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اخبار
معاون ارتباطات گروه خودروسازي سایپا
در نهمین نمایشگاه خودرو کرمانشاه:

تولید محصوالت گروه سایپا بدون
وقفه در جریان است

مجتبی نظری در مراسم افتتاحیه نهمین
نمایشگاه خودرو کرمانشاه گفت :تولیدات گروه
سایپا در جریان است و خودرو برای مصرف
کنندگان واقعی تامین خواهد شد و مردم عزیز
نگران نباشند.
معاون ارتباطات گروه خودرو سازی سایپا
افزود :گروه سایپا با تمامی محصوالت خود که
در حال تولید و عرضه می باشد در نمایشگاه
استان کرمانشاه حاضر شده است.
وی تصريح كرد :در این نمایشگاه خودرو
رهام که در کالس  cقرار دارد و برای
خانوادههای ایرانی بسیار مناسب است و در
حال حاضر تست های جاده ای و پیمایشی
در اقلیمهای مختلف کشور بر روی این
محصول در حال انجام است ،نیز به نمایش
درآمده است.
معاون ارتباطات گروه سایپا گفت :مطمئنا
نظرات هموطنان کرمانشاهی در تولیدات آتی
گروه سایپا بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

توسط بانک پاسارگاد انجام شد

هشدار به مشتریان در خصوص
شگردهای متداول کالهبرداری
بانک پاسارگاد برای افزایش سطح آگاه 
ی
عمومی و انجام اقدامات پیشگیرانه ،در
خصوص شگردهای جدید کالهبرداری هشدار
داد.
یکی از شیوههای متداول در ارتکاب جرائم
و کالهبرداری به صورت تلفنی ،پیامکی و
انتقال وجوه توسط مشتریان از طریق انتقال
ه برنده
وجه کارت به کارت است که به بهان 
شدن جوایز در مسابقات گوناگون ،افراد را
پای دستگاه عابربانک کشانده و با فریب
افراد به صورت تلفنی در همان لحظه و یا
دریافت کلیه اطالعات مربوط به حساب افراد
در مراحل بعدی ،حساب شهروندان را تخلیه
میکنند.
در این گونه کالهبرداریها معموال ً نقل و
انتقاالت در ایام تعطیل صورتمیگیرد.

بازاروسرمایه
اخبار

نوبخت خبر داد

بهنام بهزادفر ،مدیر آموزش و
فرهنگسازی شرکت اطالعرسانی و
خدمات بورس خبر داد

تحویل  25قلم کاال به همه مردم با ارز  4200تومانی
محمدباقر نوبخت پس از جلسه شورای
برنامهریزی و توسعه استان گیالن در جمع
خبرنگاران افزود :با توجه به نوسانات بازار ارز و
بروز مشکالتی برای مردم ،با تاکید رئیسجمهوری،
پنج بسته جبرانی برای مردم در نظر گرفتهایم.
وی ادامه داد :یک بسته برای همه مردم است به
این صورت که حداقل  25قلم کاالهای اساسی و
روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد ،با
ارز  4200تومانی در اختیارشان قرار میگیرد .معاون
رئیسجمهوری افزود :بخش دیگر به طور خاص
برای اقشار آسیبپذیر جامعه است که حدود
پنج دهک از جامعه را شامل میشود و این بسته
حمایتی ،عالوه بر آن چیزی است که شامل همه
مردم خواهد شد .وی تولیدکنندگان ،پیمانکاران
و کارکنان دولت را دیگر بخشهایی عنوان کرد
که بسته حمایتی یادشده به آنان تعلق میگیرد و
تصریح کرد :روشهای اجرا و جزئیات موارد پیش
گفته ،در زمان مقتضی اطالعرسانی میشود.
نوبخت در ادامه سخنانش ،با بیان اینکه دولت
پنج طرح برای مقابله با تحریمها تدوین کرده و در
حال اجرا دارد ،افزود :بخشی مربوط به مدیریت
بازار ارز است که بانک مرکزی پیگیر آن است و
بخش دیگر ،مربوط به هدایت نقدینگی به سمت
تولید است .وی گفت :بخش دیگر مربوط به تعادل
بین منابع و مصارف است و با توجه به پیشبینیها
مبنی بر امکان بروز مشکالتی در حوزه درآمدهای
نفتی ،تولید و اشتغال نیز مورد حمایت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گسترش
شبکه حمل و نقل ریلی را از اولویتهای برنامه
ششم توسعه کشور خواند و افزود :سیاست بر این
است که تا قبل از پایان دولت دوازدهم ،بخش قابل
توجهی از استانها را به شبکه سراسری ریلی متصل
کنیم .وی با اشاره به تاکیدات رئیسجمهوری مبنی
بر ضرورت اتصال پنج استان به شبکه سراسری
طی سال جاری گفت :راهآهن استانهای همدان
و کرمانشاه افتتاح شده و در حال حاضر ،خطوط
ریلی میانه  -تبریز ،مراغه  -ارومیه و قزوین  -رشت
جزو اولویتهای امسال است .به گفته نوبخت ،بر
اساس پیشبینیها ،راهآهن ارومیه در مهرماه افتتاح
میشود و طبق برنامهریزیهای صورت گرفته تا
حال حاضر ،خط ریلی قزوین  -رشت نیز تا آبان

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :با تأکید رئیسجمهوری و با توجه به نوسانات ارزی ،دولت پنج بسته حمایتی از مردم را تدوین کرده که بزودی
جزئیات آن اطالعرسانی میشود.

رئیس سازمان
برنامه و بودجه:
دولت پنج طرح
برای مقابله با
تحریمهاتدوین
کرده و در حال
اجرا دارد
ماه به بهرهبرداری میرسد .وی با اشاره به شبکه
شمال  -جنوب  ،خط ریلی قزوین  -رشت را حلقه این
شبکه عنوان و اضافه کرد :اتصال خط ریلی قزوین
به آستارا در دستور کار است و شبکه شمال  -جنوب
از کشورهای همسایه تا آبهای گرم خلیجفارس را
شامل میشود .معاون رئیسجمهوری با یادآوری
اینکه همزمان  2پروژه برای ادامه خط ریلی رشت
به سمت انزلی و آستارا در دست اجراست ،گفت:
پیمانکار قطعه رشت  -انزلی هم اکنون مشغول
کار است و  30درصد زیرسازی آن هم انجام شده
ولی در مورد قطعه رشت  -آستارا با توجه به وجود
همکاریهایی با جمهوری آذربایجان ،کارهای قرارداد
آن به اتمام رسیده و طی امسال به پیمانکار واگذار
میشود .وی ادامه داد :با این اقدام ،اتصال رشت به
شبکه سراسری از طریق قزوین و ادامه آن به سمت
بنادر انزلی و کاسپین که در منطقه آزاد قرار دارد

و همچنین اتصال به آستارا  ،ایران اسالمی هم به
کشورهای همسایه و هم به شبکه سراسری متصل
خواهد شد.
نوبخت در بخش دیگری از سخنانش به آزادراه
قزوین  -رشت و باقی مانده آن در محدوده شهرستان
رودبار استان گیالن اشاره و اضافه کرد :پیشتر این
طرح در قالب مشارکت با بانک تجارت مطرح بود که
به دلیل بروز پارهای بحثهای حقوقی ،دولت انجام
آن را متقبل شد و  400میلیارد تومان برای اتصال
منجیل به رودبار اختصاص داد و ابالغ کرد .وی با
تصریح اینکه دولت در این پروژه به درخواستهای
اقتصادی مردم رودبار و منجیل توجه دارد ،گفت:
مسائلی مربوط به بازار زیتون و رونق اقتصادی مردم
منطقه در قالب خرید سوغات گردشگران مطرح بود
که مقرر شده در برنامهای ،رونق اقتصاد شهری
منطقه در مسیر برگشت از رشت به سمت قزوین و

تهران در نظر گرفته و محقق شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین به در نظر
گرفتن  70هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت
برای ایجاد بیش از یک میلیون و  33هزار فرصت
شغلی در کشور اشاره کرد و افزود :با پیشنهاد
دولت ،تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه
قوه و در نهایت موافقت رهبر معظم انقالب ،یک
میلیارد دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی
برای اشتغالزایی در کشور اختصاص یافته است .وی
ادامه داد :از همه استانداران انتظار داریم با استفاده
از منابع بانکی و تسهیالت صندوق ،برای بخشهای
مسکن ،احیاء بافت های فرسوده ،رونق کشاورزی
ازجمله پرورش ماهی در دریا ،کشت گلخانهای و
نیز تقویت زیرساختهای گردشگری و واحدهای
صنعتی اهتمام ورزیده و فرصتهای شغلی ایجاد
کنند.

انتشار هشتمین شماره پیک بورس
ویژه کودکان
هشتمین شماره پیک بورس ویژه کودکان رده
سنی  8الی  13سال منتشر شد.
شرکت اطالعرسانی و خدمات بورس در راستای
مأموریت اصلی خود که فرهنگسازی بازار سرمایه
در جامعه است ،نشریه پیک بورس را در حوزه
کودک به صورت فصلنامه تهیه و منتشر میکند.
به همین منظور هشتمین و جدیدترین شماره
فصلنامه پیک بورس با هدف آشنایی کودکان با
مفاهیم ابتدایی مالی و سرمایهگذاری و تالش در
جهت ارتقای فرهنگ سواد مالی سرمایهگذاران
فردای ایران منتشر شده است .این نشریه 30
صفحهای بوده که در آن موضوعاتی با محوریت
سواد مالی ،شعر ،داستان و ضربالمثلهای
اقتصادی ،مفاهیم اولیه بازار سرمایه مانند
پسانداز ،سرمایهگذاری و رویدادهای ویژه
کودکان در حوزه فرهنگسازی بازار سرمایه برای
کودکان مطرح شده است و فرصتهایی برای
یادگیری آنان ایجاد میکند .این نشریه برای ارکان
بازار سرمایه و نهادهای مالی به صورت فیزیکی
ارسال شده و در رویدادهای ویژه بازار سرمایه
نیز به صورت رایگان توزیع میشود .عالقمندان
میتوانند این نسخه و نسخههای پیشین ویژهنامه
را در وبسایت شرکت اطالعرسانی و خدمات
بورس نیز دانلود کنند.

در بازدید از گنجینه آثار تاریخی و
فرهنگی انجام شد

تحسین موزه بانک ملی توسط
سفرای کشورهای خارجی
سفیران کشورهای خارجی در بازدید از
گنجینه آثار تاریخی و فرهنگی موزه بانک ملی
ایران ،این موزه را تحسین کردند.
در ماه های اخیر برخی از مقامات و
سفیران کشورهای خارجی از موزه بانک
ملی ایران بازدید داشتند که تعدادی از این
بازدیدها با نمایشگاه برپا شده «ارجان و
جوبجی ،جلوههایی از هنر زرگری عیالم» در
این موزه نیز همزمان بود.

