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برگزاری آزمون استخدامی »بانک ملت« 
| آزمون اســتخدامى سراســرى بانك 
ملت روز پنج شنبه 18 بهمن 97 برگزار شد. به 
گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى بانك 
ملت، آزمون اســتخدامى اين بانك از ساعت 9 
صبح در تهران و در 5 حوزه دانشگاه اميركبير، 
دانشكده الهيات و تربيت بدنى دانشگاه تهران، 
دانشــگاه علم و صنعــت و دبيرســتان البرز و 

همزمان در 30 استان كشور بصورت سراسرى برگزار شد.
براساس اين گزارش، نيروى انسانى جديد اين بانك از ميان متقاضيان 
مرد و زن داراى مدارك تحصيلى ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس براى رده 
هاى شغلى متصدى حفاظت، بانكدار، متصدى امور ادارى بخش حقوقى 

و متصدى امور ادارى بخشITبرگزيده خواهند شد.
گفتنى است مراحل ثبت نام و دريافت كارت آزمون به صورت اينترنتى 
انجام شده است و اعالم اسامى پذيرفته شدگان هم به صورت اينترنتى 
و مكانيزه انجام خواهد شــد و واجدان شرايط پس از موفقيت در آزمون 
كتبى، مصاحبه هاى استخدامى و روانشناختى، تست آمادگى جسمانى 
(صرفاً جهت رده هاى شــغلى متصدى حفاظــت)، گزينش و معاينات 
پزشكى و مطابق نياز تعيين شده، به استخدام بانك ملت در خواهند آمد.

شــركت كننــدگان در آزمون اســتخدامى بانك ملت براى كســب 
www.اطالع از نتايج مى توانند به ســايت اينترنتى اين بانك به نشانى

bankmellat.irمراجعه كنند.

بانوی مشهدی برنده جایزه میلیاردی 
»بانک پارسیان«

| آيين تقدير و اهــداى جايزه برنده 
خوش شــانس 3 ميلياردى بانك پارســيان 
برگزار شد.به گزارش كائنات و به نقل از روابط 
عمومى بانك پارسيان، با حضور وحيدنيا مدير 
روابط عمومى بانك پارسيان، عابدينى رييس 
حوزه مشهد،دهقان  نماينده شركت تجارت 
الكترونيك ، رضوى، مســوول شعبه جانباز 

مشهد بانك پارسيان،  آيين اهداى جايزه 3 ميليارد ريالى (طرح كيان 
پارسيان) كمك هزينه خريد واحد مسكونى ويژه دارندگان دستگاه 
هاى كارتخوان  متصل به حســاب بانك پارسيان برگزار و اين جايزه 

چهارشنبه 18 بهمن ماه  به محبوبه نخ فروش اهدا شد.
محبوبه نخ فروش بنيانگذار و مدير موسسه آموزگاه آشپزى ديانت 
در همين رابطه گفت: مايه خوشحالى و مسرت  است كه به اين بانك 
اعتماد كردم و اكنون يكى از برندگان خوش شــانس بانك پارسيان 
هستم.  پيشنهاد مى كنم ســاير مردم نيز با سپرده گذارى در بانك 

پارسيان از  خدمات و جوايز ارزنده اين بانك بهره مند شوند.
وى افزود : حدود 16 ســال است در  بانك پارسيان حساب دارم و 
با اين بانك كار مى كنم و از اين كه توانسته ام به عنوان برنده خوش 

شانس معرفى شوم خيلى شادمانم.
وى خاطرنشان كرد: مطلع شــدم اين طرح تا پايان فروردين ماه 
98 تمديد شده است. به تمام اعضاى خانواده و دوستان توصيه مى 
كنم در اين بانك كه ضريب اطمينان و اعتماد آن بسيار باال مى باشد 
سرمايه گذارى و سپرده گذارى كنند و شــانس خود را به آزمايش 

بگذارند.
گفتنى است بانك پارســيان به منظور تشويق پذيرندگان دستگاه 
كارتخوان متصل به حساب پارسيان ، طرح كيان پارسيان را به اجرا 
گذاشته است. بر اســاس اين طرح در اولين مرحله، يك فقره كمك 
هزينه خريد منزل مســكونى به مبلغ 3 ميليارد ريال به محبوبه نخ 
فروش طى مراســمى با حضور مسووالن بانك پارســيان اهدا شد. 
همچنين در دوميــن مرحله اين طرح(كيان پارســيان) كه تا پايان 
فروردين ماه 98 تمديد شــده اســت، 10 فقره كمك هزينه خريد 
خودرو داخلى هر يك به مبلغ 500 ميليون ريال به برندگان خوش 
شانسى كه از دستگاه كارتخوان متصل به حساب پارسيان استفاده و 

بيشترين تراكنش را داشته باشند به قيد قرعه اهدا مى شود.

 فرصت استخدام در بزرگ ترین
بانک خصوصی کشور پایان یافت

| بانك صادرات ايــران به منظور ايجاد 
فرصت شــغلى بــراى طيف گســترده ترى از 
متقاضيان استخدام، مهلت تكميل فرم استخدام 
در اين بانك را تا ساعت 14روز جمعه نوزدهم 

بهمن ماه تمديد كرده بود. 
به گزارش كائنات و بــه نقل از روابط عمومى 
بانك صادرات ايران، مهلــت ثبت نام در آزمون 

استخدامى اين بانك تا ساعت 14روز جمعه نوزدهم بهمن ماه از طريق 
سايت اينترنتى www.bsi.ir تمديد شده بود. اين بانك از ميان داوطلبان 
داراى مدرك كارشناسى و كارشناسى ارشد از دانشگاه هاى معتبر كشور 
در رشته هاى بانكدارى، حســابدارى، حسابرسى، مهندسى مالى، مالى، 
ريســك و بازارهاى مالى، علوم اقتصادى، مهندسى صنايع، مديريت در 
گرايش هاى مختلف، علوم رايانه و فناورى اطالعات، حقوق، آمار، رياضى 
و زبان انگليسى اســتخدام مى كند. براساس اين گزارش، متقاضيان در 
17 استان كشور شامل؛ اصفهان، ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختيارى، 
خوزســتان، زنجان، سيســتان و بلوچســتان، قزوين، قم، كردستان، 
كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، مازندران، هرمزگان، همدان 
و يزد بر اســاس ضوابط و آيين نامه استخدامى مربوطه، از طريق آزمون 
كتبى، مصاحبه، معاينات پزشــكى و ... فرصت استخدام در بزرگ ترين 

بانك خصوصى كشور را دارند.
ساير بخش هاى برنامه زمان بندى برگزارى آزمون بدون تغيير و مطابق 

با برنامه اعالم  شده، به قوت خود باقى  است.

عزم کارکنان »بانک ملی« برای خلق 
حماسه حضور در 22 بهمن

| بانك ملى ايران از مردم شريف كشور 
به ويژه كاركنان ايــن بانك دعوت مى كند تا با 
حضور انقالبى خــود در راهپيمايى 22 بهمن، 
در نمايش هرچه باشــكوه تر اقتدار ايران عزيز 

سهيم باشند.
به گزارش كائنــات و به نقل از روابط عمومى 
بانك ملى ايران، يوم اهللا ماندگار 22 بهمن ماه 

روز غلبه حق بر باطل، سرآغاز بر افراشته شدن پرچم عدالت اسالمى و 
حكومت اهللا بر جهان و مظهر عظمت و اقتدار ملى اســت.22بهمن روز 
تجليل از مجاهدت هاى احياگر اسالم ناب محمدى، حضرت امام خمينى 
رضوان اهللا تعالى عليه، فجرآفرينان و ايثارگران، تجديد ميثاق با آرمان 
هاى عزت آفرين نهضت الهى و شــهيدان گلگون كفن اين طريق انسان 
ساز و تجديد بيعت با امام المســلمين، حضرت آيت اهللا العظمى خامنه 

اى مدظله العالى است.
اينك در چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، بانك ملى ايران از 
ملت استوار و آگاه و انقالبى ايران اسالمى به ويژه كاركنان بانك  دعوت 
مى كند تا در مراســم راهپيمايى يوم اهللا بيســت و دوم بهمن با حضور 
آگاهانه، وحدت بخش و عزت آفرين خــود بار ديگر وحدت و اتحاد ملى، 
انسجام اسالمى و همبستگى و همدلى و همزبانى ملت و دولت و عشق 
به ارزش هاى واالى الهى انقالب اســالمى را ترســيم كرده و حمايت از 
خواسته ها و حقوق پايمال شده و به حق ملت  هاى مسلمان را در اقصى 

نقاط دنيا فرياد زنند.
همچنين انجمن اسالمى كاركنان بانك ملى ايران نيز طى فراخوانى 
از مديران و همكاران متدين و فهيم دعوت مى كند تا در مقطع حساس 
كنونى در عمل به وظيفه دينى و انقالبى، با حضور يكپارچه و منسجم، 

حماسى تر از قبل در راهپيمايى 22بهمن شركت كنند.

| وزير راه و شهرسازى گفت: تعداد واحدهاى مسكونى در سرشمارى سال 1395 نسبت به سال 1357 (پيش از پيروزى انقالب) 330 درصد 
رشد داشته و تراكم خانوار در واحد مسكونى 16 درصد كاهش يافته است.محمد اسالمى گفت: ميزان تراكم خانوار در واحد مسكونى سال گذشته برابر 
1,059 گزارش شده كه اين شاخص در ابتداى پيروزى انقالب اسالمى 1,27 بود كه اين نشان دهنده بهبود وضعيت سكونت در كشور است. 

رشد 330 درصدی تعداد واحدهای مسکونی طی چهار دهه
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پول

هشدار رییس صندوق بین المللی پول به کشورهای نفتی:

آمادگی رویارویی با شوک های تازه 
اقتصادی را داشته باشید

| به گفته كريستين الگارد رييس صندوق بين 
المللى پول هم اكنون نمى توان پيش بينى درستى 
از قيمت نفت در بازار جهانى ارايه داد زيرا عوامل بى 
ثبات كننده زيادى هــم در فضاى اقتصادى و هم در 

بازار نفت وجود دارد.
الگارد با اشــاره به احتمال ايجاد شوك هاى ديگر 
در بازار نفت گفت: كشورهاى توليد كننده نفت بايد 

برنامه هاى مالى و اقتصادى خود را طورى تنظيم كنند كه آمادگى مواجهه با 
شوكى ديگر را داشته باشند زيرا موج هاى منفى زيادى اقتصاد دنيا و بازار نفت 
را هدف قرار داده است. از جمله اينموج هاى منفى جنگ تجارى اخير در دنيا 
و سياست افزايش تعرفه هاى تجارى است كه بازار را دچار تالطم كرده است.

 وى با اشــاره به اين مطلب كه هنوز شمار زيادى از كشورهاى صادر كننده 
نفت نتوانستند از تبعات اقتصادى ناشــى از شوك منفى قيمت نفت در سال 
2014 رهايى يابند گفت: تاثير آن بحران روى اقتصاد دنيا و اقتصاد كشورهاى 
صادر كننده نفت غير قابل اغماض است ولى خارج از وضعيتى كه كشورهاى 
صادر كننده  نفت را درگير كرده اســت  بايد به اين مساله توجه كرد كه بازار 
انرژى امروز دنيا با نوسان هاى زيادى روبرو است كه يكى از داليل اين نوسان 
ها افزايش توان توليد نفت در امريكاى شمالى و تغيير سياستهاى اين منطقه 
در قبال  كشورهاى صادركننده نفت به خصوص كشورهاى خاورميانه و احتمال 

از بين رفتن فضاى تجارت آزاد در دنيا است.
رييس صندوق بين المللى پول اين ســخنان را در كنفرانسى در شهر دوبى 
بيان كرد و افزود: آينده بازار نفت روشــن نيست زيرا فاكتورهاى بر هم زننده 
ثبات در  اين بازاربسيار زياد اســت. در اين شرايط كشورهاى خاورميانه بايد 
سياســتهاى بودجه اى خود را تغيير دهند تا در صورت ايجاد شوكى ديگر در 

اقتصاد كمترين آسيب را ببينند.
وى در ادامه سخنرانى به نســبت بدهى دولتى در كشورهاى خاورميانه به 
توليد ناخالص داخلى كشــورها اشــاره كرد و گفت: در سال 2008 ميالدى 
متوسط ميزان بدهى دولتى به توليد ناخالص داخلى در كشورهاى خاورميانه 

برابر با 64 درصد بوده است ولى در سال 2018 به مرز 85 درصد رسيد. 

رئیس کل بانک مرکزی: 

برای تعدیل نرخ دالر برنامه داریم
| رئيس كل بانك مركزى با تاكيد بر تقويت ارزش 
پول ملى در يادداشتى نوشت: نرخ فعلى دالر به هيچ وجه 

قيمت ذاتى آن نيست و براى تعديل آن برنامه داريم.
عبدالناصر همتى در يادداشــتى كه در صفحه شخص 
خود در اينستاگرام منتشر كرد، درباره حاشيه هاى حضور 
خود در راهپيمايى 22 بهمن نوشت: امروز توفيق حضور 
درميان خيل عظيم مردم عزيز را پيدا كردم كه به خاطر 

چهلمين ســالگرد انقالب به صحنه آمده بودند. دهها نفر از راهپيمايان، با ديدن 
حقير، ابراز لطف كرده و موجبات توضيحات زير را فراهم ساختند:

1. عموماً نسبت به حقير و عملكرد بانك مركزى در اين دوره سخت، ابراز محبت 
كرده و قدردان بودند. انصافاً قوت قلبى بود جهت ادامه راه.

2. سؤالى در ذهن برخى بود كه درســته بانك مركزى نمى خواهد قيمت دالر 
پايين بيايد؟ گفتم نعوذباله! مگر ممكنه؟ براى بانك مركزى دركنار تقويت ارزش 
پول ملى، ثبات در بازار و ممانعت از نوســان نيز مهم است، ولى اين بدان مفهوم 

نيست كه از كاهش نرخ ممانعت كرده يا در پى افزايش آن باشيم.
3. تاكيد داشتند كه تالش بيشترى براى كاهش نرخ دالر بشود. گفتم من هم 
معتقدم نرخ فعلى به هيچ وجه قيمت ذاتى دالر نيســت و براى تعديل آن برنامه 
داريم و مطمئن باشيد تمام تالش خود را مصروف تقويت ارزش پول ملى خواهيم 

كرد.

| وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: برخى مشكالت 
اقتصادى به نواقص زيرساختى باز مى گردد و رفع اين نواقص 

با صدور يك دستور حل نخواهد شد.
فرهاد دژپسند در نشست هم انديشى با فعاالن اقتصادى 
استان گلستان، گفت: برخى مشكالت اقتصادى به نواقص 
زيرساختى باز مى گردد و رفع اين نواقص با صدور يك دستور 

حل نخواهد شد.
فرهاد دژپســند وزير امور اقتصادى و دارايــى افزود: در 
مراودات اقتصادى هر چه بخش خصوصى توانمندتر و پوياتر 

باشد مى تواند سهم بيشترى را به دست آورد.
وزير امور اقتصادى و دارايــى تصريح كرد: برگرداندن ارز 
بسيار ســخت است و كار ســخت را بايد كسانى كه سختى 

كشيدند انجام دهند.

برای جذب سرمایه گذار خارجی از هیج کمکی دریغ 
نمی کنم

دژپسند وزير امور اقتصادى و دارايى ادامه داد: براى جذب 
ســرمايه گذار خارجى از هيج كمكى دريــغ نمى كنم، زيرا 

كشور به سرمايه گذاران خارجى نياز دارد.
فرهاد دژپســند وزير امور اقتصادى و دارايى با اشــاره به 
مشــكالت راه آهن اينچه برون گفت: اين پروژه دچار، اما و 
اگر هاى تخصصى شــده كه بايد با دقت و حوصله آن را رفع 

كنيم كه بخشى از خواسته ها در خصوص تصهيل فرآيند ها 
در گمرك است.

وزير امور اقتصــادى و دارايى عنوان كــرد: به دفعات در 
خصوص دپوى كاال ها در گمرك صحبت شــده، اما تا كنون 
گمرك تقصيرى نداشــته و اگر قصورى در كار باشــد بايد 

پاسخگو باشند.
دژپســند اضافه كرد: بخش خصوصى فكر مى كند دولت 
مزاجم آن ها شده در حالى كه اينطور نيست و آنعا شريكت 

دولت هستند.
فرهاد دژپســند وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه 
ايران در حوزه هاى مختلف پيشــرفت كرده، گفت: اگر اين 
اقتدار به حوزه اقتصاد هم منتقل شــود نســخه دشــمنان 

پيچيده مى شود.
وزير امور اقتصادى و دارايى ييان كرد: دولت سعى مى كند 
بســتر را براى بخش خصوصى فراهم كند، در گمرك شعار 
ســرعت، دقت و ســالمت حرف اول را مى زند و براى توليد 
كننــدگان در واردات مــواد اوليه و كاال هاى ســرمايه اى و 

همچنين صادر كنندگان فرش قرمز پهن مى كنيم.
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادى و دارايى در پايان خاطر 
نشان كرد: اگر اختاللى در تجارت انجام شود و شاهد قاچاق 
باشيم، چشــم تيزبين ما در گمرك آن ها را مى بيند و شكار 

مى كند.

مشکالتزیرساختیاقتصادبادستورالعملحلنمیشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

خبر

| رئيس كميســيون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
اصالح ساختار اقتصادى كشور به دستور رهبر معظم انقالب در دستور 

كار شوراى عالى هماهنگى اقتصادى قرار مى گيرد.
محمدرضا پورابراهيمى كه در جمع مردم شهر بم سخنرانى مى كرد، 
با بيان اين مطلب گفت: شــرايط خطيرى هم در منطقه و هم در دنيا 
پيرامون كشور ما فرا گرفته اســت، آمريكايى ها در ماه هاى اخير تمام 
تالش خود را براى حذف جمهورى اسالمى در دستور كار قرار داده بودند 
و با ادبيات گستاخانه در مواجه با ملتى رشيد و فداكار و بزرگ نسبت به 

مردم ايران اظهار نظر كردند.
نماينده مــردم كرمــان و راور در مجلس ادامه داد: بــه خيال خام 
آمريكايى ها و برنامه ريزى هايى كه توسط سرويس هاى جاسوسى آنها 
انجام شــده بود، قرار بود در تابســتان به اصطالح داغ خودشان، بساط 
جمهورى اسالمى جمع شــود، اما با اقتدار و برنامه ريزى جامعى كه در 

كشور انجام شد و رهبرى فرزانه انقالب، مسير حركت انقالب ادامه يافت.
پورابراهيمى افزود: حضور ميليونى مردم در 22 بهمن امسال نشان داد 
كه با وجود همه مشكالت و گرفتارى هايى كه آمريكايى ها ايجاد كردند 
و يا به دليل ســوء تدبيرى كه در جامعه وجود داشته، اما هيچ چيز را با 

معيارهاى خود عوض نمى كنند.
نماينده مــردم كرمان و راور در مجلس گفت: مردم ما نشــان دادند 
تنها راهى موجب عزت و افتخار آنها اســت، تمسك به ساحت مقدس 
سيدالشهدا (ع) اســت، آمريكايى ها تصور كردند گاليه مردم از مسائل 

اقتصادى، گاليه و اعتراض آنها به آرمان ها و اعتقادات آنها است.
پورابراهيمى ادامه داد: امروز رســالت ســنگينى بر عهده مسؤوالن 
است، مشكالت با ميزان خدماتى كه ارائه مى شــود همخوانى ندارد و 
بايد تالش بيشــترى در حوزه خدمت رســانى صورت گيرد و اعتبارات 

افزايش پيدا كند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اصالح ساختار اقتصادی در دستور کار شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی است


