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

مذاکرات بانکی تهران و باکو به سرانجام میرسد

وزیــر امور اقتصــادی و دارایی با اشــاره به مذاکــرات موثر برای
دستیابی به توافقات بانکی بین ایران و آذربایجان گفت :خط آهن
آستارا به آذربایجان به زودی افتتاح میشود .مسعود کرباسیان در
حاشــیه مراسم افتتاحیه دوازدهمین اجالس کمیسیون مشترک
همکاریهای اقتصــادی ایران و جمهوری آذربایجان با بیان اینکه
مذاکرات خوبی تاکنون بین دو کشــور برای دستیابی به توافقات
مشترک انجام شده است ،گفت :برای ایجاد کریدور خط آهن آستارا
به آذربایجان اقدامات مناســبی انجام شده و اکنون روزانه تعدادی

واگــن در این خط تردد میکنند .وی با بیان اینکه از
طریق این خط آهن مهم ایران به منطقه قفقاز شمالی
و کشــورهای آسیای میانه متصل میشــود ،افزود:
بخشی از این خط آهن سراسری که خلیج فارس را به
جمهوری آذربایجان و روسیه متصل میکند ،در رشت
و آستارا باید تکمیل شود که به جهت اهمیت آن کشورهای منطقه
تمایــل به همکاری با ایران دارنــد چراکه زمان انتقال بار از خلیج
فارس به کشورهای همسایه شمالی را کاهش میدهد .کرباسیان در

بازار پول
خصوص وضعیت مذاکرات بانکی بین ایران و جمهوری
آذربایجان گفت :در این زمینه مذاکرات خوبی صورت
گرفته و کار در این اجالس دنبال میشود و امیدواریم
در آینده نزدیک توافقات بانکی دو کشور اجرایی شود.
وی در ادامه به موافقتنامه تعرفه ترجیهی با نگاه فراملی
و سرمایه گذاریهای مشترک اشاره کرد و بیان داشت :در خصوص
همکاریهای مشــترک در بخش انرژی و کشــت فراسرزمینی و
همچنین بهداشت و دارو و کشاورزی نیز توافقاتی حاصل شده است.

نیازمندیک برجاماقتصادیهستیم

رشد اقتصادی در کشور ما چگونه است
و آیا بهبود خواهد یافت؟
اکنون در برنامه ششــم اقتصادی کشــور ،قرار
اســت که نرخ رشد اقتصادی هشت درصد باشد.
دستیابی به این نرخ رشد هشت درصدی نیازمند
الزاماتی است و خود به خود اتفاق نخواهد افتاد.
این الزامات شــامل الزامات سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی اســت و اگر ایــن الزامات اتفاق نیفتد،
در بلندمدت اقتصاد ایران دچار مشکل میشود.
اقتصاد ایران حتی توان نرخ رشد باالتر از هشت
درصد را نیز داراست ،اما باید فضای کسب و کار
در ایران برای دســتیابی به این نرخ رشــد مهیا
شود .متاســفانه طی ســالهای  ۹۰تا  ۹۵نرخ
رشد سرمایهگذاری در کشورمان به طور متوسط
منفی است .این در حالی است که برای رسیدن
به نرخ رشد هشــت درصد نیازمند حداقل رشد
سرمایهگذاری  ۱۸درصد هستیم .برای دستیابی
به این هدف نیز باید اصالحات اقتصادی در کشور
صورت گیرد .اگر با روند موجود ادامه دهیم ،قطعا
نرخ رشد اقتصادی ما زیر چهار درصد خواهد بود.
همچنین برای حل مشکل بیکاری در اقتصاد ایران
نیازمند افزایش نرخ سرمایه گذرای در اقتصادمان
هستیم .در صورتی که نرخ رشد سرمایهگذاری تا
سال  ۱۴۰۴به طور متوسط به  ۱۸درصد برسد،
آنگاه قطعا نرخ تولید ملــی افزایش مییابد و به
دنبال آن نرخ رشد اقتصادی بهبود مییابد و در
نتیجه رفاه ملی افزایش خواهد یافت.
راهکار دســتیابی به چنین نرخ رشدی
چیست؟
ما برای دســتیابی بــه این هدف بــه مجموعه
سیاســتهای اقتصادی هماهنگ نیاز داریم و با
تشــتت آرا نمیتوان کاری از پیــش برد .اگر در
سیاســتهای کالن اقتصادی ،مجموعه حکومت
(یعنی قوه مقننه ،قوه قضائیه ،قوه مجریه و مقام
رهبری) به یک تصمیم واحد برسند ،قطعا نیل به
این رشد اقتصادی به راحتی امکان پذیر خواهد
بود .بهعنــوان مثال ،برجام اتفاقی بود که حاصل
تصمیم مشــترک مجموعه حکومت بود و اگر ما
برجــام را نپذیرفته بودیم ،اکنون ناچار به فروش
نفت در قبال گرفتــن غذا بودیم .بنابراین اکنون
برای حل مشــکالت اقتصادی کشور نیاز به یک
برجــام اقتصادی داریم .این برجــام اقتصادی با
دموکراســی و رفراندوم ایجاد نمیشــود ،بلکه
توســط تصمیمگیری واحــد مجموعه حکومت
حاصل میگردد .بــرای اینکه حکمرانی خوب یا
 good governanceتحقــق یابــد ،نظــام
تصمیمگیری کالن اقتصادی کشــور باید هزینه
اصالحات را بپذیرد.
آیا پرداخت یارانهها به شــکل فعلی در
اقتصــاد ایران به صالح اســت و اگر قرار بر
حذف بخشــی از آنها باشد ،این کار باید
چگونه صورت گیرد؟
در حال حاضر ،حــدود  ۹۶درصد از مردم
ایران یارانه دریافت میکنند و با این سیستم
نمیتوان انتظار عدالت اجتماعی را داشــت
چــرا که یارانــه به برخی افــرادی پرداخت
میشــود که نه تنها نباید به آنهــا یارانه داده
شــود ،بلکه باید از آنها مالیات نیز گرفته شــود.
در مــورد پرداخت یارانه ،تاکید دارم که فقط و
فقط باید به ســه دهک پایین درآمدی کشور
پرداخت شود که حدود  ۱۰میلیون نفر از این
افراد شناخته شدهاند و تحت پوشش کمیته امداد
و سازمان بهزیستی هستند .از آنجا که هر دهک
در جمعیت کشور ما شــامل هشت میلیون نفر

اندیشــههای مــدرن اداره میکند نــه ابزارهای
مدرن .با یک مدیریت سنتی نمیتوان یک جامعه
صنعتی را اداره کرد.

عکس :آفتاب اقتصادی

مشکالت اساســی اقتصاد ایران در حال
حاضر به کدام حوزهها مربوط هستند؟
یکی از مشــکالتی که امروز اقتصــاد ایران با آن
مواجه اســت ،چالشهایی اســت که پیش روی
اقتصاد قرار گرفته؛ چالشهایی مانند بحران آب،
محیط زیست ،بیکاری ،صندوقهای بازنشستگی
و ....بــه باور من ،اقتصاد ایران در شــرایط فعلی
به اصالحــات اقتصادی نیــاز دارد و هرچه این
اصالحات اقتصادی بیشتر به تعویق بیفتد ،جامعه
بــرای اجرای آنها با هزینههای بیشــتری مواجه
خواهد شد.

برجام اتفاقی بود که حاصل تصمیم مشــترک مجموعه حکومــت بود و اگر ما برجام را
نپذیرفته بودیم ،اکنون ناچار بــه فروش نفت در قبال گرفتن غذا بودیم .بنابراین اکنون
برای حل مشکالت اقتصادی کشور نیاز به یک برجام اقتصادی داریم .این برجام اقتصادی
با دموکراسی و رفراندوم ایجاد نمیشود ،بلکه توسط تصمیمگیری واحد مجموعه حکومت
حاصل میگردد .برای اینکــه حکمرانی خوب یا  good governanceتحقق یابد ،نظام
تصمیمگیری کالن اقتصادی کشور باید هزینه اصالحات را بپذیرد
میشود ،این سه دهک پایین در آمدی ۲۴میلیون
عضو دارند .باقیمانده این افراد کمدرآمد نیز باید
با مراجعه به کمیته امداد و انجام ثبت نام ،راستی
آزمایی شــوند و پس از آن یارانه به آنها پرداخت
شود .همچنین یارانه این افراد باید افزایش یابد و
به دو یا سه برابر برسد.

تبعــات آن گریزناپذیر خواهد بود .درحال حاضر
 ۱۵۰۰تریلیون تومان نقدینگی در کشور ما وجود
دارد که اگر  ۱۰درصد آن وارد بازار ارز یا سکه یا
مسکن شود ،این بازارها را دگرگون میکند.
پرهیز از افزایش تورم در شرایط کنونی
چگونه امکان پذیر خواهد شد؟
راه مبارزه با تورم ،سیاست پولی مناسب است نه
تثبیــت قیمت .به عنوان مثال ،هنگامی که آقای
روحانی دولت را تحویــل گرفت ،قیمت دالر در
بازار آزاد  ۳۶۰۰تومــان بود .دولت یازدهم ارز را
سرکوب کرد و اجازه افزایش قیمت را به آن نداد؛
تا مردادماه ســال  ۹۶قیمت ارز همچنان حدود
 ۳۶۰۰تومان بود .اما به دلیل وجود تورم در مورد
ســایر کاالها ،قیمت واقعی ارز افزایش یافته بود.
من با شوک درمانی در اقتصاد مخالف هستم ،اما
اگر دولت به شکل تدریجی هر سال قیمت بنزین
و ارز را افزایش میداد ،اینگونه بحران در اقتصاد ما
ایجاد نمیشد .اقتصاد مجموعهای از بازارها شامل
بازار کاال و خدمات ،بازار نیروی کار ،بازار سرمایه،
بازار پول و  ...میباشــد .حال اگر عدم تعادل در
یک بازار اتفاق بیفتد ،در ســایر بازارها تاثیر آن
قابل مشاهده است.

راهکار فوری برون رفت از مشــکالت
کنونی در اقتصاد ما چیست؟
دولت باید در این راستا عزم خود را جزم کند .در
حال حاضر ،حدود  ۶۰۰هزار میلیارد تومان پروژه
عمرانی نیمه کاره در کشور وجود دارد که خیلی
از این پروژهها براســاس فشار و البی نمایندگان
مجلس به دولت و جامعه تحمیل شده است .اگر
نمایندگان هیچ پروژه جدیــدی را به پروژههای
نیمــه کاره قبل اضافه نکنند ،حداقل  ۲۵ســال
طول خواهد کشــید که این پروژهها تمام شوند.
بنابراین به باور من ،اقتصاد ایران به یک انضباط
اقتصادی نیازمند است؛ چرا که در شرایط فعلی
اقتصاد ما به شــدت از بیانضباطی رنج میبرد.
بــرای اینکه انضبــاط پولی در سیســتم بانکی،
انضباط مالی در ســند بودجه و انضباط اداری در
سیستم اداری اجرا شود ،باید نظام تصمیمگیری
کالن اقتصاد کشور اصالح
شــود .بهعنــوان مثال،
عربستان سعودی که اکنون شریک ما
مجموعــه حکومت باید
در منطقه است ،با کانادا ،استرالیا ،ژاپن،
به این نتیجه برســد که
یارانه هدفمند شود ،چرا آمریکا و اروپا درحال بهبود روابط است
که هنوز هدفمندســازی زیرا  ۹۰درصــد تولید ناخالص جهان
یارانهها در کشــور انجام توسط این کشــورها انجام میشود.
نشده است.
ما باید بدانیم که منافع ملی ایران در
تجارت با شرکای اقتصادی قوی است و
آیــا قیمت کنونی هرچه بیشتر بتوانیم با ایتالیا ،فرانسه،
حاملهــای انــرژی
آلمان ،اسپانیا و بریتانیا تعامل داشته
متناســب بــا وضعیت
باشیم ،اقتصاد کشورمان قدرتمندتر
اقتصادی کشور است؟
باید دانست که با سیاست خواهد شد
تثبیت قیمــت نمیتوان
جلو تورم را گرفت .قیمــت حاملهای انرژی در
دولت آقای روحانی طی چهار ســال گذشــته،
۴۰درصد کاهــش یافته اســت! مطابق گزارش
بانک مرکزی ،متوســط نرخ تورم ســالیانه ایران
 ۱۰درصد اســت و یعنی تورم ایران از چهار سال
پیش تاکنون  ۴۰درصد افزایش یافته اســت .در
واقع اگر قیمت بنزین در حال حاضر ۱۴۰۰تومان
بود به معنی ثابت بودن این نرخ اســت ،در حالی
که این چنین نیســت .بنابراین باید دانست که
اقتصاد فرمان و دســتور نمیپذیــرد و با مقوله
اقتصاد باید کارشناســانه برخورد کرد .هنگامی
که سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و نرخ رشد
و تولید متناســب با نرخ رشد نقدینگی نیست،

دعوت ایران از پاکستان برای مشارکت در پروژه چابهار
وزیر امور خارجه ایران از پاکستان دعوت کرد تا در پروژه بندر چابهار و توسعه ارتباط این
بندر با بندر گوادر مشارکت نماید .محمدجواد ظریف که برای انجام سفری سه روزه به
پاکستان رفته ،در سخنانی در انستیتوی مطالعات استراتژیک اسالم آباد گفت« :ما پیشنهاد
کرده ایم که در کریدور اقتصادی چین و پاکستان مشارکت کنیم .ما همچنین پیشنهاد
کردهایم که پاکستان و چین در چابهار مشارکت کنند».

خبر

یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با آفتاب اقتصادی:

آفتاب اقتصادی -الهام عالئی :اقتصاد ایران در
حال حاضر با چالشهای مختلفی در بخشهای
گوناگــون اقتصادی مواجه اســت .بســیاری از
کارشناســان اقتصادی معتقدند که سیاستهای
اقتصادی کشــورمان چه در بحــث کالن و چه
در اقتصاد خرد دارای کاســتیهای اساسی است
که باید مــورد ارزیابی و مدیریت قرار گیرد؛ چرا
کــه در غیر این صورت ،جبران صدمات ناشــی
از ســوء مدیریت این مشکالت بسیار دشوار و تا
حدودی غیرممکن خواهد دبود .آفتاب اقتصادی
در خصــوص مشــکالت ســاختاری موجود در
اقتصاد کنونی ایران و راهکارهای مرتفع ساختن
آنهــا گفتوگویی اختصاصی بــا مهدی پازوکی،
کارشــناس اقتصادی صورت داد که در ادامه آن
را میخوانید:

۳

چهارشنبه ۲۳اسفند ۱۳۹۶شماره۷۲۴

سرنوشت بازار ارز
چه خواهد بود؟
در حال حاضر ،دولت نرخ
ارز اســمی را ثابــت نگه
داشــته ،درحالی که نرخ
ارز واقعــی کاهش یافته
اســت زیــرا هنگامی که
تورم در کشور وجود دارد،
باید با توجه به مابهالتفاوت
نرخ تــورم داخلی و نرخ
تــورم خارجــی ،به طور
تدریجــی و ســالیانه ارز
تعدیل شــود .من معتقد
به یکسانســازی نرخ ارز
هســتم ،اما متاســفانه این یکسانسازی صورت
نمیگیرد چون ما با متغیرهای اقتصادی برخورد
سیاســی میکنیم اما اقتصاد فرمان نمیپذیرد.
قیمت ارز در بازار ارز توسط عرضه و تقاضای ارز
تعیین میشــود .هر عاملی که موجب اخالل در
بازار چه در بخش عرضــه و چه در بخش تقاضا
شود ،منجر به افزایش قیمت ارز خواهد شد.

تجارت بینالملل ایران درحال حاضر در
چه شرایطی قرار دارد؟
برجام موجب بهبود تعامــل ما با جهان در همه
زمینهها شــده بود ،اما متاسفانه یک هفته پس
از آن ما با پرتاب موشــک بــه جامعه بینالملل
ســیگنالهایی ارســال کردیم که بــر تجارت یا
شــرکتهای غربی تاثیر گذاشــت .سیاست
دفاعــی ما باید بــا سیاســت اقتصادیمان
هماهنگ باشــد و هیچکس مخالف مستقل
بودن کشورمان نیست ،اما این استقالل با منطق
به دست میآید بنابراین تعامل با سایر کشورها
الزمه موفقیت در زمینههای مختلف است .الزم
به ذکر اســت که به اعتقاد مــن ،وزارت خارجه
در زمینه سیاســت خارجی
ایــران
به شــدت ضعیف عمل
کــرده اســت .علیرغم
عملکرد موفــق آقای
ظریــف در برجــام،
امــا مدیریــت وزارت
خارجه دارای اشکال است.
دیپلماتهای ما باید وظایف
و مســئولیتهای خــود را بهتر
اجرا کنند .ما باید بیاموزیــم که جهان مدرن را

درمــان اقتصــاد ایــران چگونه محقق
خواهدشد؟
اقتصاد کشــور ما بیمار است و باید جراحی شود.
همان طور که میدانید جراحی یک بیمار همراه با
خونریزی و درد و رنج خواهد بود .جراحی اقتصاد
نیز از این قاعده مســتثنی نیســت و آسیبها و
چالشهای خــود را به همراه دارد که گریزناپذیر
اســت .به باور من ،دو سال پیش برای اصالحات
اقتصادی زمان مناسبتری بود و اکنون نسبت به
دو سال آینده زمان بهتری خواهد بود و در صورت
عدم اجرای این اصالحات ،کشــور در بلندمدت
دچار مشکل خواهد شد.
تاثیــر تحریمها بر اقتصاد ما چیســت و
چگونه میتوان این آثار را کاهش داد؟
تحریمها موجب شده که مبادالت ارزی کشور ما
دچار مشکل باشد و ناچار به تجارت با کشورهایی
هســتیم که جایگاهی در اقتصــاد جهان ندارند.
به عنوان مثال اتیوپی ،تانزانیا و همه کشــورهای
آفریقایــی منهــای آفریقای جنوبــی در حد و
اندازههای اقتصاد ایران نیســتند .احتماال اتفاقی
که اکنون در مورد تجارت با این کشــورها روی
میدهد این اســت که ما به آفریقا نفت میدهیم
و در ازای آن کاال وارد میکنیــم .میتوان گفت
که حجم صادرات همه قاره آفریقا به اندازه حجم
صادرات آلمان نیست .بنابراین به باور من ،امروز ما
باید دو اولویت را در مورد تجارت بینالملل در نظر
بگیریم؛ اتحادیه اروپا به عنوان اولویت اول و آلمان
و فرانســه به عنوان اولویت دوم .چرا که فرانسه
عضو شورای امنیت است و در این شورا تاثیرگذار
است .آلمان نیز که اولین قدرت اقتصادی اتحادیه
اروپــا و چهارمین قدرت اقتصادی جهان اســت.
خانم مرکل یکی از بهترین رهبران جهان در قرن
 ۲۱اســت و دنیا به نیکی از ایــن زن یاد خواهد
کرد .چرا که آنگال مرکل توانست به تجربه موفق
خصوصیســازی را پس از ادغام آلمان شرقی و
غربی دســت یابد .عربستان ســعودی که اکنون
شــریک ما در منطقه اســت ،با کانادا ،استرالیا،
ژاپن ،آمریکا و اروپا درحال بهبود روابط است زیرا
۹۰درصد تولید ناخالص جهان توسط این کشورها
انجام میشود .ما باید بدانیم که منافع ملی ایران
در تجارت با شرکای اقتصادی قوی است و هرچه
بیشــتر بتوانیم با ایتالیا ،فرانسه ،آلمان ،اسپانیا و
بریتانیا تعامل داشته باشــیم ،اقتصاد کشورمان
قدرتمندتر خواهد شد.
چرا این تعامل با قدرتهای اقتصادی به
نحو مطلوب برقرار نمیشود؟
ریشــه این مســئله در عدم شــناخت برخی از
مقامات سیاســی کشور ما از دنیاســت .به نظر
من ،نمایندگان مجلس در عین حال که زحمات
بســیاری متحمل میشوند ،اما کشورهای دنیا را
به خوبی نمیشناسند .بنابراین ارتباط ما باید در
کشورهایی افزایش یابد که حرفی برای گفتن در
اقتصاد بینالملل دارند .به عنوان مثال میتوان به
سیستمهای متفاوت حکمرانی در کره شمالی و
کرهجنوبی اشــاره کرد .هر چنــد کرهجنوبی نیز
کشور ایدهآلی محسوب نمیشــود اما در مقابل
کره شــمالی قابل دفاع است چرا که کره شمالی
با وجود داشتن بمب اتم و حکومت بسته ،دارای
تولیــد ناخالص ملی  ۵۰میلیارد دالر اســت و با
مشکالت اقتصادی بسیار زیادی مواجه است .این
در حالی است که تولید ناخالص ملی کرهجنوبی
 ۱۰۲۰میلیارد دالر اســت ،سالیانه  ۲۰۰میلیارد
دالر صادرات صنعتی دارد و جزو  ۱۵اقتصاد برتر
جهان است .الزم به ذکر است که در سال ۱۹۷۶
میالدی ،درآمد سرانه ما  ۲/۵برابر کرهجنوبی بود،
اما امروز درآمد سرانه کرهجنوبی سه برابر ماست.
دلیل این مســئله نیز سیستم حکمرانی خوب و
طی کردن مســیری است که منافع اقتصاد ملی
آنها را تامین میکند .کشــور ما به صورت بالقوه
قطعا میتواند از کرهجنوبی بهتر باشــد و این در
صورتی محقق خواهد شد که منطقی بیندیشیم
و عمل کنیم .باید فضای سرمایهگذاری داخلی و
خارجی در کشور مهیا باشد .برای افزایش نرخ رشد
اقتصادی ایران ،تنها دو راهکار وجود دارد ،یا باید
منابع سرمایهگذاری فیزیکی ما افزایش پیدا کند
یا بهــرهوری در اقتصادمان باال رود .برای افزایش
منابع سرمایهگذاری فیزیکی نیاز به سرمایهگذاری
خارجــی داریم و برای افزایش بهرهوری به دانش
فنی و انتقال تکنولوژی نیازمندیم .از سوی دیگر،
اقتصاد ایران دو مزیت عمده دارد که باید از آنها به
بهترین نحو ممکن بهره ببریم؛ یکی از این مزایا،
انرژی ارزان و دیگــری نیروی کار تحصیلکرده و
ارزان اســت .بنابراین اقدامات ما باید در راستای
جذب ســرمایههای خارجی باشد ،به گونهای که
ســرمایههای درون کشــورمان نیز به کشورهای
دیگر تزریق نشود و شــاهد اصالح فضای کشور
و پرهیز از تندروی در حوزههای مختلف باشــیم.
تعادل بهترین گزینه در تعامالت بینالمللی است.

ایران بازار جدید
گندم روسیهمیشود

ایران و روســیه به تازگــی موافقتنامهای
تجاری به امضا رســاندهاند که در نخستین
پیامــد آن دروازههای بازار ایــران به روی
صادرات انبوه گندم روســیه بازمیشــود.
مطابــق قرارداد امضا شــده بیــن ایران با
روســیه و قزاقســتان به زودی نخســتین
محموله گندم خریداری شده که میزان آن
یک میلیون تن اســت وارد ایران میشود.
مطابق قرارداد به امضا رســیده قرار اســت
ســاالنه یک میلیــون تن گنــدم به مدت
پنجسال از روسیه و قزاقســتان وارد ایران
شود .بر اساس این گزارش ،قانون ممنوعیت
واردات گندم بــرای مصرف داخلی که طی
ســال  ۲۰۱۶به امضا رسید همچنان برقرار
اســت و گندم وارداتی از روســیه فقط به
منظــور آرد کردن و صــادرات مجدد مورد
اســتفاده قرار خواهد گرفت .کاوه زرگران،
رئیس کمیســیون کشاورزی اتاق تهران در
مصاحبــهای با بلومبرگ در مســکو گفت:
کارخانههای آردسازی در ایران ظرفیتهای
اســتفاده نشــده زیادی دارند .در صورتی
که کارخانههــای آرد ایران بتوانند از دولت
برای خرید گندم وام دریافت کنند ،ارسال
گندم از روســیه تا اواخر مــاه آینده عملی
خواهد شد.

بانک

اعطایتسهیالت
در طرح سپرده طالیی رفاه

بانک رفاه در راســتای تنوع بخشی به سبد
خدمات اعتباری خود و با هدف جلب رضایت
عموم مشــتریان" ،طرح سپرده طالیی رفاه"
را ارائه مینماید .تمامی اشخاص حقیقی که
از تاریخ  ۹۶/۱۲/۲۰نسبت به افتتاح حساب
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت طالیی رفاه
اقــدام کنند ،از امتیــازات این طرح از جمله
بهرهمندی از سود علی الحساب ،بهره مندی
از خدمات بیمه آتش سوزی منزل مسکونی،
امکان انتقال سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
به بســتگان درجه یک سپرده گذار تا قبل از
اعطای تسهیالت بهره مند میگردند.

اعالم آمادگی بانک شهر
در ارائه وام به خانه مطبوعات

صفر صالحلو ،رئیس منطقه شمالغرب بانک
شــهر با اشــاره به مذاکرات شفاهی صورت
گرفته با اســد فالح ،رئیس خانه مطبوعات
آذربایجان شــرقی اظهار داشــت :آماده ارائه
تســهیالت بانکی به اعضای خانه مطبوعات
اســتان هســتیم .البتــه طی ســال جاری
تسهیالت بانک شــهر به اهل قلم و ناشران
تخصیص و برابر ضوابط اعطا شــده اســت.
وی همچنیــن از فعالیت شــعب منتخب و
شــهرنتهای بانک شــهر در ایام تعطیالت
نــوروزی خبر داد و گفــت :خدمات نوروزی
بانک شــهر بــه شــهروندان از اولین لحظه
تعطیلی بانکها به صورت شــبانه روزی در
پیشخوانهای این بانک ارائه میشود.

برقراری ۴۵هزارپیامسوئیفتی
توسط بانک ملی

شــعب داخلی بانک ملی ایران در یازده ماه
ابتدای امسال موفق به ایجاد رابطه کارگزاری
با  ۳۴کارگزار خارجی شــده است .واحدها و
شعب داخلی این بانک در مدت مذکور موفق
به تبــادل  ۴۵هزار و  ۶۷۵پیام ســوئیفتی
و برقــراری کلید رمز ســوئیفت ( )RMAبا
۳۴کارگزار خارجی از داخل ایران شــده اند.
همچنین تعداد پیامهای ســوئیفتی وارده و
صادره واحدهای خارج از کشــور بانک ملی
از ابتدای ســال جاری تــا پایان بهمن ماه به
۹۸هزار فقره با  ۳۷۹کارگزار رسیده است.

توليد اولين كاتد مس درجهان
با حمایت بانک پاسارگاد

اولين كاتد مس به روش تانک بايو ليچينگ
(اســتحصال مس با اســتفاده از باکتری) در
مجتمع مس و کاتد مســی شــركت بابك
مس ايرانيان در روز دوشــنبه  ۲۱اسفند ماه
 ،۱۳۹۶بــا حضور دکتر پورمنــد مديرعامل
هلدینگ میدکو و جمعی از مدیران و دست
اندرکاران ایــن پروژه توليد شــد .از مزایای
اصلــی روش تانک بایولیچینــگ میتوان به
حذف کورههای ذوب و در نتیجه کاهش قابل
مالحظه آالیندگی و همچنین صرفهجویی در
مصرف آب و منابع انرژی در راستای حمایت
از محیطزیست و مســئولیتهای اجتماعی
اشاره کرد.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

با ســام .در جایی خواندم یک هفته
بعد ۱۱میلیون نفر ســبد کاال میگیرند
وجداناً چاپ کنید تا به من هم ســبد کاال
بدهند من اصــ ً
ا بچه کوچک ندارم چهار
فرزند پسر و دختر به ترتیب سن ۳۰ساله،
۲۷ساله۲۲ ،ســاله۲۰ ،ســاله و خودم و
همســرم  ۵۷ســاله و خودم با متعلقات
همگی بیکار دریغ از حتی خرجی شب عید
والسالم----ورشکستهطرفداراصالحاتدر
یک شهر کوچک که ابالغ پست هماهنگی
در ستاد سیدخندان اصالحات سبب شده
نتوانم در هیچ جایی برای بچههایم کاری
پیدا کنم اگر جرات چاپ نداشتید جناب
مظفری بزرگواری فرمایند تماس بگیرند
ماجرا را مفص ً
ال شرح دهم که چطوری اآلن
محتاج نان شبم.
۰۹۱۴...

از عزیــزان وزارت ارتباطات به خاطر
قاطعیت و جدیت مســتمر در برچیدن
رذایل اجتماعی و اخالقی کمال تشکر و
قدردانیمیکنیم.
۰۹۳۸...

در طول ســال فقط یک هفته و روز
بعنــوان منابــع طبیعــی و درختکاری
نامگذاری شده که مسلما این مدت زمان
برای حفظ و گسترش فضای سبز فقط در
حد یادآوری اســت و باید به مقوله ای که
سالمتی و حیات مردم منوط به آن است
تا حد نهایت ممکن اهمیت داده شــود.
بخصوص برای کالنشهرها که ساکنان آن
قربانی آالیندگی هوا شدهاند.
۰۹۳۸...

انتظار نداشــتم روزنامه اصالح طلبی
مثل آفتاب حدود یک صفحه را به آدمی
مثل احمد نجفــی اختصاص دهد که به
قول خانم فیلمسازی ،وقتی احمدینژاد
مردم را خس و خاشاک مینامید ،دهانش
تا بناگوش باز بود.
۰۹۱۱...

با ســام .خواهش میکنم دوســتان
کمی دقت کنند .حیف است روزنامه ای
با چنین محتوا غلط امالیی داشته باشد.
در روزنامه چهارشــنبه  ۹۶/۱۲/۹شماره
 ۵۱۲۶در بخــش " روی خط آفتاب "در
پیام یکی از خوانندگان به شــماره ۲۲۱۰
در بحث تصفیه آب اشــتباها تسویه قید
شده بود که فقط در حساب مورد استفاده
قرار میگیرد .یعنی" تسویه حساب " یک
کلمه ترکیبی و مرکب است .انتظار چاپ
این پیام را ندارم .فقط خواهشا تکرار نشود.
۰۹۱۱۰۰۰

حضرت امام صــادق(ع) میفرمایند:
برترین پیوند خویشاوندی این است که از
آزارشان خودداری شود.
۰۹۳۸۰۰۰

سالها پیش جاسوســی را در آمریکا
شناســایی کردند که از مدیران ارشــد
ســیا بود و نخســتین موردی که به او
مشــکوک شــدند این بود کــه دخل و
خرجش همخوانی نداشت و خیلی بیش
از درآمــدش خرج میکــرد ،حال مگر
کارشناس وزارت نفت چقدر حقوق و مزایا
از وزارتخانه میگرفت که شماره رند تلفن
همراهش را دو میلیارد و نیم تومان خریده
بود آیا همین نشانه نمیتوانست موجب
۰۹۱۲...
شک و تردید به او شود؟!
آفرین بر روزنامه وزین و محترم آفتاب
یزد .بسیار خرسند و خشنود شدیم وقتی
دیدیم که شــما برای اولین بار در تاریخ
روزنامه نگاری در ایــران ،مبتکر طرحی
نوین گشــته اید بی نهایت خوانندگان و
بلکه تمام ملت ایران را مســرور نمودید
انشاءاهلل موفق و موید باشید ،یکی از اهالی
جنوب تهران
۰۹۱۲...

مدارای بیش از حد با آقای احمد نژاد
باعث جری تر شدن او شده و با حرکات و
رفتارش باعث شده که هر روز یک هزینه
برای کشور و نظام درست شود.
۰۹۳۳۰۰۰

مســئوالن کشــور یک برنامه ریزی
وســیع و دقیق برای رســیدگی و تامین
زندگی اقشار آسیب پذیر کنند باالخص
بازنشســتگان و کارگران خصوصا ترفیع
حقوقــی و پرداخت بــه موقع آن و بحث
بیمههــای آنان و هزینههــای زندگی با
حقوقهای فعلی نمیخواند.
۰۹۱۲۰۰۰

