انتخابات مجلس
آنقدر مردمی میشــوند که حتی خودشــان به
دفاتر مطبوعات و خبرگزاریها مراجعه میکنند
و پای درد دل اصحاب رســانه مینشینند؛ آنقدر
دلنشین و جذاب سخن میگویند که هر شنونده
و بینندهای تحتتاثیر گفتار آنها قرار میگیرد.
وقتی سکه برمی گردد!

اما دریغ که درست از لحظه اعالم نتایج انتخابات
مجلس شــورای اسالمی ،در صورت راه یافتن به
خانه ملت ،با تغییر نام آنها از کاندیدا به نماینده،
همــه چیز نیز در مورد گفتــار و رفتار این افراد
تغییر میکند .بســیاری از آنهــا حتی با اعضای
ستادهای انتخاباتی خود نیز بیمهری میکنند،
چه برســد به سایر مردم و هم وطنانشان .کار به
جایی میرسد که گویی دیگر گوش برای شنیدن
دردها و مشکالت و انتقادها وجود ندارد و هدف
اصلی که رســیدن به مقام «نمایندگی مجلس
شورای اســامی» بوده ،حاصل شده است .دیگر
نه تنها مردم ،بلکه مطبوعات نیز جایگاه خود را
نزد آنان از دســت میدهند و این حسن منتقل
میشــود که از آنها صرفا بهعنــوان نردبان برای
باال رفتن از پلههای به اصطالح «ترقی» استفاده
شده است!
این آن چیزی است که برای جامعه بسیار دردناک
و تأســف آور است و باعث متزلزل شدن بیش از
پیش پایههای اعتماد به مسئوالن در میان مردم
میشود .از سوی دیگر ،با توجه به دایره اختیارات
و وظایف نمایندگان مجلس ،این پرسش به ذهن
میرســد که دالیل کوتاهی این افــراد در انجام
تعهدات و وظایفشان چیست؟ با توجه به اینکه در
مورد حقوق و محدودیتهای نمایندگان مجلس
عنوان میشود که هر نماینده در برابر تمام ملت

مســئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی
و خارجی کشــور اظهار نظر کند ،چرا همچنان
و هر روز شــاهد ســکوت و بیتفاوتی بسیاری از
نمایندگان در برابر مهمترین رخدادهای اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی کشور هستیم؟!
غیبت صد نماینده در جلسه تصویب بودجه 97

این مســئله تا به آنجا ادامــه مییابد که در روز
تصویب مهمتریــن الیحه ســال یعنی تصویب
ماده واحــده الیحه بودجه ســال  1397حدود
صدنماینده غایب بودند و هیچ توضیحی نیز بابت
این غیبت ارائه نداده اند! ســوم اسفند ماه سال
جاری ماده واحده بودجه ســال  97را در صحن
علنی مجلس با  148رأی موافق 38 ،رأی مخالف
و 3رأی ممتنع از مجموع  197نماینده حاضر به
تصویب رساندند .این در حالی است که در شرایط
کنونی ،مســائل اقتصادی برای مردم و جامعه از
اهمیــت وصف ناپذیری برخوردار اســت و تأثیر
کوچکترین تصمیمات مسئوالن میتواند نقش
بسیار قابل توجهی در زندگی و معاش مردم ایفا
کند .بســیار عجیب و غیر قابل پیشبینی به نظر
میرسد که بعد از آن همه حواشی در مورد ابعاد
مختلف بودجه  97و حساسیت باالی این موضوع،
حدود  100تن از نماینــدگان در این امر خطیر
حضور نیابند و اساســا اهمیتــی نیز به انتقاداتی
که در این مــورد به آنها وارد میشــود ،ندهند!
آیــا حضور این تعداد فرد غایب در جلســه مهم
نمیتوانست سرنوشت بودجه  97و نهایتا اقتصاد
کشور را تغییر دهد؟ آنها خود را در چه جایگاهی
میدانند که به تشخیص خود از این حضور امتناع
میورزند و آرای افرادی را که چشــم امیدشان به
آنهاست ،نادیده میگیرند؟ و اینکه این نمایندگان
در زمان این جلســه به چه امور مهمی مشغول
بودهاند که بر یکی از مهمترین جلسات اقتصادی
کشور اولویت داشته است؟!

سد ارتباطی نمایندگان با مردم

کافی اســت که شــما بهعنوان یک فــرد عادی
به دنبال یافتن پاســخ این پرســشها و ســایر
پرسشهای بیشماری باشــید که در ذهن شما
انباشته شــده است .به احتمال بسیار زیاد ،تالش
شــما برای مالقات با نمایندگان با موانع متعددی
روبه رو خواهد شــد که موجب دلســرد شدن و
انصراف از این اقدام میشود .اما حتی اگر بهعنوان
یک نماینده از طرف مطبوعات نیز اقدام به برقراری
ارتبــاط با نمایندگان مجلس و کســب اطالعات
احتمالی که آنها دارند ،نمایید ،باز هم با دربهای
بسته مواجه میشــوید چرا که ظاهرا آنها همواره
مشغول انجام امور مهم مملکتی هستند و لحظهای
برای پاسخگویی به سایرین فرصت ندارند!
برقــراری تمــاس تلفنــی خبرنگاران بــا برخی
نمایندگان مجلس تقریبا غیر ممکن است؛ چرا که
یا تلفن خود را پاسخ نمیدهند یا به گفته شخصی
که پشــت خط است تلفن آنها دایورت است و در
دسترس نیستند؛ یا در جلسه مهمی حضور دارند
و قادر به پاسخگویی نیستند؛ یا اینکه نهایتا پس
از شنیدن صدای نماینده ،خبرنگاران با برخوردی
سرد مواجه میشوند و حتی با به جان خریدن این
رفتار ،پاسخی مانند «کار دارم ،نمیتوانم صحبت
کنم» را دریافت میکنند! این نشانه عمق فاجعه
در کشــوری اســت که مردمانش داعیه فرهنگ،
اخالق و ادب را دارند.
از ســوی دیگر ،در کمال تاسف برخی از اعضای
کمیسیونهای تخصصی مجلس از مسائل حوزه
تخصصی خود آگاهی ندارند و قادر به ارائه توضیح
در مورد این مباحث نیستند .هر چند که با توجه
به عدم توجه به تحصیالت مرتبط در زمان انتخاب
اعضای کمیسیونها این مسئله بعید و عجیب به
نظر نمیرسد! امید است که این گزارش تلنگری
باشــد برای آنهــا که تکبر ،مقام و عــدم تعهد را
سرلوحه کار خود قرار داده اند!

کره جنوبی در بخش انرژی خورشیدی ایران سرمایه گذاری میکند

گزارش خبرگزاری رســمی چین حاکی اســت
کرهجنوبی قصد دارد در زمینه انرژی خورشیدی و
توسعه این منبع پاک انرژی در ایران سرمایهگذاری
و با تهران همکاری کند .کره جنوبی از قصد خود
برای سرمایه گذاری در ساخت یک نیروگاه انرژی
خورشیدی در زرندیه ایران در مرکز کشورمان خبر
داده است .این گزارش میافزاید یک هیئت از کره
جنوبی که به ایران ســفر کرده از منطقه ای در
اســتان مرکزی دیدن کرده که قرار است نیروگاه
برق در آن ساخته شود.
زمینی به وسعت  28هکتار به گزارش خبرگزاری

چیــن بــرای ایــن طرح
اختصــاص داده شــده و
کرهجنوبی برای این برنامه
 44میلیون دالر اختصاص
داده کــه معادل  70درصد
از کل بودجــه الزم بــرای
ساخت نیروگاه برق انرژی
خورشیدی است.
این نیروگاه که مابقی سرمایه گذاری آن را ایران
برعهده میگیــرد  17مگاوات ظرفیت تولید برق
دارد و بر اساس اعالم طرفین ظرف مدت 15ماه

مفقودی
سند کمپانی خودرو تاکسی سمند ایکس  7زرد روغنی مدل
 1383به شماره پالک ایران  885 _ 33ت  11به شماره موتور
 12483022061و شماره شاسی  83275629مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی

ســاخته خواهد شــد .در
کنار عالقــه کره جنوبی به
تامین مالی این طرح ،یک
انجمن اقتصادی کرهجنوبی
اعــام کرده کــه از جمله
برنامههایش ایجــاد مراکز
فناوری کره جنوبی در ایران
و چند کشــور دیگر است.
به گزارش ایرنا ،از زمانی که توافق هســته ای به
اجرا گذاشته شده روابط اقتصادی و همکاریهای
انرژی ایــران و کره جنوبی نیز گرمتر و نزدیکتر

ســند کمپانی و برگ سبز خودرو ســواری زانتیا سیتروئن
نــوک مــدادی متالیــک مــدل  1384به شــماره پالک
ایران 692_ 84ب 25به نام شرکت مجتمع ذوب و احیا روی قشم
به شماره موتور  00419763و شماره شاسی S1512283123381
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

شده اســت .انجمن خدمات گمرکی و رسیدگی
به امور موسســات کوچک و متوسط کره جنوبی
موســوم به 'اس ام بی آ' خاطرنشــان کرده یکی
از بازارهــای هدف ایران اســت .ایــن انجمن در
گزارش مشــروحی آورده که موسسات کوچک و
متوســط باید به دنبال حضور در بازار کشورهای
دیگر منطقه آسیا از جمله ایران باشند .انجمن در
گزارش خود تصریح کرده اســت که برای ایجاد
مراکز فناوری برنامه ریزیهایی در حال انجام است
و شرکتهای کوچک و متوسط هم بازارهایی نظیر
ایران را مد نظر قرار دهند.
مفقودی

سند کمپانی و برگ ســبز خودرو سواری ماکسیما نقره ای
متالیک مدل  1389به شــماره پالک ایران  796 _ 55و 17
به نام شرکت مجتمع ذوب و احیا روی قشم به شماره موتور
 VQ30012578Qو شماره شاسی PKLHA33CDL820551
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
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فروش  101هزار میلیارد تومان
گواهی سپرده ریالی

رئیس کل بانــک مرکزی گفت :فروش اوراق
گواهی ســپرده ریالــی با نــرخ  20درصد،
میتواند مشــکل اضافه برداشــت بانکها از
بانک مرکزی را جبران کند« .ولی اله سیف»
افزود :به بانکها اعالم کرده ایم که اگر اجرای
این بخشــنامه هزینهای به آنها تحمیل کرد،
بانک مرکــزی آن را جبران میکند .چنانچه
آثار منفــی برای بانکها ایجاد شــود ،بانک
مرکزی آن را رفع خواهد کرد .به گزارش ایرنا،
صدور گواهی اوراق مشارکت ریالی یکساله با
نرخ سود 20درصد ،بخشی از بسته مدیریت
ارزی بانک مرکزی اســت که از  28بهمن در
شــبکه بانکی کشور آغاز شده و تا  10اسفند
ادامه دارد .به گفته ســیف ،در هفته نخست
101هزار میلیارد تومان از این محل نقدینگی
از جامعه جمع شده است.

امارات؛رتبهنخستشکوفایی
اقتصادیدرخاورمیانه

مجمع اقتصاد جهانــی در تازه ترین گزارش
خود برترین کشــورهای جهــان را به لحاظ
شکوفایی اقتصادی معرفی کرد که در منطقه
خاورمیانه امــارات متحده رتبه نخســت را
از آن خود کرد .بر اســاس گزارش شــاخص
رقابتپذیــری جهانی که از ســوی مجمع
اقتصاد جهانی منتشــر شــد ۱۳۷ ،کشور به
لحاظ رونق اقتصادی و بهره وری دولت مورد
ارزیابی قرار گرفتند که کشــورهای سوئیس،
آمریکا و سنگاپور به ترتیب در جایگاه اول تا
سوم قرار گرفتند.

بانک

اختتامیهدومینجشنواره
فیلم بانک پاسارگاد برگزار شد

برگزیــدگان دومیــن جشــنواره فیلــم
180ثانیهای بانک پاســارگاد با حضور وزیر
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،اســتاندار تهران،
معــاون وزیر بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشــکی ،معــاون وزیر جهاد کشــاورزی و
رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشــور ،رئیس هیئت امنای انجمن اهدای
عضو ،مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان،
هنرمندان ،مدیرعامل و مسئوالن عالیرتبه
بانک پاسارگاد معرفی شدند .در این مراسم،
از ارائهدهندگان ایدههای برتر و ســازندگان
فیلمهای برتر در ســه حوزه محیط زیست
و منابع طبیعی ،تکریم خانواده و مسئولیت
اجتماعی و اهدای عضو تجلیل شد.

تداوم عرضه گواهی سپرده
بانکآینده

بانک آینده در راستای ارزش آفرینی هر چه
بیشتر و ارائه خدمت در روزهای پایانی سال
جاری برای عموم مشتریان و همچنین عرضه
گواهی ســپرده ریالی و ارزی ،تــا پایان روز
پنجشنبه ،1396/12/10 ،آماده ارائه خدمت
میباشــد .در صورت تمدیــد عرضه گواهی
سپرده ریالی و ارزی با نرخ سود علیالحساب،
 20درصد توسط بانک محترم مرکزی ،مراتب
به استحضار مشتریان خواهد رسید.
مفقودی

کارت دانشجویی اینجانب زينب تدين با شماره دانشجویی
٩٦٢١٢٣٣٠٠٦از دانشــگاه علوم پزشــكي ايران رشــته
راديولوژي در مقطع كارشناسي ناپيوسته مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط مى باشد
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/20577ﻡ ﺍﻟﻒ
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روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام09128197782 :

حضــرت امام علــی(ع) میفرمایند:
بدتریــن توشــه برای قیامت ،ســتم بر
بندگان است.
0938...

آقای رفیقدوست ،تک تک مردم این
کشــور هم میدانند  700میلیارد زمان
احمدی نژاد کجا رفت! شما نمیدانید؟
دادگاهها که برگزار شد و حکمها که آمد
شما هم متوجه میشوید.
0918...

حتمأ بایــد مردم فریــاد بزنند که
مســئوالن قانون بانکداری اســامی را
طــی و اجرا کنند؟ چرا خودجوش عمل
نمیکنید؟
0915...

حضرت امام حسین(ع) میفرمایند:
از نشــانههای عالم ،نقد سخن و اندیشه
خود و آگاهی از عمــق نظرات مختلف
است.
0938...

یــوم اهلل  22بهمــن  1396حقیقتا
تماشــایی و حماسه ســاز بود .مرحبا و
هــزاران مرحبا به ملــت مؤمن ،بصیر و
شهیدپرور ایران اســامی که با حضور
سبزشــان چراغ بیفــروغ انقالب و این
شــجره طیبه را گرامی و پاس داشتند.
مهمترین و بزرگترین پیام و درس این
راهپیمایی ،حفظ این پیروزی که قطعا از
خود پیروزی مشــکل تر است ،میباشد.
حضــرت امام خمینــی(ره) در این باره
فرمودند :با رفتار و اخالق اســامی ،این
قدرتی را که به شما رسیده است ،حفظ
کنید.
0938...

با ســام .لطفاً از مدیریــت تأمین
اجتماعی سوال شــود چند جور حرف
میزند ،گفت عیدی با حقوق بهمن حاال
پشیمان شدن ،شد اسفند ،چند سال هم
گفتن همسانی حقوق مستمریها پس
کو! لطفا اطالعرسانی کنید.
0919...

مردم در تظاهرات بیست و دو بهمن
به خاطر اســام و امام ،رهبری و شهدا
شرکت کردند مسئوالن در تحلیلهایشان
اشتباه نکنند اتفاقا دل مردم از عملکرد
مسئوالن و سوءمدیریتها و باند بازیها و
اختالسها خون و پر است و بسیار گلهمند
هستند.
0912...

آقای ضرغامی بــا این موضع گیری
احتماالً قصد دارد از این به بعد کاندیدای
ریاست جمهوری بشود!!!
0935...

اینکــه در فکر آرمانهای انســانی و
عدالت نباشیم تو هر جریان دیگری که
باشیم بهسود ما نخواهد بود.
0935...

وقتی علــل ناآرامیها و بــه خیابان
آمدن مردم را ننویســید قطعاً مشکالت
حلنشدنی میمانند.
0935...

هزینههای درمان بیماریهای ناشی از
آلودگی هوا ،بالتردید و بدون شک بیشتر
از هزینههای رفع آلودگی هواست .بهویژه
که این بیماریها صعبالعالج و سرطانی
هم باشد که بعضا یا غالبا غیرقابل جبران
و بدون نتیجه هم میشود.
0938...

دولتهــای آمریــکای جهانخــوار
و اســرائیل غاصب و همه کشــورهای
ظالم و ســتمگر جهان بایــد بدانند که
ظلم و ســتم و تجــاوز و فریب هیچگاه
پایدار نبوده و نیســت و سرانجام مردم
ســتمدیده و زجرکشیده مورد ستم آنها
به پا خواهند خواســتو با سرنگونی و
نابــودی آنها به بدترین شــکل و وضع
ممکــن و به فجیعتریــن وجهی ،مانند
ســایر دیکتاتورها و زراندوزان ســفاک
و خیانتکار ،از جمله صدام حســین در
عراق و ســرهنگ معمرقذافی دیوانه در
لیبــی و رابرت موگابه ،دیکتاتور بیرحم
نیکاراگوئه و سایر دیکتاتورهای سیهدل
و از خــدا بیخبر منطقــه و جهان ،آنها
را با همدستان و حامیان جنایتکارشان
بهزودی به زباله دان تاریخ و کثیفترین
و مخوفترین نقاط ترسناک و وحشتناک
جهان خواهند انداخت .انشاءاهلل
0913...

