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

نرخ رشد اقتصادی بدون نفت  ۴/۷درصد شد

گزارش نرخ رشد اقتصادی  ٩ماه ابتدای سال  ١٣٩٦منتشر شد که
بر این اساس محصول ناخالص داخلی با نفت  ۴.۴درصد و بدون نفت
 ۴.۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت .نتایج مذکور
حاکی از آن است که در  ۹ماه ابتدای سال جاری رشته فعالیتهای
گروه کشاورزی یک ،گروه صنعت  ۳.۱و گروه خدمات هفت درصد
نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است .محصول ناخالص
داخلی به قیمت ثابت ســال  ١٣٩٠در  ۹ماهه نخست سال جاری
به رقم  ٥٦٠٣٠٥٠میلیارد ریال با نفت و  ٤٣٦٣٦٦٩میلیارد ریال

بدون احتساب نفت رســیده است ،در حالی که رقم
مذکور در مدت مشــابه سال قبل با نفت ٥٣٦٦٣٧٥
میلیارد ریال و بدون نفت  ٤١٦٧٦١٥میلیارد ریال بوده
که نشان از رشد  ٤,٤درصدی محصول ناخالص داخلی
با نفت و  ٤.٧درصدی محصول ناخالص داخلی بدون
نفت در  ۹ماهه نخست سال  ١٣٩٦دارد .به گزارش مهر ،محاسبات
فصلــی در مرکز آمار ایران در قالب  ١٥بخش اصلی متشــکل از
٤٢رشــته فعالیت انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی

بازار پول
شــامل زیر بخشهای زراعت و باغــداری ،دامداری،
جنگلــداری و ماهیگیری ،گروه صنعت شــامل زیر
بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی ،استخراج
سایر معادن ،صنعت ،تامین آب ،برق و گاز طبیعی و
ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخشهای
عمده و خُ رده فروشی ،فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و
غذا ،حمل و نقل ،انبارداری ،پســت ،اطالعات و ارتباطات و ســایر
خدمات عمومی ،اجتماعی ،شخصی و خانگی است.

بررسی ابعاد و دالیل یک رویداد تلخ در اقتصاد کشور

 ۳۳هزار تن برنج وارداتی

فاسد شد!

احمدخانی :در زمان ترخیص محموله براساس مجوزهای سه گانه الزم برای
ترخیص برنج ،این کاال مشکلی به لحاظ سالمت برای ترخیص نداشته است .اما
ظاهرا به خاطر گذشت زمان ،تاریخ مصرف این برنجها به اتمام رسیده که این
مسئله از طریق نمونه گیری بهداشت ثابت شده است .در نتیجه انبارهای حاوی
این محموله برنج پلمب شدهاند و اجازه توزیع آن در سطح کشور صادر نشده است
در مورد این محمولــه برنج در زمان
ترخیص ،مجوز بهداشــت ،قرنطینه
نباتــی و اســتاندارد بــه صورت
الکترونیکی صادر شده و اکنون نیز این
مجوزهای الکترونیکی در سامانه جامع
گمرکی پنجره واحد تجارت فرامرزی
موجود است .طبق پیگیریهای ما از
گمرک بندر امام خمینی ،پس از اینکه
گمرک بندر امام خمینی این مجوزها را
به صورت سیستمی و الکترونیکی اخذ
کرد ،اجــازه ترخیص محوله  ۳۳هزار
تنی برنج را صادر کرده است
آفتاب اقتصادی -الهــام عالئی :واردات برنج در
ســالهای اخیر با بحثهــا و چالشهای مختلفی
همراه بوده است .میزان واردات برنج در تنظیم بازار
این محصول نقش عمده ای ایفا میکند .برنجهای
خارجی معموالً از کشورهایی مانند هند و پاکستان و
برخی کشورهای آمریکای التین وارد کشور میشود.
میزان واردات ســالیانه برنج حدود یک میلیون تن
و ارزشــی نزدیک به یک میلیارد دالر اســت .بعضاً
موضوع آلوده یا تاریخ گذشته بودن برنجهای وارداتی
مطرح میشود اما از سرنوشت نهایی محمولهها و
نوع برخورد مســئوالن با این نــوع واردات خبری
بهدســت نمیآید .اواخر بهمن ماه ســال گذشته
محموله ۳۳هزار تنی برنجهای اروگوئهای وارد بندر
امام خمینی(ره) شده که بعد از ترخیص ،این برنجها
از گمرک در انبارهای شــهرهای مختلف دپو شده
است .ظاهرا ًبعد از ترخیص؛ این برنجها وارد شهرهای
مختلف شده و بهعنوان مثال  ۵۰۰تن از این ۳۳هزار
تن برنج اروگوئهای وارد استان زنجان شده و در حال
حاضر نیز در انبارهای استان نگهداری میشود که
بهگفته مسئوالن مربوطه این برنجها به سطح بازار
مصرف نرفته اســت .چندی قبل نیز معاون غذا و
داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفته بود« ،ما بعد
از مطلع شدن از نتایج آزمایشات ،تمامی برنجهای
اروگوئهای را توقیف کردیم و طی نامهای به سازمان
غذا و دارو خواستار تعیین تکلیف این برنجها شدیم».
برنجها توسط سه دستگاه تایید شده بود

وزن محموله برنــج اروگوئهای ۳۳هزار تن و برابر با
۶۶۰هزار کیسه میباشد .تاریخ اظهار ۱۲اسفند بوده
و با حقوق ورودی۴۰درصدی حدود۱۹میلیاردتومان
عوارض برای ترخیص برنجها ،دریافت شــده است.
اما سند تأیید سیســتمی ،مهمترین سندی است
که ابعاد مهم واردات برنجهای اروگوئهای را نشــان

تحلیلگران اقتصــادی بلومبرگ با در نظر گرفتن
سناریوهای مختلف از اقدام رئیس جمهور آمریکا
برای افزایش تعرفهها ،اعالم کردند که این تصمیم
منجر به خســارت  ۴۷۰میلیارد دالری به اقتصاد
جهان میشود .تحلیلگران بلومبرگ اعالم کردند که
جنگ تجاری تمام عیار میتواند  ۴۷۰میلیارد دالر
برای اقتصاد جهانی هزینه به دنبال داشــته باشد.
تصمیم دونالــد ترامپ برای افزایش تعرفه واردات
فوالد و آلومینیوم که اخیرا اعمال شده و با واکنش
کشورها و هشدار آنها برای پاسخ به این اقدام همراه
بوده است ،نتیجه مخربی روی اقتصاد جهانی دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از سناریوهای

آخرین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری
کشــور حاکــی از افزایش  ۱۲درصــدی مبلغ
کل تســهیالت اعطایی نســبت به اســفند ۹۵
است .بررســی جدیدترین آمار عملکرد بانکها
و موسســات اعتباری کشــور در دی ماه امسال
نشان میدهد که کل تسهیالت اعطایی بانکها
و موسسات اعتباری  ۱۰۱۸۹.۸هزار میلیارد ریال
بوده که نســبت به اســفند ماه سال گذشته که
 ۹۱۰۱.۱هزار میلیارد ریال بود  ۱۲درصد افزایش
یافته است .همچنین تســهیالت قرضالحسنه
 ۵.۶درصــد از کل تســهیالت اعطایی بانکها و
موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده و
حجم عمده عملکرد تسهیالتی بانکها مربوط به
مشارکت مدنی با  ۳۷.۹درصد و فروش اقساطی
با  ۲۵.۸درصد اســت .به لحاظ عــددی در دی
ماه ســال جاری  ۵۷۰.۱هزار میلیارد ریال از کل
تســهیالت اعطایی بانکها و موسسات اعتباری
کشور قرضالحســنه بوده که این میزان نسبت
به اسفندماه سال گذشته که  ۴۶۲.۷هزار میلیارد

میدهد .بر این اســاس در تأیید سیســتمی برنج
اسامی کارشناسان دستگاههایی مانند وزارت جهاد
کشاورزی ،سازمان اســتاندارد و سازمان غذا و دارو
دیده میشود.
انکار صدور مجوز توسط سازمان غذا و دارو!

آفتــاب اقتصادی این موضوع را از طریق ســازمان
غذا و دارو پیگیری کرد .دکتر جهانپور ،سخنگوی
سازمان غذا و دارو در ارتباط با این برنجهای وارداتی
از اروگوئه به آفتاب اقتصادی گفت« :ســازمان غذا
و دارو در مــورد این برنجها ،نــه وارد کننده بوده و
نه ترخیص کننده .آنچــه از ناحیه ما مجوز گرفته
باشد ،در قبال آن پاسخگو هستیم اما مواردی مانند
اینکه به هیچ وجه از ما مجوز ترخیص نداشــتهاند،
به ســازمان غذا و دارو مربوط نمیشود و نهادهای
وارد کننده باید جوابگوی آن باشند .هیچ محمولهای
با این مشخصات از طریق سازمان غذا و دارو تایید
نشده و مجوز ترخیص آن صادر نشده است».
این اظهارات در حالی مطرح شــد که کارشناسان
قرنطینه نباتی بندر امام خمینی ،اداره اســتاندارد
بندر امام و ســازمان غذا و دارو ترخیص برنجهای
اروگوئهای را بالمانع دانســتهاند حتی کارشناس
سازمان قرنطینه نباتی  ۱۵اسفند ماه اعتبار ترخیص
را  ۴۵روز عنوان کرده بهعبارت دیگر این محموله تا
پایان فروردین ماه امکان ترخیص داشته است .اما در
 ۱۷اسفند ماه این کارشناس مجددا ً ترخیص را برای
 ۲۰روز تمدید کرده و خروج کاال تا  ۲۲اردیبهشت
ماه بالمانع اعالم میشود.
یکی از نکات جالب در سند تأیید سیستمی ،عدم
ذکر محدودیت زمانی ترخیص از ســوی سازمان
غذا و دارو است ،در واقع محدودیت زمانی از سوی
کارشناس سازمان جهاد کشاورزی بهصراحت دیده
میشود اما در این خصوص هیچ محدودیتی از سوی
کارشناس سازمان غذا و دارو لحاظ نشده است.
در این راستا ،دیناروند تیر ماه امسال و مدتی قبل از
کنار رفتن از سازمان غذا و دارو گفته بود :با اجرای
طرح کنترل آالیندهها جلو بســیاری از مشکالت
گرفته شده و وضعیت ما در تصمیمات بسیار سازنده
اســت بهطوری که سازمان بازرسی کل کشور تنها
گــزارش ما را در خصوص برنجهای آلوده وارداتی و
مسائل دارو قبول دارد ،زیرا تمام آزمایشها را بهطور
دقیق انجام میدهیم و در ســالیان گذشــته جلو
واردات دهها تن برنج را گرفتهایم.
چرا اجازه توزیع صادر نشد؟!

پرسش اینجاست که چگونه با وجود تأییدیه سهگانه

سازمانهای غذا و دارو ،استاندارد و قرنطینه نباتی
جهاد کشــاورزی این برنجها در انبارهای شــهری
دپو شــده و اجازه توزیع پیدا نکردهاند .آنطور که
مقامات مســئول در بندر امام خمینی میگویند،
اوایل ســال جاری یعنی  ۳۱فروردین ماه برنجهای
مورد بحث با توجه به تأییدیههای سازمانهای مورد
اشاره ترخیص میشود اما در انبارهای شهری مانند
خوزستان ،تهران و ...اجازه توزیع پیدا نمیکند ،گویا
دلیل اصلی این ممانعت از توزیع ،فاســد یا تاریخ
گذشته بودن برنجهای اروگوئهای عنوان شده است.
به گفته این مقامات ،این احتمال وجود دارد که در
زمان تأیید شدن برنجها برای ترخیص ،تاریخ انقضای
برنجها مشــکلی نداشته ،اما به هر حال اگر برنجی
وارد محوطههای بندری شود و یک ماه تاریخ انقضا
داشته باشد کارشناسان مربوطه وفق مقررات عمل
میکنند .اگر برنج یک ماه بعد در انبارها فاسد شود
چالش دیگری است که باید برای جلوگیری از تکرار
آن برنامهریزی کرد.
گفتنی اســت ،در یک سال اخیر تنها سه محموله
بزرگ برنج از بندر امام خمینی وارد کشور شده که
دو محموله از تایلند (۱۴هزار تنی) و یک محموله
متعلق به کشور هند بوده است.
عدم محدودیت زمانی مجوزهای الکترونیک

از سوی دیگر ،مکاتبه رئیس پیشین سازمان غذا و
دارو و معاون فنی گمرک در اواسط سال  ۹۵حاکی
از نکته مهمی است که میتواند تا حدودی ابهامات
سؤال مطرحشده را برطرف کند .در این مکاتبه آمده
است با توجه به سیستمی شدن ارتباط دو سازمان
(تی تک و ســامانه گمرک) مجوزهای الکترونیک
صادره محدودیت زمانی و تاریخ اعتبار ندارد و نیاز
به دریافت نامه تمدید مجوز وجود ندارد.
گمرک مجوز واردات هیچ کاالیی را صادر نمیکند

آفتاب اقتصادی جزئیات این محموله وارداتی را از
سعید احمدخانی ،مدیرکل روابط عمومی گمرک
پیگیــری کرد .احمدخانی گفــت« :طبق مقررات
صادرات و واردات گمرک ایران مجری سیاستهای
تجارت خارجی اســت و خود گمرک مجوز واردات
هیچ کاالیی را صادر نمیکند .همچنین از آنجایی که
از سال  ۹۲گمرک الکترونیکی شده ،هر کاالیی که
از گمرک ترخیص میشود ،تمامی تشریفات آن به
صورت الکترونیکی انجام میگردد و همه مجوزهایی
که برای ورود یک کاال نیاز است ،از طریق ساماندهی
الکترونیکی گمرک ثبت میشــود و پس از اینکه
گمرک مجوز ترخیص این کاالها را اخذ کرد ،اقدام

خسارت  ۴۷۰میلیارد دالری ترامپ به اقتصاد جهان
پیش روی اقتصاد جهانی این اســت که با وضع
تعرفه  ۱۰درصد روی کاالهای وارداتی از ســوی
آمریکا و تالفی کشورهای دیگر نسبت به این اقدام،
اقتصاد جهانی تا ســال  ۲۰۲۰میالدی ۰.۵درصد
کوچک تر میشــود؛ این در حالی اســت که اگر
جنگ تعرفهها به وجــود نیاید ،چنین ضرری به
جهان وارد نمی شود .همچنین این جنگ تعرفهای
میتواند شــروع نرخ تورم سریع تری را در آمریکا
کلید بزند که تقاضای مصرف کنندگان آمریکایی
را کاهش میدهد و پــس لرزههای آن بهصادرات
دیگر کشورها آســیب وارد میکند؛ ضمن اینکه
اقدام تالفی جویانه میتواند شوک تورم مشابهی

را در سایر کشــورها به وجود آورد و این موضوع
به صــادرات کاالهای ایاالت متحده ضربه میزند.
بر همین اســاس ،تاثیر سوء تعرفهها روی اقتصاد
آمریکا منجر به روند کوچک تر شدن اقتصاد این
کشور به اندازه  ۰.۹درصد تا سال  ۲۰۲۰میالدی
میشــود و به طور کل بانکهای مرکزی جهان با
گزینه سختی بین مقابله با رشد سریع تر قیمتها
و ضعیف تر شــدن تقاضا در دوره جنگ تجاری
روبهرو میشوند .کارشناسان اقتصادی اعالم کردند
که با شروع جنگ تجاری ،تجارت جهانی تا سال
 ۲۰۲۰میالدی  ۳.۷درصد کاهش پیدا میکند و
تاثیر آن روی اقتصاد جهانی در سال جاری میالدی

بررسی عملکرد ۳۰روزه تسهیالتدهی بانکها

وام قرضالحسنه  ۲۳/۲درصد رشد کرد

ریال بوده ۲۳.۲ ،درصد رشد نشان میدهد.
وضعیت بانکهای تجاری

بر پایه این گزارش ،تســهیالت پرداخت شده در
بانکهای تجاری کشور در دی ماه امسال متفاوت
بوده به نحوی که  ۷.۶درصد از وامهای بانکهای
تجاری قرضالحســنه بوده که رقم آن ۱۲۳هزار
میلیــارد ریال بــود .میزان تســهیالت اعطایی
قرضالحسنه بانکهای تجاری در اسفندماه سال
گذشــته  ۱۰۲.۳هزار میلیارد ریال بوده است .در
بانکهای تجاری کشــور ،سهم عمده تسهیالت
پرداختی مانند بانکها و موسسات اعتباری مربوط
به فروش اقساطی به میزان  ۲۹.۲درصد است که
رقم آن  ۴۷۵.۸هزار میلیارد ریال در دی ماه سال
جاری بوده اســت .این میزان در اسفندماه سال
گذشته  ۲۹۶.۹هزار میلیارد ریال بود۲۵ .درصد
تســهیالت بانکهای تجاری بــه رقم  ۴۰۷هزار

میلیارد ریال در دی ماه امسال به صورت مشارکت
مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال
گذشــته ۴۷۷.۴هزار میلیارد ریال بوده است .به
صورت کلی ،ســهم عمده تســهیالت پرداختی
بانکهای تجاری در دی ماه سال جاری به فروش
اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
وضعیت بانکهای تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در
پرداخت تسهیالت به بخشهای مختلف در دی
ماه امسال نشان میدهد که  ۲.۵درصد تسهیالت
اعطایی به میــزان  ۵۷.۷هزار میلیــارد ریال در
قالب قرضالحســنه پرداخت شــده که این رقم
در پایان سال گذشــته  ۴۷.۳هزار میلیارد ریال
بود .بزرگترین بخش تســهیالت پرداخت شده
در بانکهای تخصصی کشــور مربوط به فروش
اقساطی میشود؛ به نحوی که در دی ماه امسال

به ترخیص کاالها میکند».
مدیرکل روابط عمومی گمرک افزود« :در مورد این
محموله برنج در زمان ترخیص ،مجوز بهداشــت،
قرنطینه نباتی و اســتاندارد به صورت الکترونیکی
صادر شده و اکنون نیز این مجوزهای الکترونیکی در
سامانه جامع گمرکی پنجره واحد تجارت فرامرزی
موجود است .طبق پیگیریهای ما از گمرک بندر
امام خمینی ،پس از اینکه گمرک بندر امام خمینی
این مجوزها را به صورت سیســتمی و الکترونیکی
اخذ کرد ،اجازه ترخیص محموله  ۳۳هزار تنی برنج
را صادر کرده اســت .ظاهرا بخــش عمدهای از این
محموله در انبارهای شهر اهواز بوده و بخش دیگر
آن در شهرهای دیگر وجود دارد».
برنجها در زمان ترخیص سالم بوده اند

احمدخانی تاکید کرد« :اما نکته مهم اینجاســت
که در زمان ترخیص محموله براســاس مجوزهای
سهگانه الزم برای ترخیص برنج ،این کاال مشکلی به
لحاظ سالمت برای ترخیص نداشته است .اما ظاهرا
به خاطر گذشت زمان ،تاریخ مصرف این برنجها به
اتمام رســیده که این مسئله از طریق نمونه گیری
بهداشت ثابت شده است .در نتیجه انبارهای حاوی
این محموله برنج پلمب شدهاند و اجازه توزیع آن در
سطح کشور صادر نشده است».
ارزی که فاسد شد!

همه اینها در حالی است که قطعا بابت واردات این
محمولــه  ۳۳هزار تنی برنج ،مبلغ قابل توجهی ارز
از کشور خارج و به کشــور اروگوئه بهعنوان کشور
صادرکننده پرداخت شده ،این بیتفاوتی نسبت به
گذشت زمان و عدم توزیع این برنج در سطح کشور
غیر قابل توجیه و تأمل برانگیز است.
احمدخانی در این راستا اظهار داشت« :توزیع نشدن
کاالها مربوط به سیاستهایی است که ستاد تنظیم
بازار در نظر میگیــرد که معموال به واردکنندگان
محمولههای عمده ،تاریخ مشــخصی برای توزیع
محموله داده میشود .این موضوع در حوزه تخصص
ما نیست و ارتباطی به گمرک ندارد».
اینکه همه مســئوالن مربوطه دســت روی دست
میگذارند تــا چنین محموله عظیمــی ماهها در
انبارها باقی بماند و تاریخ مصرف آن پایان یابد ،قطعا
موجب زیان مالی عمدهای به اقتصاد کشور میشود
و سیاستهای تنظیم بازار اگر به نفع اقتصاد کشور
نباشد ،قابل توجیه نیست .امید است که مسئوالن
پاسخگوی این خسارت مالی و پیامدهای حاصل از
آن باشند.

حس خواهد شد و شاخص رشد اقتصاد جهانی در
ســال ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰میــادی به ترتیب  ۲دهم
درصد و  ۳دهم درصد تنزل پیدا میکند.
به گزارش ایبِنا ،تجارت کمتر به معنی رقابت کمتر
و نیز ایجاد موانع بیشتر برای تبادل فناوری و ایدهها
اســت که در مجموع به کاهش بهره وری و روند
نزولی سرعت رشــد پایدار اقتصاد جهانی منجر
میشــود .پیش از این بســیاری از رهبران بزرگ
اقتصادهای پیشــرفته جهان نســبت به تصمیم
ترامپ هشدار داده بودند و آنگال مرکل صدر اعظم
آلمان هم اعالم کرده بود که هیچ کسی در مناقشه
تجارت جهانی پیروز نخواهد شد.

 ۵۷.۶درصد کل تســهیالت اعطایی این بانکها
به رقــم  ۱۳۰۸.۱هزار میلیــارد ریال در بخش
فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال
گذشته به میزان  ۱۲۴۱.۷هزار میلیارد ریال بود.
بانکهای تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی
تسهیالت قابل توجهی پرداخت کردهاند به نحوی
که ۱۸.۳درصد کل منابع تسهیالتی این بانکها
در دی ماه امســال به میزان  ۴۱۵.۵هزار میلیارد
ریال در این بخش پرداخت شده است.
وضعیت بانکهای غیردولتی
و موسسات اعتباری

به گزارش ایبِنــا ،در بخش بانکهای غیردولتی
و موسســات اعتباری نیز  ۶.۲درصد تســهیالت
پرداخــت شــده در دی ماه امســال بــه میزان
۳۸۹.۴هزار میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و
 ۴۸.۳درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان
در بخش مشــارکت مدنی به رقم  ۳۰۳۷.۱هزار
میلیارد ریال بوده است.

۳

پنجشنبه ۲۴اسفند ۱۳۹۶شماره۷۲۵

همراه اول و ایرانسل  ۴۰میلیارد ریال جریمه شدند

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران اعالم کرد :اپراتورهای همراه اول و ایرانسل
در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و
حریم شهروندی کاربران وبه دلیل بی توجهی در حفظ اطالعات مشترکان  ۴۰میلیارد ریال
جریمه شدند .به گزارش ایرنا ،بر این اساس هنگام استفاده کاربران از اینترنت همراه و ورود
بهبرخی سایتها ،شماره مشترکان در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته است.

خبر

نخستینمرکزتجاریایران
در شرق آسیا آغاز بهکار کرد

نخستین مرکز تجاری ایران در شرق آسیا در
منطقة آزاد تجاری شانگهای ،با هدف افزایش
توان صادراتــی کاال و خدمات ایرانی و جذب
سرمایه گذاری خارجی آغاز به کار کرد« .علی
دهقانی» رایزن بازرگانی ایران در شــانگهای
گفت :این مرکز تجاری با مدیریت دفتر رایزنی
ایران طراحی ،اجرا و عملیاتی شده است و امکان
فروش کلی و جزئی کاال و خدمات را به صورت
حضــوری و برخط (آنالیــن) دارد .به گزارش
ایرنا ،وی افزود :فاز نخست این پروژه در هشت
بخش دارای مزیت صادراتی و سرمایهگذاری به
منظور معرفی محصوالتی چون صنایع دستی،
فرش دستباف و ماشینی ،محصوالت با فناوری
باال ،پتروشیمی ،سنگهای ساختمانی ،صنایع
غذایی ،خشــکبار و خدمات گردشگری است
که انتخــاب تأمینکنندگان با در نظر گرفتن
امکان ارائه محصول با کیفیت و قیمت مناسب
به صورت مداوم و متناسب با نیاز بازار صورت
خواهد گرفت.

بانک

حمایتبانکپاسارگاد
از شرکت فوالد بوتیای ایرانیان

مراســم افتتاح خط ریلی ،محوطه مانوری و
تخلیه و بارگیری مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان
برگزار گردید .در این مراسم که آقایان دکتر
پورمند مدیرعامل شــرکت هلدینگ میدکو،
مهندس فیروزکوهی مدیرکل راه آهن استان
کرمــان و مهندس خســروی راد مدیرعامل
شرکت فوالد بوتیای ایرانیان حضور داشتند
اتصال ریلی مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان به
خط راه آهن جمهوری اسالمی ایران میسر و
گامی بزرگ در رونق اقتصادی منطقه کرمان
برداشته شد .دکتر قاسمی مدیر عامل بانک
پاسارگاد با اشاره به نامگذاری سایت بوتیا به
نام نامی حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند:
افتتاح این پروژه توفیق جدیدی برای اقتصاد
ملی رقم میزند.

هدیه ۴۸میلیون تومانی
بانکصادرات به ایتام یزدی

آفتاب اقتصــادی -مریم مظفری :جمعی
از کارمنــدان بانک صادرات اســتان یزد در
اقدامی خیرخواهانــه  ۴۸میلیون تومان در
قالب کارت هدیه به  ۴۸۰یتیم تحت حمایت
کمیتــه امداد اهــدا کردند .معاون توســعه
مشــارکتهای مردمی کمیته امداد استان
یزد گزارشی از کمکهای اهدایی نیکوکاران
یزدی به ایتام تحــت حمایت این نهاد طی
 ۱۱ماهه نخست سال  ۹۶ارائه کرد .غالمرضا
مشعل چی با اشاره به لزوم رسیدگی و کمک
به ایتام و نیازمندان در آســتانه سال جدید
گفت :جمعــی از کارمنــدان بانک صادرات
استان یزد ۴۸میلیون تومان در قالب کارت
هدیه به ۴۸۰یتیم تحت حمایت کمیته امداد
اهدا کردند.

همکاری بانک ملی و
پلیسراهور در کاهش حوادث

بانک ملی ایران در راستای مسئولیت اجتماعی
طی همکاری مشــترک با پلیس راهور ،اقدام
عملــی در خصوص فرهنگ ســازی کاهش
حوادث جاده ای را آغاز کرده اســت .در این
طرح مشترک که همزمان با شروع سفرهای
نوروزی آغاز میشود ،بانک ملی ایران با کمک
پلیس راهور با تهیه بروشورهای آموزشی که
در آنها پیامهای ترافیکی ،آموزش نکات ایمنی
و روشهایی بــرای جلوگیری از بروز حوادث
جاده ای در کنار نکات ایمنی بانکی گنجانده
شده در کنار برگزاری مسابقهای که جایزه آن
اعزام دو نفر از رانندگان قانونمدار به مسابقات
جام جهانی فوتبال در روســیه است ،تالش
کرده به فرهنگ سازی موضوع کاهش حوادث
جاده ای کمک کند.

افتتاح یک شرکت آب معدنی با
تسهیالت بانک صنعت و معدن

با اســتفاده از تســهیالت بانــک صنعت و
معدن ،شــرکت آب معدنی سپیدان چشمه
به بهرهبرداری رســید .براي اجراي اين طرح
مبلغ پنج میلیون و  ۶۰۰هزار یورو تسهیالت
ارزی توســط اين بانک پرداخت شده است.
شــرکت آب معدنی ســپیدان چشــمه در
استان فارس احداث شــده و با بهره برداري
از آن برای ۴۰نفر شــغل مستقيم ايجاد شده
است .گفتني است ،بانك صنعت و معدن طي
ســالهاي اخير طرحهاي كوچك ،متوسط و
بزرگ زيادي را در استانهاي مختلف كشور
به بهرهبرداري رسانده است.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

بــرای ما مــردم ایران جای ســواله
نمایندگان ما مــردم در مجلس چیکار
میکردنــد در این چند ســال در برابر
وضعیت اســفناک و رانت انحصاری که
دولتیها بر ما مردم تحمیل کردند در مورد
بازار خودرو وارداتی بنزینی از محدودیت
تورم زا رانتی ۲۵۰۰سیسی غیر جهانی
تا ممنوعیت ۴۰هزار دالری تا تعرفههای
نجومی که حاصلش تبدیلشدن خودرو
معمولــی در دنیا و در ایــران میلیونی
نجومــی حتی میلیــاردی ما مــردم از
نمایندگانمان در مجلس درخواست داریم
به طور قاطع محدودیت ۲۵۰۰سی سی
ممنوعیت ۴۰هــزار دالری خودروهای
بنزینی و تعرفههای خودروهای بنزینی
را ملغی کنند تا این وضعیت پرآشــوب
ســاختگی تحمیلی خودروهای بنزینی
وارداتی بعد از ۵ســال ماننــد کل دنیا
سامان بگیرد تا کی؟ تا کجا؟ این جزئی از
حقوق مصرفکننده و حقوق شهروندی
ما مردم اســت کــه متأســفانه حقوق
البیهای خودرو در اولویت قرار گرفته تا
ما مردم اصل ۴۴و WTOچه میشود؟ تا
کی باید پول بیتالمال در جیب این دو
انحصارطلب ریخته شود؟ به بهانه اشتغال
و منفعت قلیلی در برابر ۸۰میلیون نفر،
آفتاب صدای ما مــردم را به نمایندگان
مجلس برساند.
۰۹۳۳...

مردم کره جنوبى و ژاپن با فرهنگ و
مهربان و با عاطفه هستند لطفا مستندى
از مردم کره جنوبى و ژاپن نشان دهند.
۰۹۲۲...

ترقه زدن توى چهارشــنبه ســورى
آریایى نیست.
۰۹۲۲...

امیرالمؤمنیــن ،حضرت امام علی(ع)
میفرمایند :ســه چیز زیور مؤمن است:
تقوایی ،امانتداری و راستگویی.
۰۹۳۸...

واقعــه تلــخ ســقوط هواپیمــای
تهران-یاســوج به خــودی خود موجی
از پریشــانی و اضطراب را برای همگان
خصوصا مســافران هوایی پدید آورد .لذا
بر رهانیدن مردم عزیز از این تشــویش
اذهان ،رســیدگی به جزئیــات و کلیات
ایــن حادثه دلخــراش و اطمینان قلبی
در عدمتکرار ،یکی از برنامههای جدی و
ضروری مسئوالن محترم ذیربط است.
۰۹۳۸...

تنهــا راه الغرى من نخــوردن نان و
نشاسته است.

۰۹۲۲...

شــریعتمداری الزم اســت تیترهای
همــهروزه کیهــان را در زمان  ۸ســال
مسئولیت احمدینژاد دوباره مرور کند.
۰۹۱۰...

نــگاه وســیعتر و عمیقتر و جدیتر
به تاریخ و مطالعه گذشــته کشــورها از
جمله کشــور باســتانی و عزیز خودمان
ایــران میتواند چراغ روشــن راه پر پیچ
و خــم حال و آینده و بــرای آیندگان و
آیندهسازان باشد و کشور اسالمی ما نیز با
تاریخ با عظمت و با سابقه پرافتخار و کهن
چند هزار ساله ایرانیان میتواند راهگشای
نســل فعلی و همیشه در صحنه کنونی،
برای ســاختن آیندهای خوب ،مطمئن،
درخشــان ،موفق و پیروز باشد .محمود
بلیغیان از اصفهان ،شهر زیبای تاریخی،
مهد هنرهای اصیل و پایتخت فرهنگ و
تمدن ایران اسالمی.
۰۹۱۳...

اگــر دولت قصد دارد خريد تضميني
گندم را کنار بگذارد رسمأ اعالم کند .تا
قيد زراعت را بزنيم .سالهاى قبل پس از
درو گندم با کمباين ،گندم مســتقيم در
کاميون يا خاور يا نيسان ريخته و به سيلو
يا کارخانه آرد تحويل ميشد .کشاورزان،
انبار نگهــدارى گندم ندارنــد ،گندم را
چهکار کنند؟
۰۹۳۹۰۰۰

بــا رفتن زنان به ورزشــگاهها کجای
ارزشها به خطر میافتد ؟!
۰۹۱۸۰۰۰

در این جامعه جرم وگناه برخی آدمها
فقط و فقط محبوبیت آنان در میان مردم
است!

۰۹۱۸۰۰۰

