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آغاز پرداخت تسهیالت اشتغال روستاییان از 10اسفندماه

معاون توســعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت :نخستین
پرداختها در حوزه اشــتغال روستاییان و عشــایر در برخی از
استانها از دهم اســفند ماه جاری آغاز میشود .سید ابوالفضل
رضوی اظهار کــرد :پرداخت  120هزار میلیــارد ریال اعتبار با
نرخ کارمزد تک رقمی چهار درصدی برای روســتاییان و عشایر
مرزنشین و شش درصدی برای روستاییان و عشایر سایر مناطق
که با پیگیریهای فراوان و با ارائه الیحه دوفوریتی به نتیجه رسید،
انجام میشود .وی ادامه داد :براساس سه فرمول معکوس درآمد

خانوار ،جمعیت و نرخ بیکاری روســتایی سهم هر
استان مشخص شده است که سهم خراسان شمالی
 3.13درصد از مبلغ 120هزار میلیارد ریال است که
نزدیک سه هزار و  700میلیارد ریال میشود .از این
جهت تمام مراحل و روشهای اجرایی به استانداران
ابالغ شــده اســت و از اوایل بهمن ماه جاری بانکها هم سهم
خود را ابالغ کردند .از یکــم بهمن جاری ،طرحها و ثبت نام در
سامانه کارا آغاز شده و بعد از ثبت نام در این سامانه ،کمیته فنی

بازار پول
که متشکل از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل روستایی هر استان
است هر هفته باید دو جلسه تشکیل دهند و در هر
جلســه  100طرح را بررسی کنند و به بانکها ارائه
دهند .بانکها هم موظف هســتند حداکثر  20روز
اعالم موافقت را برای توجیــه مالی بانکهای عامل انجام دهند
و متقاضی موظف اســت ظرف  45روز اقــدام به بردن وثیقه یا
ضمانت نامه بکند.

بررسی رقابت ایران و ترکیه برای بهره برداری از بازار خاورمیانه

برنده سهمگیری از سوآپ
نفت شمال عراق کیست؟
در شرایطی که ترکیه وارد مذاکراتی شده که هرچه بیشتر از ظرفیتهای بالفعل و
بالقوه سوآپ نفت عراق بهرهگیری کند؛ بهنظر میرسد مسئوالن نفتی کشورمان
به قرارداد ۶۰هزار بشکهای سوآپ نفت عراق که تا  ۱۰روز دیگر قرار است
اجرایی شود ،بسنده کردهاند
میادین نفتی شــمال عــراق (اربیل،
ســندی ،کرکوک و )...برای صادرات
پیشرو دارند؛ یکی اینکه
نفت دو راه ِ
از طریق خاک ایران اقدام به ســوآپ
نفت کرده بهطوری که در مرز ایران و
عراق نفت را تحویل ایران داده و ایران
مطابق آن را در بنــادر خلیج فارس
تحویل مشتریان عراق دهد .راه دوم
سوآپ نفت شمال عراق از طریق ترکیه
است ،بهطوری که نفت عراق از طریق
ترکیه به دریای مدیترانه راه یابد
اقلیم کردســتان عراق سالها عالوه بر تخصیص
بودجــه از حکومت مرکزی عراق ،در فروش نفت
تولیدی خود و همچنین توسعه میادین قرارگرفته
در این اقلیم بهصــورت خودمختار عمل میکرد.
طی ســالهای اخیــر ،شــرکتهای اروپایی و
آمریکایی توانســتهاند با ایجاد یک فضای رقابتی
برای حضور در میادین شــمالی و جنوبی عراق،
به امتیازگیری بیشتر در فرآیند توسعه از میادین
اقلیم کردستان (شــمال عراق) و میادین جنوبی
این کشور اقدام کنند ،اقدامی که با گنجانده شدن
دریافت جایزه و پول بیشتر بهازای تولید هر بشکه
بیشــتر نفت ،در قراردادهــای نفتی عراق چه در
شــمال و چه در جنوب این کشور خود را نشان
داده است.
بهگفته یکی از متخصصان مشــاور وزارت منابع
طبیعی کردستان عراق ،ذخایر نفت این منطقه که
قب ً
ال  45میلیارد بشکه تخمین زده میشد اکنون

به  60میلیارد بشکه رسیده است ،ازاینرو  5درصد
ذخایر نفتی جهــان در این اقلیم قرار دارد .طبق
اعالم رســمی وزارت نفت عراق ،تولید نفت این
کشــور در ماه جوالی سال  2017بهطور متوسط
بهمیزان چهار میلیون و  400هزار بشــکه در روز
بوده که از این رقم  407هزار بشکه در روز یعنی
حدود  10درصد آن در اقلیم کردستان بوده است.
پس از درگیریها و اغتشاشات نیمه سال  96در
شــمال عراق ،بار دیگر تصدی میادین نفتی این
منطقه به دســت دولت مرکزی عراق افتاد و در
جریان بازســازی شمال این کشــور ،طرحهایی
بهمنظور تســهیل در صــادرات نفت میادین این
منطقه در دستور کار قرار گرفت .یکی از میادینی
که تصدی آن همواره مورد مناقشه اقلیم کردستان
و دولــت مرکزی عراق بوده میدان نفتی کرکوک
است .این میدان نفتی ،پس از بصره دومین میدان
نفتی بزرگ عراق اســت و با حــدود  10میلیارد
بشــکه ذخیره قطعی نفت و سهم 40درصدی در
صادرات نفت عراق ،از جایگاه باالیی در معادالت
اقتصادی این کشور برخوردار است.
میادین نفتی شمال عراق (اربیل ،سندی ،کرکوک
پیشرو دارند؛ یکی
و )...برای صادرات نفت دو راه ِ
اینکه از طریق خاک ایران اقدام به ســوآپ نفت
کــرده بهطوری که در مرز ایــران و عراق نفت را
تحویل ایران داده و ایــران مطابق آن را در بنادر
خلیج فارس تحویل مشتریان عراق دهد .راه دوم
ســوآپ نفت شــمال عراق از طریق ترکیه است،
بهطــوری که نفت عراق از طریق ترکیه به دریای
مدیترانه راه یابد.
نیروهای کرد در سال  2014زمانی که ارتش عراق

در مواجهه با نیروهای داعش از هم پاشید کنترل
کرکوک را در اختیار گرفته بودند و صادرات نفت
میدان نفتی کرکوک را در اختیار داشتند اما پس
از بازپسگیری این منطقه توســط دولت مرکزی
عراق ،چندماهی اســت که نفــت کرکوک صادر
نشــده (از ماه اکتبر )2017؛ ازایــنرو این روزها
مســئوالن عراقی در تکاپوی آغاز دوباره صادرات
نفت تولیدی میادین شمالی این کشور هستند.
قرار است با قراردادی که در ماه پایانی پاییز امسال
بین ایران و عراق به امضا رســیده 60 ،هزار بشکه
نفت تولیدی کرکوک از طریق ایران سوآپ شود.
این قرارداد ســوآپ پیش از این قرار بود تا پایان
ماه ژانویه  2018عملیاتی شــود اما بهدلیل آنچه
مسئوالن عراقی مسائل فنی نامیدند تا امروز این
قرارداد اجرایی نشده است.
بیست و چهارم بهمن ماه فرماندار کرکوک عراق
در کنفرانس بازســازی عراق در کویت گفت که
عراق در ماه جاری میالدی صادرات نفت از شمال
کرکوک به ایران را بهمیزان  60هزار بشکه در روز
آغاز خواهد کرد ،ازاینرو با توجه به زمان 10روزه
باقیمانده از ماه فوریه ،تا  10روز آینده باید شاهد
آغاز سوآپ نفت عراق از خاک ایران باشیم.
مذاکرات ســوآپ نفت کرکوک از خاک ایران به
ســالهای گذشــته بازمیگردد ،زمانی که نفت
میادین شــمالی عراق تنها از طریق ترکیه سوآپ
میشــد و عراق بهفکر راههــای ارزانتر و ایجاد
فضای رقابتی افتاده بود .در مذاکرات پیشــین دو
کشور حتی عنوان شده بود که با احداث یک خط
لوله جدید انتقال نفت خام از کرکوک تا کرمانشاه،
مســیر جدید جایگزین ســوآپ نفــت از خاک

ترکیه شــود ،اما تا امروز این ایده به منصه ظهور
نرسیده است.
جبار اللعیبی ،وزیر نفت عراق هفته آینده بهدعوت
همتای ترکیهای خــود به ترکیه میرود تا درباره
ازسرگیری صادرات نفت عراق از بندر جیهان در
ترکیه مذاکره کند .این دعوت وزیر نفت ترکیه از
همتای عراقی خود در حالی که قرار است تا پایان
ماه جاری میالدی سوآپ نفت خام عراق از خاک
ایران آغاز شــود ،نشــان میدهد ترکیه بهمنظور
جا نماندن از فضای رقابــت با ایران در خصوص
آوردهای مالی ســوآپ نفت خام عراق بهصورت
جدی مســائل مربوطه را دنبال میکند و به این
عرصه ورود کرده است.
به گزارش تســنیم ،خبرهای شنیدهشده از عراق
حاکی از این اســت که دولت عــراق میخواهد
بهسرعت در یک مزایده پای پیمانکاران و مجریان
خارجی را به کرکوک باز کند و تولید از این میدان
نفتــی را افزایش دهد ،حتــی وزیر نفت عراق در
ماههای اخیر اعالم کرده بود که این کشــور قصد
دارد تولید نفت از میدان کرکوک را به یکمیلیون
بشکه در روز برســاند .در این شرایط ترکیه وارد
مذاکراتی شــده که هرچه بیشتر از ظرفیتهای
بالفعل و بالقوه سوآپ نفت عراق بهرهگیری سیاسی
و اقتصادی کند؛ اما بهنظر میرســد مســئوالن
نفتی کشورمان به اجرایی شــدن همان قرارداد
 60هزار بشــکهای که آن هم با تردد نفتکشها
اجرایی خواهد شد و زیرساختهای پایداری چون
سرمایه گذاری دو کشــور برای احداث خط لوله
جدیــد نفتی بین کرکوک و کرمانشــاه را ندارد،
بسنده کردهاند.

تالش آمریکا برای منصرفکردن بانکهای آسیایی از همکاری با ایران

دولت آمریکا در راســتای سیاست تحریم بانکی
ایران و پــس از صدور احــکام جریمه چندین
اروپایی همکار
میلیــارد دالری علیه بانکهــای
ِ
با ایــران این بــار تالشهای خــود را معطوف
بانکهای آسیایی کرده است .بانکهای اروپایی
طی ســالهای گذشــته جریمههای سنگینی
بابت نقض تحریمهای ایران پرداخت کردهاند از
این رو تمایلی بــه تأمین مالی طرحهای مرتبط
با این کشــور ندارند .اما دولت آمریکا خیلی زود
متوجهشده که ایران کانال جدیدی برای معامالت
بینالمللی خود پیدا کرده و آن آسیاست.
بر اســاس اظهارات بیانشده در جلسات دادگاه،
اظهاریههای حقوقــی و اطالعــات منابع آگاه،
بانکهای کره جنوبی ،تایوان و ســایر کشورهای
آسیایی بهشکل عامدانه یا ناخواسته در کمک به
دور زدن تحریمهــای ایران قبل از اجرای برجام
ایفای نقش کرده و بخشــی از درآمدهای نفتی
این کشــور را به دالر تبدیــل نمودهاند .بهگفته
چند مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا ،اکنون

که مقامــات آمریکایی
میلیاردهــا دالر جریمه
از بانکهــای اروپایــی
بهبهانــه نقض تحریمها
گرفتهانــد ،تمرکز آنها
اینبار معطوف بانکهای
آسیایی شده است.
خــوان زاراتــه ،یکی از
مقامات ســابق خزانهداری و کاخ سفید در این
باره گفت« :کنترلهای ســختگیرانه نظارتی و
اعمــال قانون (دولت آمریکا) معطوف به شــرق
شده اســت» .وی افزود ،بســیاری از بانکهای
آســیایی خیلی از نظر مدیریت ریسک مالی در
وضعیــت مطلوبی قرار ندارنــد .این تغییر نقطه
تمرکز مقامات آمریکایی نشان میدهد که اعمال
تحریمها و بیرون نگه داشــتن بازیگران متخلف
از سیستم مالی آمریکا میتواند تا چهحد دشوار
باشد .وقتی یکی از درها بسته میشود ،دری دیگر
باز میشود.

بدهی دولت به بانک مرکزی  ۶۳هزار میلیاردی شد
بدهی دولت به بانک مرکزی تا بیش از ۶۳هزار
میلیارد تومان رشــد کرده اســت .روند رشــد
بدهیهای دولت به شبکه بانکی همچنان ادامه
دارد .در کنار طلبی که بانکها از دولت دارند و
تا  ۲۵هزار میلیارد تومان میرسد ،بانک مرکزی
نیز رقم قابل توجهی از آن طلبکار است .بررسی
صورت وضعیت شبکه بانکی نشان میدهد که
بدهی دولت به بانک مرکــزی در پایان آذرماه
امسال به  ۶۳هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان رسیده
که در مقایســه با  ۵۷هزار و  ۶۰۰میلیارد پایان
ســال قبل حدود  ۶۳۰۰میلیارد تومان افزایش
دارد.
در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
از آذرماه  ۱۳۹۴تا آذرماه امسال نزدیک به ۱۰
هزار میلیارد تومان رشــد داشته است .از بدهی
 ۶۳هــزار میلیاردی بخش دولتــی حدود ۳۸
هزار و  ۳۰۰میلیارد تومــان به خود دولت و تا
 ۲۵هزار میلیارد دیگر به شرکتهای وابسته به
آن اختصــاص دارد .در رابطه با چرایی افزایش
بدهی دولت بــه بانک مرکزی مهمترین دلیلی
که پیشتر از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح
شــده ،به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین
افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه
برمیگردد.
اســناد به تعهد دولت ،اســنادی است که بابت
مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت
امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی

تعهد شــده و به موجب ماده ( )۸قانون پولی و
بانکی به عنوان پشتوانه اسکناسهای منتشره
منظور شده است .بخشی دیگر از اسناد به تعهد
دولت مربوط به ســفتههایی است که از سوی
بانک مرکــزی و به نیابت از دولــت به عنوان
ســهمیه دولت نزد صندوق بینالمللی پول به
امانت گذشته میشود .بانک مرکزی معتقد است
که افزایش بدهی بخش دولتی به این بانک که
از این محل ناشی میشود ،به معنی افزایش پایه
پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر،
پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شــد .از
لحاظ حسابداری نیز ،افزایش در خالص بدهی
بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات
اسناد به تعهد دولت ،با افزایش سایر بدهیهای
بانک مرکزی خنثی شــده و از این منظر پایه
پولی تحت تاثیر قرار نمیگیرد.
به گزارش ایســنا ،اما عامل دیگر رشــد بدهی
دولــت به بانــک مرکزی به تنخــواه گردان بر
میگردد .بر اســاس تبصــره ( )۱قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی ،هر ساله دولت میتواند
معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت
تنخواهگردان از منابع بانک مرکزی اســتقراض
کرده و آن را در پایان سال تسویه کند .هر چند
که میزان تعیین شده ســه درصدی در قانون
همواره ثابت است ،ولی همراه با افزایش رقم کل
بودجه عمومی کشــور ،ظرفیت استفاده قانونی
دولت از تنخواهگردان خزانه نیز افزایش مییابد.

بخشــی از اطالعــات
فاششــده در مــورد
معامــات اینچنینی
بانکهای آســیایی از
اسناد دادگاه و اظهارات
شهودی به دست آمده
که در پروندههای اخیر
مرتبط بــا ایــران در
آالســکا و نیویورک بیان شدهاند و در آنها به این
موارد اشاره شده که ایران چگونه یک میلیارد دالر
از داراییهای به دست آمده از حسابهای متعلق
به اشخاص ثالث نزد ووری بانک و بانک صنعتی
کره را که جزو بزرگترین بانکهای کره بهشــمار
میروند از مجاری بانکی جابهجا کرده است .یک
نماینده بانک صنعتی کره از اظهارنظر در این باره
خودداری کرد .سخنگوی ووری بانک کره تأیید
کرد کــه این بانک هدف تحقیقات دولت آمریکا
قرار دارد و منتظر نتایج این تحقیقات است .وی
از اظهار نظر بیشتر در این باره خودداری کرد.

طی دو سال گذشته ،اداره خدمات مالی نیویورک
اقداماتی را علیه چند بانک آسیایی بهدلیل تخلف
در تبعیت از مقررات مختلف دولت آمریکا بهاجرا
گذاشته اســت که از جمله آنها میتوان به بانک
کشاورزی چین ،بانک نونگ هیوپ کره جنوبی و
مگا اینترنشنال کامرشال بانک تایوان اشاره کرد.
در سالهای  2013و  2014میالدی ،بانک توکیو
میتسوبیشی ژاپن بیش از  560میلیون دالر برای
مصالحه بر ســر دو پرونده مربوط به روابطش با
ایران به دولت آمریکا پرداخت کرد.
به گزارش تسنیم ،بهگفته سیگال ماندلکر ،معاون
تروریزم و اطالعات مالی خزانهداری آمریکا ،طی
سال گذشــته ،وزارت خزانهداری آمریکا  20فرد
و شــرکت آسیایی را در لیســت سیاه تحریمها
قرار داده اســت .همه آنها دارای روابطی با سپاه
پاســداران و ادعاهای آمریــکا در زمینه حمایت
ایــران از تروریســم ،نقض حقوق بشــر و دیگر
فعالیتهای ایران که واشــنگتن آنها را مجرمانه
تلقی میکند ،بودهاند.

افزایش پنج درصدی قیمت گوشت مرغ
بانک مرکزی گزارش هفتگی متوســط قیمت
خُ رده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران
را در هفتــه منتهــی به  ۲۷بهمــن ماه اعالم
کرد که براســاس آن قیمــت  ۴گروه از جمله
برنج و گوشــت قرمز ثابت بودهاند .براســاس
اعــام بانک مرکــزی ،قیمت خُ رده فروشــی
گروههای برنج ،گوشــت قرمــز ،چای و روغن
نباتی در هفته منتهی به  ۲۷بهمن ماه ســال
جاری نســبت به هفته قبــل از آن ثابت بوده
و قیمــت گروههای لبنیات  ۰.۲درصد ،حبوب
۰.۱درصد ،ســبزیهای تازه  ۲.۵درصد و قند
و شــکر ۰.۱درصد کاهش یافته اند .همچنین
در مدت مشــابه قیمت گروههــای تخم مرغ
۳.۵درصد ،میوههای تازه  ۱.۷درصد و گوشت
مرغ ۵.۰درصد افزایش داشته اند.
لبنیات و تخــم مرغ :در هفته مورد گزارش
در گروه لبنیات قیمت پنیر پاســتوریزه نسبت
به هفته قبل معــادل  ۱.۱درصد کاهش یافت
و بهای ســایر اقالم این گروه بدون تغییر بود.
قیمت تخــم مرغ معــادل  ۳.۵درصد افزایش
داشت و شــانه ای  ۱۲۶هزار تا  ۱۸هزار ریال
فروش میرفت.
برنج و حبوب :در این هفتــه در گروه برنج،
بهای برنج داخلــه درجه یک و درجه دو ثابت
بــود .در گروه حبوب قیمــت لپه نخود معادل
۰.۲درصد افزایش ولی بهای عدس ،لوبیا چیتی
و لوبیا قرمز هریــک  ۰.۲درصد کاهش یافت.

قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود.
میوهها و ســبزیهای تازه :در هفته مورد
بررســی ،در میادین زیر نظر شــهرداری انگور
عرضه نمیشــد و انــار و هندوانه عرضه کمی
داشــت .ســایر اقالم میوه و ســبزی تازه که
تعــدادی از آنهــا از نظر کیفی در مقایســه با
ســایر میوه فروشــیها متفاوت بودند به نرخ
مصوب ســازمان میادین میوه و تره بار عرضه
میشــد .میوه فروشیهای ســطح شهر اقالم
میوه و ســبزی تازه را عرضه میکردند که در
گروه میوههای تازه بهای لیمو شــیرین معادل
۰.۲درصد ،هندوانه  ۶.۷درصد و موز  ۰.۴درصد
کاهش ولی قیمت ســایر اقالم این گروه بین
 ۲.۱درصــد تا  ۷.۸درصد افزایش داشــت .در
گروه ســبزیهای تازه بهای سبزیهای برگی
ثابت بود .قیمت کدو سبز معادل  ۲.۴درصد و
سیب زمینی  ۰.۶درصد افزایش ولی بهای سایر
اقالم این گروه بیــن  ۰.۷درصد تا  ۵.۴درصد
کاهشیافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ :در هفته مورد
گزارش قیمت گوشــت گوسفند و گوشت تازه
گاو و گوســاله بدون تغییر بود و بهای گوشت
مرغ معادل  ۵.۰درصد افزایش داشت.
قند ،شکر ،چای و روغن نباتی :به گزارش
ایبِنا ،در این هفته قیمت شکر معادل ۰.۲درصد
کاهش یافت و بهای قند ،چای خارجی و انواع
روغن نباتی ثابت بود.
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آرامش به بازار ارز بازگشت
رئیس کل بانک مرکزی مهمترین عامل آرامش در بازار ارز را جلوگیری از عملیات خالف در
معامالت دانست و گفت :آرامش به بازار ارز کشور بازگشته است .ولی اهلل سیف اظهار داشت:
مهمترین عاملی که منجر به این آرامش شده ،جلوگیری از عملیات خالف در معامالت ارزی
در کشور بوده است .با اقداماتی که انجام شده آرامش به بازار ارز کشور برگشته و این روند
ادامه خواهد داشت.

خبر

واردات  ۶۶هزار دستگاه
خودرو در سال ۹۶

گمرک ایران با انتشــار جدیدتریــن آمار از
واردات انواع خودرو در سالجاری اعالم کرد:
جزئیترین اطالعات واردات خودرو از ابتدای
ســال تاکنون در بزرگتریــن بانک اطالعات
خودروهــای وارداتی کشــور ثبت شــد .در
۱۱ماهه ســال جاری تعداد  ۶۶هزار و ۱۹۶
دســتگاه انواع خودرو به ارزش یک میلیارد و
 ۷۵۶میلیون و  ۷۰۸هزار دالر وارد کشور شده
اســت .تمامی خودروهای وارداتی از ابتدای
سالجاری تاکنون مجوز ثبت سفارش سازمان
توسعه تجارت را دارند و مشخصات کامل این
خودروها در ســامانه جامع گمرکی و پنجره
تجارت فرامرزی گمرک ثبت شده است.

آمادگی بانک مرکزی کره
برای افزایش نرخ بهره آمریکا

رئیس بانک مرکزی کره جنوبی گفت :آماده
واکنش سریع به افزایش زودهنگام نرخ بهره
از سوی فدرال رزرو آمریکا هستیم« .لی جو
یوئل» بعداز امضای ســوآپ ارزی با سوییس
در زوریــخ گفت :بانک کره آماده پاســخ به
هرگونه تاثیر منفی در قبال ســفت و سخت
شدن سیاستهای پولی زود هنگام در آمریکا
اســت .اگر اقدامات فدرال رزرو برای افزایش
نرخ بهــره بانکی زودتر از انتظار باشــد ،این
موضوع به سرعت بازارهای مالی بین المللی
و همچنین بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار
میدهد ،بنابراین کره جنوبی آماده پاسخ دادن
به چنین سناریویی است.

بانک

جایزه ملی مدیریت مالی
ایران به بانک آینده رسید

بانــک آینده بر اســاس شــاخصهای مالی
تعریف شــده ،برای پنجمین ســال متوالی،
موفق به دریافت تندیس بلورین از هشتمین
دوره جایــزه ملی مدیریت مالی ایران شــد.
تندیس مزبور طی مراســمی در روز دوشنبه
30بهمنماه سال جاری در سالن اجالسسران
کشورهای اسالمی با حضور مسئوالن دولتی،
نخبگان و ســرآمدان حوزه مدیریت مالی ،به
بانک آینده اعطا شد.

حمایت بانک ملت از افراد
تحت پوشش کمیته امداد

مدیرعامل بانک ملــت و رئیس کمیته امداد
امام خمینی(ره) در نشستی مشترک ،راههای
تقویــت همکاریهای فی ما بین را بررســی
کردند .مهندس پرویز فتــاح ،رئیس کمیته
امداد امام خمینی(ره) در این جلسه اعالم کرد
که با تســهیالت اعطایی از سوی بانک ملت
تاکنون  ۱۰۰هزار نفر از پوشش کمیته خارج
و خود کفا شدهاند .این اقدام نشانه اثرگذاری
باالی بانک ملت اســت که بی تردید این امر
در بخش تولید اثرات مثبت خواهد داشت و
هزینهها را کاهش خواهد داد.

پیشفروش ۹۶هزار قطعه
سکه در بانک ملی

روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در مجموع
بیش از  ۹۶هزار قطعه سکه به صورت قطعی
بــا روش جدید در واحدهای بانک ملی ایران
پیش فروش شد .بر اســاس بخشنامه بانک
مرکزی ،پیش فروش سکه تمام بهار آزادی با
روش جدید برای سررسید شش ماهه به نرخ
 ۱۴میلیون ریال و برای سررسید یکساله به
نرخ  ۱۳میلیون ریال از روز شنبه  ۲۸بهمنماه
در  ۱۱۳۱شعبه منتخب بانک آغاز شد.

اینفوگرافی

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام09128197782 :

مسئوالنکشوربایدبرایکمآبیوبیآبی
کشور فکر اساسی و شجاعانه کنند بارش کم
اما مصرف باالست اینطوری نسلهای آینده
به مشکل خواهند خورد و کشور در آینده
خدای نکرده نابود خواهد شد.
0912...

باسالم .روزنامه کیهان مردم را به تحریم
محصوالت کره جنوبی به خصوص شرکت
سامسونگ فراخوانده بهانه آن هم نپرداختن
هدیه این شرکت به ورزشکاران ایرانی بود
این درســت که این شرکت مرتکب عمل
زشتی شــده ولی تکلیف میلیونها ایرانی
که سالها پیش محصوالت این شرکت را
خریداری کردهاند چه میشود؟ در صورت
نقص فنی و نبود لوازم قطعات یدکی مردم
متضرر میشــوند در ثانی مــردم کارهای
نیستند دولت خودش تصمیم قاطع گرفته
که از کشور کره جنوبی جنس نخرد دست
پیش گرفته تا پس نیفتد وقتی کاالیی وارد
نشود مردم دیگر دستشان به کاال نمیرسد
این وسط تحریم توسط مردم چه معنایی
دارد این دولت است که دارد اقدامی انجام
میدهد ،روزنامه کیهان میخواهد بگوید
چون این کاالها در ایران مشــتری ندارد
دولــت وارد نمیکند پس طی 40ســال
گذشــته این کاالها کجا فروش رفته مگر
غیر از مردم ایران از خارج آمدند خریدند ما
هم اهانت شرکت سامسونگ به ایرانیان را
نمیپسندیم ولی راههای دیگری هم برای
ادب آنها وجود دارد سامسونگ تحریم شود
مجبوریم ال جی بخریم.
0919...

با ســام و خسته نباشــید .من یک
معلول هســتم با درصد معلولیت باال که
بیســت و پنج ســال کارگری کرده ام تا
بازنشسته شدم ،اخیرا یک سبد کاالیی که
به ما معلولین میدادن که جمعا صد هزار
تومان بوده هفتاد درصد آن را وزارت رفاه
از من معلول کســر نموده و وقتی جویای
آن شدم که چرا کسر شده به من گفتند
که چون شما مســتمری بگیر هستید و
منزل مســکونی شــخصی دارید به شما
تعلق نمیگیرد ،حال سوال من این است
که چگونه آقای نوبخــت و آقای روحانی
در نشســت با خبرنگاران فرمودند که ما
شناسایی درآمد باالها برای ما سخت است
که یارانه شان را قطع نماییم و این چگونه
اســت که من معلول را شناسایی و سبد
کاالیی من را هفتاد درصد قطع نمودند؟!
تشــکر میکنم که جواب ایــن معلول را
بدهند .از روزنامه شما تشکر میکنم.
0910...

یک مــاه دارم پیام میــدم منعکس
نمیشود .من و همکارانم از فردا این گونه
باشد روزنامه آفتاب را تحریم خواهیم کرد.
شما هر روز پیامهای اون آدمی که خیلی
دوست داره معروف بشه را منظورم آقای
بلیغیان منعکس میکنید پس ما چی؟
0938...

آفتاب یزد :پیام شما را نمیدانیم کدام
است لطفا پیام خود را هم در ذیل گالیه
عنوان نمایید پیامهایی که در چارچوب
قانون و عرف باشد روی چشم میگذاریم
برای چاپ ،وظیفه ما همین است.

