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تریبون
آزمون استخدامی نفت لغو شد

در پی اعتراضات گسترده به شرایط آزمون استخدامی نفت ،این آزمون
لغو شد .به گزارش ایلنا؛ آخرین خبرها حاکی از این است که در پی اعتراضات
گس��ترده ،آزمون اس��تخدامی نفت که قرار ب��ود دی ماه برگزار ش��ود ،لغو
شدهاست .در روزهای گذشته ،دامنه اعتراضات به این آزمون گستردهتر شد؛
از ش��اغالن قرارداد موقت نفتی تا بومیهای مناطق نفتخیز ،از نمایندگان
مردم خوزس��تان و بوش��هر در مجلس تا امامان جمعه و استانداریها ،همه
به ش��رایط برگزاری این آزمون اعتراض کردند.حاال رئیس کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی از لغو این آزمون خبر دادهاست.
وی گفتاست :آزمون اس��تخدام وزارت نفت لغو شد تا اصالحات کامل
صورت پذیرد.حسنوند افزود :کمیسیون انرژی پیگیر این موضوع است.
عمده اعتراضات به آزمون استخدامی نفت به لحاظ نشدن ظرفیت برای
جذب بومیها و ش��رایط سخت جذبِ ش��اغلین موقت نفت مربوط میشد.
نمایندگان مجلس و دیگر مسئوالن به این مساله معترض شدند که علیرغم
تاکید مجلس بر لزوم در نظر گرفتن س��همیه  50درصدی برای بومیها در
مناطق نفتخیز ،این آزمون در بهترین حالت فقط  25درصد س��همیه برای
بومیها در نظر گرفتهاست.
دیوان عدالت اداری آزمون نفت را متوقف کند ،آن را منتفی میکنیم
وزیر نفت گفت :اگر دیوان عدالت اداری آزمون استخدامی این وزارتخانه
را متوقف کند ،ما در کل ،آزمون را منتفی می کنیم.
بیژن زنگنه در حاش��یه همایش بیمه و توس��عه ،درب��اره اعتراض برخی
ف��ارغ التحصیالن دانش��گاه صنعت نفت به برگزاری آزمون اس��تخدامی این
وزارتخان��ه گفت :قرار بود تعدادی از دانش��جویان یا ف��ارغ التحصیالن بدون
اینکه در آزمون کتبی عمومی شرکت کنند ،با انجام مصاحبه بر حسب نیاز
این وزارتخانه استخدام شوند.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه ما هم می خواهیم همی��ن کار را انجام دهیم و
دانش��جویان مطمئن باش��ند که ب��ه آنچه تعهد داده ای��م و گفته ایم ،عمل
می کنیم ،ادامه داد :خارج از این روند و با فشار نمی توانند کار خود را پیش
ببرن��د .این در حالی اس��ت که برخی گفته اند که دی��وان عدالت اداری این
آزمون را به تأخیر انداخته اس��ت؛ اگر این دیوان چنین بگوید ،ما ک ً
ال آزمون
را منتفی میکنیم.

عرضه خودروهای وارداتی متوقف شد!

از بازار خودرو خبر میرس��د برخ��ی واردکنندگان خودرو با هدف تحت
فشار قرار دادن دولت برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو ،عرضه این
محصوالت به بازار را متوقف کردهاند .این موضوع رش��د جهش��ی قیمت این
محصوالت را به دنبال داش��ته است.به گزارش ایسنا ،ماجرا از تیر ماه امسال
آغاز ش��د از وقتی که دولت تصمیم گرفت با توجه به رش��د ش��دید واردات
خودرو در سه ماهه نخست امسال ،واردات این محصول را ساماندهی کند.
در نتیجه وزارت صنعت ،معدن و تجارت از تیر ماه امسال ثبت سفارش
جدی��د برای واردات خ��ودرو را متوقف کرد و همزمان دس��تورالعمل جدید
س��اماندهی واردات خ��ودرو در هیات دولت پیگیری ش��د تا تصویب و ابالغ
شود.
با این حال این اقدامات دولت به مذاق برخی واردکنندگان خودرو خوش
نیام��د تا جایی که انجمن واردکنندگان خودرو از معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت شکایت کرده و مدعی دریافت ضرر
و زیان چند  ۱۰میلیارد تومانی از این سازمان شدهاند.
همچنین برخ��ی واردکنندگان خ��ودرو نیز اقدام به وارد کردن فش��ار
رس��انهای به دولت کرده و در سلس��له اظهاراتی عن��وان کردند که به دلیل
توق��ف ثبت س��فارش ،واردات خودرو متوقف ش��ده و قیمت این محصوالت
افزایش خواهد یافت.
این اظهارات در حالی اس��ت که تنها ثبت س��فارش جدید برای واردات
خودرو متوقف شده و واردات این محصول از محل ثبت سفارشهای پیشین
همچنان در حال انجام است.
در این زمینه مجتبی خس��روتاج  ،رییس سازمان توسعه تجارت ،تاکید
کرد ":در هشت ماهه امسال  ۵۴هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده که
این رقم نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته حدود  ۲۶درصد یعنی ۹۰۰۰
دستگاه افزایش داشته است".
وی همچنین با اش��اره به اظهارات برخ��ی واردکنندگان مبنی بر توقف
چند هزار دس��تگاه خ��ودرو در گمرک ،اظهار کرد ":اگ��ر اکنون خودروهای
بس��یاری در گمرکات مانده مش��کل ما نیس��ت چرا ک��ه واردکنندگان این
خودروها قبل از واردات ثبت س��فارش را انجام ندادهاند .همچنین شاید ۵۰
درص��د خودروهایی که در گمرک ماندهاند ب��رای ترانزیت به مقصد عراق و
س��ایر کش��ورها وارد شده بودند که در این قس��مت تحوالتی رخ داده که ما
مسوول آن نیستیم .ما از تیر ماه جلوی ثبت سفارش خودرو را گرفتیم که از
آن تاریخ تاکنون واردات خودرو  ۲۶درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل
افزایش یافته است." .
بررسی تمام قراردادهای فروش واردکنندگان خودرو
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ،رئیس ش��ورای رقابت ب��ا اعالم "ب��ه تمام
واردکنن��دگان اعالم کردهایم تا قراردادهای فروش خود را به ش��ورا ارس��ال
کنند" ،گفت :متأسفانه در قالب قراردادهای نامعقول هزینههای سنگینی از
خریداران دریافت میشود.
رضا ش��یوا با اش��اره ب��ه اینکه بیس��امانی ب��ازار خودروه��ای وارداتی
باعث ش��ده تا تعدادی از این ش��رایط س��وء اس��تفاده ک��رده و خودروها را
در قال��ب قرارداده��ای غیرعادالن��ه به فروش برس��انند ،اظهارداش��ت :اگر
افراد از وضعیت اقتصاد مس��لط س��وء اس��تفاده و قرارداده��ای غیرمتعارفی
را ب��ه خری��داران تحمیل کنند ش��ورای رقابت براس��اس م��اده  45قانون
اص��ل  44به موض��وع ورود پی��دا کرده و مان��ع این گونه اقدام��ات خواهد
شد.
وی ب��ا بیان "بر همین اس��اس به تمام واردکنن��دگان اعالم کردهایم تا
قراردادهای فروش خود را به شورای رقابت ارسال کنند" ،افزود :متأسفانه در
قالب قراردادهای نامعقول هزینههای سنگینی از خریداران دریافت میشود و
در آخر هم کسی پاسخگوی تضییع حقوق مصرف کنندگان نیست به همین
دلیل شورا مانع این کار شده و تالش خواهد کرد تا قراردادهای منصفانهای
در فروش خودروهای وارداتی تنظیم شود.
رئیس سازمان دامپزشکی:

ذبح دام خارج از کشتارگاهها مشکل بهداشتی و
شرعی دارد

رییس س��ازمان دامپزش��کی گفت :ذبح دام خارج از کشتارگاهها دارای
ایرادات بهداشتی و گاهی شرعی است.
ب��ه گزارش ایس��نا ،علیرض��ا رفیعیپور اظه��ار کرد :فعالیت س��ازمان
دامپزش��کی نقش تعیین کننده ای در تامین سالمت مردم دارد و در زمینه
عرضه بهداشتی مواد غذایی به شهروندان همه دستگاهها باید هماهنگ با هم
عمل کنند.وی با تاکید بر اینکه در کنار مسئولین ،تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان نیز باید نقش خود را در راس��تای عرضه بهداش��تی مواد غذایی به
خوبی ایفا کنند ،ادامه داد :ذبح دام در خارج از کش��تارگاه ها دارای ایرادات
بهداشتی و حتی گاهی شرعی است.

info@afarinesh-daily.com

شماره  5715سال بیستم

درگفتگویآفرینشبادکترتقویکارشناسمسائلاقتصادیمطرحشد؛

دالر باال می رود تورم پایین؛ تناسبی
حیرت آور در اقتصاد ایران

وضعی��ت اقتص��اد کش��ور ب��رای
بس��یاری از فعاالن اقتصادی و اقش��ار
مختلف مردم رضایت بخش نیس��ت.
چرا که نیازهای جامعه نسبت به ادوار
گذش��ته بس��یار باالرفته درحالی که
امکانات و زیرس��اخت های الزم برای
تحق��ق آنها وجود ندارد .کش��ور نفت
خیز ما به س��بب اتکا ب��ه درآمدهای
نفتی طی دهه های گذشته هربار که
قیم��ت نفت افزایش و کاهش ش��دید
پی��دا کرده ،دچار تزل��زل در وضعیت
اقتصادی گردیده است.
در دوران دول��ت های نهم و دهم
قیمت نفت به ثبت رکورد تاریخ خود
رس��ید و تا نزدی��ک  150دالر در هر
بشکه پیش رفت .سیل دالرهای نفتی
به کش��ور باعث ش��د ت��ا دولتمردان
نگرانی از بابت کس��ری بودجه نداشته
باش��ند و اهمیتی به س��رمایه گذاری
در بخش زیرس��اخت ه��ای اقتصادی
ندهند .دالرهایی که اگر در زیرساخت
صنعتی کش��ور س��رمایه گذاری نمی
ش��د ،خود به خود عامل��ی برای بروز
فسادهای مالی ،گس��ترش پولشویی،
افزای��ش واردات ،گرایش به مصرف و
افزایش هزینه ه��ای دولت مبدل می
شد.
بی نصیب ماندن اقتصاد از
دوران طالیی نفت
متاس��فانه ای��ن چنی��ن گردید و
تم��ام آنچ��ه در دوران طالیی نفت به
دس��ت آوردیم به سبب سوء مدیریت
مسئوالن به باد رفت و حاصل آن تورم
 43درصدی ،ازبین رفتن ذخایر ملی،
برداشت از ذخایرارزی و طالی کشور
برای تامین مایحتاج مردم و ...گردید.
البته درکنار این سوء مدیریت ها باید
تحریم ه��ای اقتص��ادی را نیز اضافه
ک��رد  .چرا که نظام بی��ن الملل تمام
منفذهای م��راودات تجاری با ایران را
مس��دود کرده و ما را ب��ه مرز تحریم
نفت در برابر غذا کشانده بودند.
با تمام این اوصاف پس از انتخابات
س��ال  ، 92گرایش و تمرکز دولت بر
مذاکرات هس��ته ای موج��ب توافق با
غرب و ش��کل گیری برج��ام گردید.
ش��اید به س��بب حافظه کوت��اه مدت
جامعه و ش��انتاژهای رسانه ای امروز
تاخت��ن ب��ر برجام امری عادی ش��ده
باش��د .اما باید توجه کرد که کمترین
تاثیر برجام براقتصاد کش��ور ،رسیدن
ف��روش نف��ت ای��ران از کمت��ر ازیک
میلیون بش��که به نزدی��ک  3میلیون
بش��که در روز ب��وده و آمارهای منفی
رشد اقتصادی امروز به ترازهای مثبت
رسیده است.
ام��ا همانطور که گفته ش��د تاثیر
کاه��ش و افزایش ش��دید قیمت نفت
بر اقتصاد ما بسیار حائز اهمیت است.
پ��س از دوران طالیی نف��ت و پس از
روی کارآم��دن دول��ت دکترروحانی
نفت از قیمت س��ه رقمی خود به زیر
 40دالر رسید .این به معنای آن است
که به یکباره درآمدهای کشور به یک
چه��ارم کاهش یافت .ح��ال تامین و
مدیریت امورات کش��وری که تا دیروز
نفت  140دالری می فروخت و امروز
 40دالر درآم��د دارد بس��یار س��خت
خواهد بود.
از س��وی دیگر امروز شاهدیم که
بار دیگر دالر بر اقتصاد کش��ور س��وار
شده و تاثیرات خود را اعمال می کند.
افزای��ش قیم��ت دالر و روند صعودی
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نهادهای مالی

تشکر ویژه مدیرعامل بانک ملی از مشتریان

مدیرعام��ل بانک ملی ایران در پیامی به مش��تریان این بانک ،از آنها به
دلیل ابراز اعتماد همیش��گی به این بانک که این بار در خرید اوراق گواهی
سپرده مدتدار ویژه متجلی شد ،تشکر کرد.
به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک ملی ایران ،در قسمتی
از این پیام آمده اس��ت :همان گونه ک��ه انتظار میرفت در چند روز ابتدایی
عرضه اوراق ،به دلیل اعتماد شما مشتریان عزیز ،سهم لحاظ شده برای بانک
ملی ایران به پایان رسید که این اتفاق برای ما کارکنان بانک ملی ایران قوت
قلب و انگیزه ای برای خدمات رسانی بیشتر و بهتر با تکیه بر اعتماد شما در
برگزیدن این بانک اس��ت.همچنین از عزیزانی که به دلیل اتمام اوراق بانک،
موفق به خریداری آنها نشدند صمیمانه پوزش می طلبم.

کمک به زلزله زدگان از محل بودجه فعالیت های
پایان سال بانک کشاورزی

بانک کش��اورزی از محل بودجه فعالیت های پایان س��ال خود به زلزله
زدگان غرب کشور کمک می کند.به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی
بانک کش��اورزی ،این بانک در نظر دارد از محل بودجه فعالیت های پایان
س��ال خود برای کمک رس��انی و یاری به مناطق آسیب دیده در زمین لرزه
اخیر اقداماتی را انجام دهد.

آن می تواند آس��یب ه��ای فراوانی را
براقتصاد کش��ور وارد کن��د .درهمین
رابط��ه با دکت��ر مهدی تق��وی دانش
آموخته دانش��گاه بیرمینگام انگلیس
و استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفتگو
کردیم تا به نظرات کارشناس��ی موثق
تری در این باره دست یابیم.
دکتر تقوی با اش��اره ب��ه روند رو
به رش��د اقتصاد کش��ور پس از دوران
تحریم ها گف��ت :آباد کردن اقتصادی
که س��ال ها از رانت نفتی ارتزاق می
ک��رد و کام�لا وارداتی ش��ده بود کار
بس��یار س��ختی اس��ت .با این وصف
ما توانستیم با اس��تفاده از امتیازهای
برجام اقتصاد کش��ور را از قعر دره به
باال بکش��یم .مسلماً حرکت اقتصاد در
شیب تند و سرباالیی رشد قرار گرفته
و نمی توان انتظار س��رعت چشمگیر
داشت .چرا که ما در دوران شکوفایی
قیمت نفت بذری نکاشته ایم که انتظار
درو در زمان حال داشته باشیم.
در عوض ش��اهدیم که کشورهای
عربی همچون قطر و امارات از فضای
دوران طالیی نفت اس��تفاده کردند و
پل��کان رش��د اقتصادی را به س��رعت
پیمودند و امروز ماش��ین اقتصاد آنها
روشن و درحال حرکت است.
استفاده دولت از دالر برای
تامین کسری بودجه
این استاددانش��گاه وضعیت فعلی
اقتصاد و بازار ارز کش��ور را تعجب آور
خوان��د و گفت :ما برج��ام و مذاکرات
هس��ته ای را پی��ش زمین��ه ای برای
کاه��ش قیم��ت دالر می دانس��تیم.
چرا که تحریم ها کنار گذاش��ته ش��د
و بانک ه��ای اروپایی مراودات خود را
ازسر گرفتند ،دولت اوباما بدهی های
میلیاردی ای��ران را آزاد کرد ،و ضمن
اینک��ه ما ام��روز به مرز س��ه میلیون
بش��که ص��ادرات در روز رس��یده ایم.
مجموع این ش��رایط ما را به این پیش
ال و منطقاً
بینی واداش��ت که بای��د عق ً
قیم��ت دالر کاهش یاب��د اما برعکس
تم��ام این مس��ائل قیمت دالر س��یر
صعودی به خ��ود گرفت و هیچ عقب
گردی نداشت.
درحال حاضر به نظر می رسد که
بانک مرک��زی و دولت درحال فروش
دالر گران به مردم هس��تند تا کس��ر
بودجه خود را تامین کنند.
در تقس��یم درآمده��ای دول��ت،
بخش��ی وج��ود دارد به ن��ام "درآمد
پولی" ،یعنی دولت به س��بب کسری
در درآمده��ا و افزایش هزینه از بانک
مرکزی می خواهد که پول چاپ کند

ی دوباره بانکی ایران در اروپا
چانهزن 

ی��ک مقام مس��ئول از س��فر هیات ایران��ی به اس��پانیا برای پیگی��ری اجرایی
ش��دن نقش��ه راه توس��عه روابط اقتصادی دو کش��ور خب��ر داد و گفت:چانهزنیها
ب��رای تس��هیل رواب��ط بانک��ی از جمل��ه دس��تورکارهای اصل��ی ای��ن س��فر
است.
ی��ک مقام مس��ئول در نظ��ام بانکی در گفتگو با ایرنا از س��فر هی��ات تجاری-
بانک��ی ایران به مادری��د برای پیگیری توس��عه روابط اقتصادی و بانکی دو کش��ور
خب��ر داد و گف��ت :هیات تجاری و بانکی ایران به اس��پانیا س��فر ک��رده تا در قالب
س��فری فشرده ،توس��عه روابط اقتصادی دو کش��ور را بررس��ی کند؛ بر این اساس
قرار اس��ت که نقش��ه راه همکاریهای اقتص��ادی و بانکی ایران و اس��پانیا به امضا
برسد.
وی اف��زود :در این س��فر ۶۰ ،ش��رکت ایران��ی و نماین��دگان بخش خصوصی
و دولت��ی ،در ح��وزه نف��ت و گاز ،پتروش��یمی ،بان��ک ،بیم��ه ،کش��اورزی ،نی��رو،
خدم��ات فنی و مهندس��ی ،محص��والت دانش بنی��ان و نانوتکنول��وژی در مادرید
حض��ور دارند ت��ا مذاکراتی را برای پیش��برد اهداف تجاری در این حوزهها داش��ته
باشند.

و این تورم را به شدت افزایش خواهد
داد.مانند آنچه در دولت آقای احمدی
نژاد شاهدبودیم.
ام��ا دول��ت فعل��ی ای��ن کار را
نم��ی کند و با افزای��ش قیمت دالر و
گران فروختن آن به مردم به کس��ب
درآمد و جبران کس��ری بودجه اقدام
کرده است.
در عین ح��ال باید ب��ه این نکته
توجه داش��ت ک��ه این اق��دام دولت،
موجب گران شدن واردات خواهد شد.
به عنوان مثال بنگاه ها و کارخانجات
تولی��دی که نیاز به مواد اولیه وارداتی
دارن��د و یا ماش��ین آالت صنعتی آنها
مس��تهلک شده ،به سبب افزایش نرخ
دالر نمی توانند اقدام به واردات کنند
و از این حیث هم هزینه تولید افزایش
پیدا خواهد کرد و هم به س��بب گران
بودن بروز رسانی صنعتی ،شاهد عقب
ماندگی تکنولوژی در کش��ور خواهیم
بود.
ای��ن مس��ئله در س��اختار علمی
اقتصاد بسیار عجیب است لذا مقامات
بان��ک مرکزی ب��ا توجه ب��ه اطالعات
موجود باید بررس��ی کنن��د و توضیح
دهند که چ��را قیمت دالر باید تا این
ح��د افزایش یابد .در آن زمان که نرخ
مبادله دالر درحدود  2900تومان بود
دکتر سیف رئیس بانک مرکزی وعده
تک نرخی ش��دن ارز را داد و ما گمان
کردی��م قیم��ت دالر در ب��ازار آزاد به
سمت قیمت مبادله ای کاهش خواهد
یافت .اما در عمل مش��اهده می کنیم
ک��ه نه تنها قیمت دالر کاهش نیافت،
بلکه بانک مرکزی نرخ دالر مبادله ای
را نیز به س��مت قیمت آزاد کش��اند و
ام��روز تفاوت چندانی میان ارز دولتی
و آزاد وجود ندارد.
تناق�ض میان نس�بت نرخ
دالر و تورم
همواره در ادوار گذش��ته ش��اهد
بودیم که ب��ا افزایش نرخ دالر و گران
ش��دن واردات و تولی��د ،نرخ تورم نیز
باال می رفت .اما امروز علیرغم افزایش
م��داوم نرخ دالر ش��اهد اعالم کاهش
نرخ ت��ورم از س��وی دولت هس��تیم.
دکترتق��وی در توضی��ح ای��ن تناقض
گف��ت :ما درعلم اقتصاد برای تفس��یر
چین ش��رایطی دو نظری��ه داریم که
یکی «برابری قدرت خرید» می باشد
ک��ه یعنی اگر نرخ ت��ورم ما در مقابل
ایاالت متحده بیش��تر باشد ،پول ملی
در مقابل دالر کم ارزش خواهد ش��د.
نظریه دوم «سیاس��ت پولی» اس��ت،
یعنی اگر رش��د حجم پ��ول یا همان

نقدینگ��ی در اقتصاد ش��ما بزرگتر از
ایاالت متحده باش��د در این وضعیت
نیز ب��رای خرید ی��ک دالر باید ریال
بیشتری بپردازید.
اما در حال حاضر ما شاهد بهبود
کاه��ش ن��رخ ت��ورم و کنترل رش��د
نقدینگ��ی در کش��ور هس��تیم و این
افزایش قیم��ت دالر کامال غیر واقعی
و تنه��ا دلیل آن گران فروش��ی دولت
برای کسب درآمد بیشتر می باشد.
این اس��تاد دانش��گاه در رابطه با
وضعی��ت قیم��ت دالر و رکود صنعت
گف��ت :دول��ت روحانی رش��د منفی
دولت احم��دی ن��ژاد را مثبت کرد و
لذا اگر رش��د اقتصاد شما مثبت باشد
نمی توان گفت که دچار رکود ش��ده
ایم .ام��ا باید اذعان داش��ت وقتی در
مسیر توسعه و گردش اقتصاد سیاست
ه��ای غیراصولی ب��ه کار بگیریم روند
وس��رعت این حرکت اقتص��ادی کند
خواهد ش��د .زمانی که ت��ورم کاهش
پیدا کند عم� ً
لا تقاضا افزایش خواهد
یافت .ل��ذا ما برای تامی��ن این تقاضا
باید در صنعت سرمایه گذاری داشته
باشیم و متاسفانه این امر به خوبی به
اجرا در نیامده است.
ب�ی انگیزه بودن س�رمایه
گذاران و تولیدکنندگان
دکتر تقوی درمورد نقش بانک ها
نیز در روند رو به رش��د صنعت گفت:
اگرچه سودهای بانکی باالست و گزینه
ایده آل��ی برای تولید محس��وب نمی
شود ،اما مشکل اصلی ما در بی انگیزه
بودن س��رمایه گذار و تولیدکنندگان
اس��ت .این مس��ئله نیاز به بررس��ی و
مطالعات اقتص��ادی و اجتماعی دارد
تا مش��خص ش��ود چرا وقتی شرایط
تحریمی مساعد شده و تقاضا افزایش
یافت��ه  ،بازه��م انگیزه برای س��رمایه
گذاری و تولید ایجاد نمی شود.
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی در
پای��ان گفته ه��ای خود تاکی��د کرد:
ما در س��ال ه��ای پیش اقتص��اد را با
دس��ت خود تخریب کردی��م و ویران
کردن کاری بس��یاری سهل است .اما
ام��روز که درصدد آبادانی و س��اختن
آن برآمده ایم بای��د مرحله به مرحله
سختی ها و مشکالت را به جان بخریم
و در این مس��یر از حرکت برمدار علم
اقتصاد تخطی نکنی��م .درحال حاضر
اقتص��اد ای��ران در س��رباالیی بهبود
وضعیت اقتصادی قرارگرفته اس��ت و
می بایس��ت با اقدام��ات و برنامه های
اصولی در سیاس��ت و اقتص��اد به آن
سامان دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد :

اجرای دقیق نرخ سود بانکی در شعب بانک ها

رئی��س کل بان��ک مرک��زی ب��ا بی��ان اینک��ه بازرس��ی از ۴۵۰۰
ش��عبه بانک��ی در سراس��ر کش��ور ،حکای��ت از اج��رای دقی��ق ن��رخ س��ود
بانک��ی مص��وب دارد ،گف��ت :در ح��ال حاض��ر ،ثب��ات ب��ر ب��ازار ارز حاک��م
است.
به گزارش مهر ،ولی اهلل سیف ،در یادداشت تلگرامی خود اعالم کرد :اقدام
شایس��ته دیگر بانک مرکزی ابالغ بخشنامه هش��تبندی کاهش نرخ سود به
ش��بکه بانکی بود که با هدف انتظامبخش��ی به بازار پول ،کاهش هزینه تجهیز
بان��ک ها و ب��ه تبع آن کاه��ش هزینههای تامی��ن مالی اقتصاد انجام ش��د و
خوشبختانه بانک ها و موسسات اعتباری با درک شرایط کنونی و التزام به این
بخشنامه ،جلوه ای از همدلی را در اجرای مصوبات بانک مرکزی نشان دادند و
اکنون با اطمینان کامل به اطالع می رس��انم بازرسی های انجام شده در بیش
از  ٤٥٠٠شعبه در سراسر کشور حاکی از عدم تخلف قابل توجه در این زمینه
است.

اقدام خوب و تجربه موفق در همکاری بانک
توسعه صادرات و بانک مجارستانی

وزیر اقتصاد کش��ورمان همکاری بانک توس��عه صادرات ایران با یک بانک
مجارستانی را "اقدام خوب" و "تجربه موفق" ارزیابی کرد.به گزارش آفرینش به
نقل ازروابط عمومی بانک توسعه صادرات ،دکتر کرباسیان در دیدار با وزیر اقتصاد
ملی جمهوری مجارستان گفت:در زمینه روابط بین بانک های دو کشوراقدامات
خوب��ی انجام ش��ده که از جمله تجربه های موفق م��ی توان به همکاری بانک
توسعه صادرات ایران با یک بانک مجارستانی اشاره کرد که کمک می کند تجار
و صنعتگران راحت تر بتوانند مبادالت تجاری خود را انجام دهند.

صفحه رسمی بانک مسکن در اینستاگرام
راه اندازی شد

بانک مس��کن به منظور ارایه خدمات به مشتریان خود صفحه رسمی
خود در اینستاگرام را راه اندازی کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا صفحه اینس��تاگرام بانک مس��کن ،با هدف حضور هرچه بیش��تر در
شبکه های اجتماعی و معرفی ویژگی های خدمات و محصوالت و همچنین
اطالع رسانی دقیق و مناسب اخبار و رویدادهای مرتبط با فعالیت این بانک
راه اندازی شد.

خ ب ه استانداری
اهدای کتاب نفیس قرآنطبا 
بوشهر ،توسط بانکپاسارگاد

بانکپاس��ارگاد ،در راس��تای ایفای مس��ئولیتهای اجتماعی خود و در
ادامهی طرح اهدای کتب نفیس به دانشگاهها ،مراکز علمی ،نهادها ،استادان
و فرهیخت��گان ،یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ ه��روی را بهعنوان اثری
ارزش��مند و ماندگار ،به اس��تاندار بوش��هر اهداء کرد.به گزارش آفرینش به
ط عمومی بانکپاس��ارگاد ،این ق��رآن نفیس به خط عبداهلل طباخ
نقل ازرواب 
هروی ،از شاگردان جعفر تبریزی (بایسنقری) ،از قرآنهای نفیس و کمنظیر
گنجینهی آس��تان قدس رضوی است که در سال  1040هجری قمری وقف
حرم حضرت امامرضا (ع) شدهاس��ت .این کتاب در س��ال  1394با حمایت
بانکپاسارگاد چاپ و رونمایی شد.

امضاء تفاهمنامه تولید مشترک اتوبوس میان
ایکاروس و گروه توسعه صنایع و معادن شهر

طی مراس��می و با حضور وزرای اقتصاد ایران  ،مجارس��تان ،مدیرعامل
بانک ش��هر و تعدادی از مس��ئوالن عالی رتبه اقتصادی دوکشور تفاهمنامه
انتقال تکنولوژی س��اخت و تولید مش��ترک اتوبوس در ایران  ،میان شرکت
اتوبوس سازی ایکاروس و گروه توسعه صنایع و معادن شهر(هولدینگ وابسته
به بانک ش��هر) به امضاء رسید.به گزارش آفرینش به نقل ازمرکز ارتباطات و
روابط عمومی بانک ش��هر،طی این تفاهمنامه که در ساختمان اصلی وزارت
اقتصاد و دارایی به امضاء رسید؛ با حمایت های بانک شهرظرف مدت  2سال
تعداد یکهزار دس��تگاه اتوبوس درون ش��هری با در نظر گرفتن مقوله انتقال
دانش فنی و تکنولوژی در کشورمان تولید خواهد شد.

گرامیداشت روز جهانی توانیابان در موسسه
رعد با حمایت بانک گردشگری

آیین گرامیداش��ت روز جهانی توانیابان با حمایت بانک گردشگری و با
ابتکار موسس��ه آموزشی نیکوکاری رعد برگزار ش��د .به گزارش آفرینش به
نقل ازروابط عمومی بانک گردش��گری ،در این نشس��ت ک��ه در روز  12آذر
ماه با هدف بزرگداش��ت روز جهانی توانیابان و با حضور جمعی از مسئولین
و هنرمن��دان برگزار ش��د ،توانیابان هنرمند در حوزههای تئاتر و موس��یقی
قابلیتهای خود را اجرا کردند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیر کل جدید حراست بانک رفاه معارفه شد

در مراس��می و با حضور مدیرعامل و اعضای هی��ات مدیره بانک رفاه و
تنی چند از مدیران بلندپایه س��ازمان حراس��ت کل کشور ،کورش یزدان به
عنوان مدیرکل جدید حراس��ت بانک رفاه معرفی شد.به گزارش آفرینش به
نقل ازروابط عمومی بانک رفاه ،در این مراس��م که  12آذرماه سالجاری و در
جم��ع دیگر مدی��ران عالی بانک رفاه صورت پذیرفت ،از خدمات ارزش��مند
حسین درخشنده مدیرکل حراست سابق بانک رفاه قدردانی و کورش یزدان
به عنوان مدیرکل جدید حراست این بانک معرفی شد.

بانک صادرات به سامانه صدور دسته چک های
جدید (صیاد) پیوست

بانک صادرات ایران در راستای اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی،
بهبود اس��تاندارد های رتبه سنجی مشتریان و افزایش اعتبار چک ،با نصب
نسخه جدیدسیستم س��پهر ،به س��امانه صدور یکپارچه دسته چک(صیاد)
پیوس��ت و دس��ته چک هایی با مش��خصه های امنیتی نوی��ن را در اختیار
مش��تریان خود قرار داد.ب��ه گزارش آفرینش به نق��ل ازروابط عمومی بانک
صادرات ایران ،صدور این سری از دسته چک ها با نصب سامانه «صیاد» در
تعدادی از شعب این بانک عملیاتی شد.

