توليدوجتارت

آجیل  ۱۰درصد ارزان شد
رئیس اتحادیه سراسری آجیل و خشکبار از کاهش  ۱۰درصدی قیمت ها در شب عید نسبت به ابتدای اسفند ۹۶خبر داد .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علیرضا ارزانی ممقانی در خصوص دلیل
این کاهش قیمت ،به رکود بازار و کاهش فروش نسبت به سال های گذشته اشاره کرد و افزود :این روند به نفع مردم است که آجیل را با  10درصد کاهش قیمت خریداری کنند .وی یادآور شد:
همه ساله با نزدیکی به ایام شب عید ،افزایش قیمت را شاهد بودیم و در بسیاری سال ها این افزایش قیمت حباب گونه بوده ولی امسال نسبت به اول اسفند ماه کاهش قیمت داریم و این قدرت
خرید برای مردم ،یک حسن است .ارزانی گفت :از همکاران خواهش می کنم با توجه به رکود اقتصادی که بر بازار کشور حاکم است ،از محل سود های قانونی خود به مردم تخفیف دهند .ما به
خود می بالیم که همواره شریک شادی های مردم بوده ایم و خواهش می کنم امسال نیز در شرایط رکود کاری کنند که سفره نوروزی تمام مردم ایران همراه با آجیل باشد.

«ابتکار» از دردسرهای کمبود دالر در بازار برای نیازمندان واقعی ارز گزارش میدهد

غوغای تقاضا در برهوت ارزی
.

بود .صرافیهای میدان فردوسی در پاسخ به اینکه چرا دالر یا یورو
عرضه نمیکنند ،تنها یک کلمه جواب میدادند :نداریم.
ناکامیمسافران
نزدیک شدن تعطیالت نوروز ،به دلیل آن که فرصت  2هفته ای
برای تفریح و سفر به افراد می دهد ،مهم ترین وقت افزایش تقاضا
در بازار انواع ارز است .قانون عرفی اعطای ارز به مسافران این است
که با در دست داشتن بلیط خود به صرافیهای مجاز مراجعه می
کنند و حدود  1000دالر یا  1500لیر و  ....به آنها تعلق می گیرد.
مابقی ارز مورد نیاز خود را نیز به قیمت بازار آزاد می خریدند .اما
امسال مسافران زیادی حتی د ر صفهای طوالنی صرافی ها نیز
ایستاده اند اما در نهایت با جواب «نداریم» مواجه شدند.
عالوه بر مسافرانی که برای تفریح و سیاحت به سفرهای
خارجی می روند ،عده کثیری از دانشجویان خارج از کشور و یا

شاغلین در کشورهای دیگر که برای تعطیالت نوروز به ایران می
آیند نیز برای بازگشت خود به کشورهایی که در آن زندکی می
کنند ،به دالر نیاز دارند که این موضوع نیز تقاضای زیادی را در
بازار ایجاد می کند ،اما یا دالر به نرخ اعالم شده بازار آزاد به آنها
نمی رسد ،یا باید از دالالن به هر قیمتی که عرضه شود ،بخرند و
یا این که کامال ناکام می مانند.
تا زمانی که این انقباض عرضه در بازار حاکم باشد ،بساط
دالالن داغ است و نه اوراق  20درصدی می تواند این بساط را
جمع کند و نه بگیر و ببند نیروی انتظامی.
از بازار جهانی دالر چه خبر؟
فارغ از اتفاقات افزایش تقاضا و کاهش عرضه در داخل کشور که
به بحران ارزی فعلی دامن زده است ،نگاهی به وضعیت بازارهای
جهانی و تغییر و تحوالت سیاسی نیز حاکی از این است که باال
رفتن نرخ دالر در تمام کشورها پیش بینی می شود.
شاخص دالر و اونس طال در هفته آتی نسبت به نرخ اشتغال
آمریکا حساس شدهاند .از طرفی ،بازار کار داغ آمریکا احتمال
رشد نرخ بهره را نیز بهشدت افزایش میدهد که این نیز به سود
شاخص دالر و ضرر اونس طال تمام خواهد شد .دومین عامل
که شاید مهمترین فاکتور میانمدت (چندماهه) در بازار جهانی
طال باشد ،آمادگی رئیسجمهوری آمریکا برای دیدار با رهبر
کرهشمالی است .احتمال دستیابی به راهحل جدید درخصوص
بنبست کهنه پیرامون برنامه تسلیحات هستهای کرهشمالی ،به
زیان اونس عمل خواهد کرد؛ چراکه کاهش تنشها یا بحرانهای
ژئوپلیتیک نیاز به ذخایر امنی مانند طال را کاهش میدهد.
همچنین وزارت کار آمریکا روز جمعه تعداد مشاغل ایجادشده
در بخش غیرکشاورزی را منتشر کرد .ایجاد  ۳۱۳هزار شغل در
این بخش (در فوریه) فاصله زیادی با پیشبینی  ۲۰۰هزارتایی
داشت که از سوی بازارها به معنای سالمت بازار کار ایاالتمتحده
تعبیر شده است .با توجه به این موضوع که نرخ بیکاری ۴ /۱
درصدی بازار کار آمریکا را منقبض نشان میداد؛ اما دادههای
وزارت کار از نیاز به نیروی کار حتی در وضعیت اشتغال کامل
حکایت داشت .با این اوصاف ،سیگنال رونق در اقتصاد آمریکا در
طول هفتههای آتی میتواند شاخص دالر را تقویت کند .رشد
ارزش دالر منجر به افزایش فشار بر اونس طال خواهد شد .البته
حواشی حول کاخ سفید در رابطه با جنگ تجاری و جنگ ارزی
ممکن است اثر این مولفه را تا حدی خنثی کند.

زنگنه در حاشیه مراسم امضای قراردادهای پژوهشی اکتشاف نفت:

اموال توقیف شده اختالسگران نفتی بیش از میزان اختالس است
وزیر نفت درباره آخرین وضع پرونده اختالسگر فعال در مدیریت اکتشاف
شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد :با پیگیری دستگاه قضایی و نیروهای
امنیتی ،آنطور که به من گفتهاند ،اموالی بیش از میزان اختالس صورتگرفته
از این فرد شناسایی و توقیف شده است.
به گزارش ایسنا ،بیژن زنگنه درحاشیه مراسم امضای قراردادهای پژوهشی حوزه
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران درباره متواری شدن این فرد به کانادا نیز افزود :این که
او به کانادا رفته را باور نمیکنم .تصور میکنم این چیزی است که وی دوست دارد در
رسانهها مطرح شود ،تصور میکنیم وی در ترکیه مخفی شده باشد .وزیر نفت همچنین
در آستانه سالروز ملیشدن صنعت نفت گفت :مرحوم دکتر مصدق دنبال بیرون کردن
خارجیها از صنعت نفت نبود؛ بلکه هدف حفظ مالکیت و حاکمیت مخازن برای ملت
ایران بود .زنگنه پس از امضای قراردادهای پژوهشی میان شرکت ملی نفت ایران و پنج
دانشگاه معتبر کشور ،در جمع خبرنگاران عنوان کرد :ملی شدن به معنای تسلط کامل

وزارت اقتصاد با برشمردن  ۴چالش بزرگ اجرای کامل
قوانین مالیاتی در ایران از جمله فرارهای گسترده مالیاتی
ومعافیتهایغیرهدفمند؛اولویتهایاصلیتحققتحول
مالیات در سال  ۹۷را اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا ،در خالصه برنامه پیشنهادی وزارت امور
اقتصای و دارایی که در قالب برنامههای پیشنهادی جهت تحول
نظام مالیاتی در سال  ۱۳۹۷ارایه شده آمده است :نظام مالیاتی
ایران به دالیل مختلف از جمله وفور درآمدهای نفتی در برهههای
مختلف ،متناسب با ظرفیتهای اقتصادی کشور توسعه نیافته و
با وجود تاکیدات مکرر در اسناد باالدستی بر ضرورت قطع اتکای
بودجه دولت به درآمدهای نفتی از طریق افزایش سهم درآمدهای
غیرنفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی ،این مهم تاکنون محقق نشده
است.
به طوری که با وجود تالشها و موفقیت های به دست آمده طی
سالهای اخیر ،نـسبت پایین مالیـات بـه تولیـد ناخالص داخلی (۸
درصد در سال  ،)۱۳۹۵نسبت پایین مالیات به هزینههای جاری
دولت ( ۴۹درصد در سال  )۱۳۹۵و نسبت پـایین مالیـات بـه منابع
عمومی دولت ( ۳۶درصد درسال  )۱۳۹۵در مقایسه با کشورهای

بر صنعت نفت است که این مهم بعد از انقالب اتفاق افتاد و باید قدر آن را دانست.
وی با اشاره به این که اکثر کشورها بعد از ملی شدن نفت در ایران ،با فاصله زمانی
به این سمت رفتند ،ضمن تبریک روز ملی شدن صنعت نفت ادامه داد :ملی شدن
صنعت نفت در زمان خود یک حرکت مهم بود؛ حرکتی که بیش از آنکه صنعتی باشد،
سیاسی بود .یعنی هدف تسلط بر مقدرات نفت ایران بود و نه نفی تعامل.
وزیر نفت با بیان این که مرحوم دکتر مصدق هم دنبال بیرون کردن خارجیها نبود،
بلکه هدف حفظ مالکیت و حاکمیت مخازن برای ملت ایران بود ،گفت :شرکت انگلیسی
در برابر این خواست ملی ما مقاومت کرد ،مشکالتی ایجاد و سرانجام کودتا شد.
قراردادهای پژوهشی حوزه اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،صبح روز گذشته با
حضور وزرای نفت و علوم ،میان علی کاردر ،مدیرعامل شرکت ملی نفت و روسای
دانشگاههای شهید بهشتی ،فردوسی مشهد ،خوارزمی ،صنعتی شاهرود و شهید چمران
اهواز امضا شد.

بنگاهها

مالیاتی و جرایم کیفری مربوطه).
 .۴وضع پایه های جدید مالیاتی همچون «مالیات بر مجموع
درآمد»« ،مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی
امالک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی».
 .۵اصالح نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق پیگیری تصویب
الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده (با توجه به اصالحات
صورت پذیرفته در قالب آن همچون کاهش جرایم مالیاتی،
ساماندهی معافیت های مالیات بر ارزش افزوده و اصالح فرآیند
مالیات ستانی از پیمانکاران طرف قرارداد با دولت) ،پیگیری تصویب
الیحه صندوق مکانیزه فروش (با توجه به تاثیر بسیار مطلوب بهره
گیری از این سامانه های فروش بر رفع چالش های نظام مالیات بر
ارزش افزوده) و نیز افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صورت
تدریجی از  ۶به  ۱۰درصد (با احتساب عوارض شهرداریها معادل
 ۱۳درصد) .الزم به ذکر است هر یک واحد درصد افزایش در نرخ
مالیات بر ارزش افزوده در سال  ،۱۳۹۷افزایش درآمدهای مالیاتی
دولت را به میزانی بیش از  ۵۵هزار میلیارد ریال را در پی خواهد
داشت که این امر میتواند امکان کاهش نرخ برخی مالیاتهای
اختاللزا همچون مالیات بر درآمد شرکتها را فراهم کند.

بهصورت ویدیو کنفرانس

طرح ویژه شعب کشیک نوروز  ۹۷بیمه ایران رونمایی شد
گروه اقتصاد وبازرگانی -طرح ویژه شعب کشیک نوروز  ۱۳۹۷در ساختمان
مرکزی بیمه ایران و با حضور رییس هیاتمدیره و مدیرعامل بهصورت ویدیو
کنفرانس رونمایی شد.
طرح ویژه شعب کشیک نوروز  ۱۳۹۷در ساختمان مرکزی بیمه ایران و با حضور
محسن پورکیانی رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ،عباس فراشیانی مدیرکل بیمههای
اتومبیل ،خسرو حقیقی پناه مدیرکل هماهنگی امور استانها و شعب ،همچنین مدیران
استانهای اصفهان ،خراسان رضوی ،فارس ،گیالن ،خوزستان و مازندران بهصورت ویدیو
کنفرانس رونمایی شد.
در این جلسه پس از ارائه نقطه نظرات مدیران استانی و ستادی ،مدیرعامل بیمه ایران
با اعالم اینکه مشتری مداری یکی از مهمترین اولویتهای بیمه ایران است خاطرنشان
کرد :در همه دورهها رقابت بین بنگاههای اقتصادی وجود داشته است اما اکنون با
گسترش شبکههای مجازی این رقابت بیشتر از قبل شده است بنابراین باید مزیت
رقابتی برای شرکت ایجاد کنیم.
وی ادامه داد :یکی از مزایای رقابتی بیمه ایران وجود خسارت سیار است و مدیران
با انتخاب افراد کیفی و دادن آموزشهای مناسب میتوانند رضایت بیمهگذاران و زیان

در قالب هزار سبد غذایی

عیدانه بیمه البرز به زلزله زدگان کرمانشاه اهدا شد
شركت بيمه البرز با هدف حمايت از آسیب دیدگان زلزله غرب کشور ،بودجه
تخصيصي انتشار و توزيع سررسيد ،تقويم و هداياي نوروزي سال 1397خود را
در قالب یک هزار سبد غذایی به هالل احمر جمهوری اسالمی ایران اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز ،قائم مقام مدیرعامل و معاون توسعه منابع و پشتیبانی
این شرکت با حضور در دفتر ریاست سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر جمهوری
اسالمی ایران ،چک یک میلیارد ریالی عیدانه شرکت بیمه البرز به هموطنان آسیب دیده در
حادثه زمین لرزه کرمانشاه را به این سازمان اهدا کرد .مجید نادری در آیین اهدای یکهزار
سبد غذایی عیدانه بیمه البرز به زلزلهزدگان استان کرمانشاه ،گفت :خدا را شاکریم که این
توفیق نصیب بیمه البرز شد تا با مشارکت در طرح فرشتگان رحمت سازمان داوطلبان
جمعیت هالل احمر در آستانه سال نو ،بودجه تخصيصي انتشار و توزيع سررسيد ،تقويم
و هداياي نوروزي سال  1397بیمه البرز را به حادثهدیدگان زلزله غرب کشور اهدا کند.

بخشش  ۶درصد وجه التزام معوقات بانکی موسسه ملل
موسسه ملل با اجرای طرح ویژه «عیدانهای از ملل» یک فرصت ویژه در
پایان امسال برای مشتریانی که بابت بدهی معوق به این بانک مشمول وجه
التزام شدهاند ،فراهم کرده است.
بر اساس این مصوبه مقرر شد به منظور تسریع در روند کاهش مطالبات غیر جاری
ک الوصول و معوق ،طرح ویژه «عیدانه ای از ملل» از تاریخ  ۱۹اسفند
در طبقه مشکو 
ماه سال جاری تا پایان فروردین  ۹۷اجرا شود .در قالب این طرح مشوقهای ویژهای
به منظور تسریع در روند وصول مطالبات غیر جاری و بدهی معوق مشتریان خود در
نظر گرفته شده است.

به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان ،قابلیت«خدمات بدون
کارت»در خودپردازهای بانک ایران زمین ایجاد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین ،از این پس مشتریان گرامی می توانند
نسبت به دریافت خدمات خودپردازهای بانک بدون داشتن کارت اقدام کنند.
براساس تغییرات و به روزرسانیهای صورت گرفته سرویس های جدیدی با عناوین
ذیل بر روی تمامی دستگاه های خودپرداز ( )ATMبانک ایران زمین فعال شده که
از این پس برای عموم مراجعه کنندگان قابل بهره برداری است :برداشت وجه بدون
کارت ،پرداخت اقساط تسهیالت و انتخاب اسکناس دلخواه توسط مشتری.

حسب صالحدید پیشنهاد می شود:
 .۱ارتقاء اشراف اطالعاتی سازمان امور مالیاتی کشور از طریق
اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به ویژه پروژه سیستم یکپارچه
اطالعات مالیاتی ،استقرار کامل پایگاه اطالعات هویتی ،عملکردی
و مالی موضوع ماده  ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
 ۱۳۹۴و نصب و راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش.
 .۲ساماندهی معافیتهای مالیاتی به ویژه از طریق کاهش
معافیتهای مالیاتی مربوط به مناطق خاص (مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و کمتر توسع ه یافته) ،کاهش معافیتهای غیرضروری
بخش کشاورزی و کاهش معافیتهای مالیات بر واردات ب ه ویژه
در خصوص معافیتهای منطقهای و تخفیفات سود بازرگانی برخی
بنادر و گمرکات و همچنین کاهش معافیتهای گسترده و عام
مربوط به بخش های تولیدی ،معدنی و گردشگری.
 .۳ارتقاء تمکین مالیاتی از طریق بهبود فرهنگ مالیاتی به واسطه
ایجاد شفافیت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی ،ارایه خدمات و
اطالع رسانی مطلوب به مودیان مالیاتی و همچنین اجرای دقیق
احکام مربوط به ضمانت اجرای وصول مالیات ها به ویژه ماده ۲۷۴
الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تبیین مصادیق جرم

دیدگان را بیشتر جلب کنند.
پورکیانی با اشاره به خروج پرتفوی بنیاد شهید از شرکت اعالم کرد با تالش کارکنان
و شبکه فروش توانستهایم در آمار  ۱۱ماهه ،رشد مثبت داشته باشیم و این نشاندهنده
مدیریت درست ریسک و خوب پرتفوی از طریق صدور سایر رشتههای بیمهای است.
در ادامه این جلسه خسرو حقیقی پناه با ارائه آمار عملکرد بیمه ایران در طرح سال
گذشته افزود :طرح کشیک نوروزی طی  ۸روز کاری از ساعت  ۸صبح تا  ۱۳صرفاً در
رشته بیمهای خسارت اتومبیل در واحدهای پرداخت خسارت شرکت در مراکز استان و
شعب تخصصی پرداخت خسارت شامل مجتمع فاطمی ،پایانه غرب ،پایانه شرق ،شعبه
بعثت و اسالمشهر اجرا خواهد شد.
همچنین واحد پرداخت خسارت سیار در  ۸گروه در نقاط مختلف شهر و مبادی
ورودی و خروجی با هماهنگی پلیس راهور مستقر و از ساعت  ۸صبح تا  ۱۴خدمات
موردنیاز بیمهگذاران را ارائه خواهند نمود.
عباس فراشیانی نیز در این جلسه از مدیران استانها خواست تالش کنند در این ایام
با بهکارگیری تمهیدات الزم در صورت وقوع حادثه ،پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن
مورد رسیدگی قرارگرفته و برای جلب رضایت بیمهگذاران و زیان دیدگان خسارت

بانک پاسارگاد از سوی شورای ارزیابی
استانداری تهران امتیاز کامل جدول حمایت از
مصرفکنندگان را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد ،علیرضا
قاسمی فرزاد ،مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه صنایع
استانداری تهران در نامهای خطاب به مجید قاسمی
مدیرعامل بانک پاسارگاد از کسب رتبه  100این بانک
در جدول شاخص شورای ارزیابی استان خبر داد .در نامه ارسالی دفتر هماهنگی امور
اقتصادی خطاب به مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد آمده است :پیرو دعوتنامه
شماره  57190/6/96مورخ  1396/12/13در خصوص برگزاری جلسه شورای ارزیابی
استان موضوع ماده دستور العمل اجرایی ماده  6قانون حمایت از مصرف کنندگان،
مجموع امتیاز آن دستگاه بر اساس مستندات جدول شاخصهای ارزیابی ،ارزیابیهای
میدانی و جلسات شورا  ”100”،و سطح یک اعالم میشود.

ارائه سرویس های نوین در خودپردازهای بانک ایران زمین

جزئیات ۶اولویت مالیاتی در سال۹۷

کمی نظام مالیاتی ایران محسوب
دیگر همچنان به عنوان مختصات ّ
می شود.
بر این اساس و با عنایت به هدفگذاری برنامه ششم توسعه در
خصوص هر یک از شاخص های مذکور (به ترتیب ،افزایش به رقمی
معادل  ۷۲ ،۱۰و  ۵۰درصد در پایان برنامه) ،تحول نظام مالیاتی
کمی مذکور و همچنین بهبود وضعیت آن به
جهت تحقق اهداف ّ
لحاظ دیگر کارکردها ،امری ضروری است.
فرار مالیاتی گسترده (حدود  ۳۰درصد درآمدهای مالیاتی) که
حاصل عدم اشراف سازمان مالیاتی بر اطالعات مالی و اقتصادی
مودیان است ،محدود بودن پایه های مالیاتی ،گستردگی
معافیتهای مالیاتی به جهت اعطای معافیت های مالیاتی عام و
غیرهدفمند طی سالیان متمادی (به طوری که با توجه به برخی
برآوردها ،بیش از  ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی ،خارج از شمول
پرداخت مالیات قرار گرفته است) و مشکالت نظام مالیات بر ارزش
افزوده ،از اصلی ترین چالشهای حال حاضر نظام مالیاتی در ایران
است.
در راستای رفع چالشهای نظام مالیاتی و به تبع آن ایجاد تحول
در نظام مذکور ،برنامه های ذیل جهت قرار گرفتن در دستور کار،

اخبار
بانک پاسارگاد در «سطح یک» حمایت از حقوق مصرف کننده

سمیرا ابراهیمی

به افرادی که مجوز صرافی دارند ،دالر به قیمت  ۴۷۹۰تومان
میفروخت .جلوی این صرافی حجم زیادی از افرادی که برای
خرید دالر و یورو صف کشیده بودند ،دیده میشد.
در این میان تعدادی از صرافها نیز از نبود دالر برای عرضه
گالیه داشتند .همچنین افرادی که در میدان فردوسی کیف به
دست ،ارزهای خارجی میفروختند ،یورو را  ۵۹۰۰تومان برای
فروش قیمتگذاری کردهاند .تابلوی صرافیهای اطراف میدان
فردوسی نیز قیمت فروش دالر آمریکا را  ۴۸۰۰تومان و قیمت
خرید این ارز  ۴۷۹۰تومان نشان میداد اما تمام این صرافیها
همانطور که گفته شد ،نه دالری برای فروش داشتند و نه یورو!
قیمت خرید یورو نیز روی تابلوی صرافیها  ۵۷۸۴تومان و
قیمت فروش آن  ۵۷۹۹تومان بود .همچنین پوند انگلیس ۶۷۰۰
تومان برای خرید و  ۶۸۵۰تومان برای فروش قیمتگذاری شده
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شورای ارزیابی استانداری تهران اعالم کرد
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بیش از  2ماه است که از دالر و یورو و ارز و طال و گرانی و
هجوم سفته بازان و دستگیری دالالن می گوییم و کاغذ
سیاه میکنیم .سیاستگذار ارزی دولت هم به جای عرضه
ارز ،اوراق با سود  20درصد منتشر می کند که رشته سود
 15درصدی مصوب خود را پنبه کند و نقدینگی را از
بازار جمع کند و بازار کنترل شود .رسیدن قیمت دالر به
 4800تومان در روز گذشته ،نشان داد که این «تو بمیری»
متفاوت تر از آن است که با این ابزارها «نمیرد» .در واقع
نه تنها قیمت ارز کنترل نشد ،بلکه از داللی و سفته بازی
به احتکار رسید .دالر  2نرخی 100 ،نرخی شد و هر کسی
بنا بر صالحدید خود و طبع دریافت سودش ،آن را می
فروشد .روزهای اخیر که تابلوی صرافی های مجاز حکایت
از دالر  4400تا  4500داشت ،در دست دالالن و در صف
های طویل بی نتیجه ،به  4600و  4700هم می رسید.
اما این تمام ماجرا نبود ،بلکه تمام ماجرا تمام شدن و نبودن
و نداشتن است.
دیروز نه در بازار آزاد و نه در صرافیهای چهارراه استانبول و
میدان فردوسی تهران ،دالر یافت نمیشد و صرافیهای بانکی نیز
فقط به افرادی که مجوز صرافی دارند ،دالر را به قیمت ۴۷۹۰
تومانمیفروختند.
بر اساس یک گزارش میدانی از صرافیهای چهارراه استانبول
تهران و میدان فردوسی که یکی از مراکز اصلی فروش ارز در
پایتخت به شمار میرود ،هیچ یک از صرافیها به مردم عادی یا
مسافر حتی با ارائه پاسپورت و ویزا هم دالر و یورو نمیفروختند.
این در حالی بود که دالالن میدان فردوسی که در اطراف این
میدان ارزهای خارجی در دست دارند ،دالر را  ۴۸۰۰تومان
میفروختند .البته تعداد زیادی از همین افراد نیز دالری برای
فروش نداشتند.
نداریم!
ی یکی از بانکها در پایینتر از میدان فردوسی فقط
صراف 
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وارده جبران و بهحساب آنان واریز
گردد و حتیالمقدور از ارسال
پروندهها به ستاد جلوگیری شود.
وی در ادامه افزود :برای این
منظور با صدور بخشنامهها،
شبینیهای الزم صورت
پی 
گرفته است مدیران استانی
اختیارات بیشتری برای
تصمیمگیری داشته باشند.
فراشیانی با اعالم تلفن
پیشخوان بیمه ایران با شماره
 ۰۹۶۶۸از همه مردم درخواست
کرد در صورت لزوم با این شماره
تماس بگیرند تا به نزدیکترین مراکز ارائه خدمات هدایتشده و خدمات موردنیاز خود
را دریافت کنند.
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ساعات کاری شعب فعال بیمه پارسیان اعالم شد
شعب بیمه پارسیان در ایام تعطیالت نوروزی هم آماده ارائه خدمت به
هموطنانهستند.
براساس برنامهریزیهای به عمل آمده و در راستای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات
مورد نیاز به بیمه گذاران گرامی خاصه مسافران نوروزی که در ایام تعطیالت نوروز نیاز
به خدمات بیمه ای در بخش صدور و خسارت اتومبیل و درمان پیدا می کنند شعب
بیمه پارسیان آماده خدمت رسانی به این عزیزان می باشند .هموطنان محترم می توانند
جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی دقیق از ساعت کار و آدرس شعب کشیک به
پایگاه اینترنتی بیمه پارسیان به آدرس  www.parsianinsurance.irمراجعه کنند.
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ساعات کاری شعب فعال بیمه پاسارگاد اعالم شد
شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور در روزهای سه شنبه ۲۹ام اسفند،
پنجشنبه دوم فروردین و شنبه ام ۴فروردین ۱۳۹۷از ساعت ۹تا ۱۳آماده ارائه
خدمات بیمه ای اعم از صدور انواع بیمه نامه و پرداخت خسارت است.
شرکت بیمه پاسارگاد ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و آرزوی
سالمتی و شادکامی برای هموطنان عزیز ،به منظور فراهم آوردن آرامش خاطر برای
بیمه گذاران گرامی ساعات کاری شعبه های فعال خود را در تعطیالت نوروز اعالم کرد.
شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور در روزهای سه شنبه ۲۹اسفند ،۱۳۹۶
پنجشنبه ۲فروردین و شنبه ۴فروردین ۱۳۹۷از ساعت ۹تا ۱۳آماده ارائه خدمات
بیمه ای اعم از صدور انواع بیمه نامه و پرداخت خسارت هستند.

مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده بانک دی برگزار شد
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده بانک دی در روز شنبه مورخ
 1396/12/19با حضور بیش از 77درصد صاحبان سهام برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی ،با برگزاری مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده بانک دی ،صورتهای مالی منتهی به  ۳۰اسفند  ۱۳۹۵بانک به
تصویب رسید .در این جلسه که عصر روز شنبه  19اسفندماه 1396با حضور بیش از
77درصد از سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان سازمان بورس و اوراق
بهادار و حسابرس و بازرس قانونی و به ریاست رضا سهمدینی رئیس هیئتمدیره بانک
برگزار شد ،سهامداران صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند  ۱۳۹۵را تصویب کردند.

