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وزیر راه :

معاون سابق سازمان هواپیمایی:

آمریکا نمیتواند عبور از آسمان ایران را محدود کند

به دنبال انتشار خبری مبنی بر تذکر دولت ایاالت متحده به شرکتهای
هواپیمایی درباره عدم عبور از آسمان ایران ،معاون سابق سازمان هواپیمایی
اعالم کرد که این دولت امکان اجرایی کردن سیاست قطعی برای متوقف یا
محدود کردن پروازهای عبوری از آسمان ایران را ندارد.
علیرضا منظری در گفتوگو با ایسنا ،تصریح کرد :طبق موافقتنامههای
بینالمللی پروازهای عبوری از فضای کش��ورهای متعاه��د عضو باید برقرار
باشد و هر کشوری موظف است فضای هوایی خود را برای عبور هواپیماهای
س��ایر کش��ورهای عضو فراهم کند.به گفت��ه وی ،آنچه که از س��وی دولت
ایال��ت متحده آمریکا مطرح ش��ده در رابطه با ای��ن موافقتنامه یا چگونگی
اجرای آن سیاس��ت جدیدی به وجود نم��یآورد و این دولت تعیین تکلیف
خاصی انجام نداده است.نماینده سابق ایران در ایکائو ادامه داد :دولت آمریکا
در این دستورالعمل فقط به هواپیماهای شرکتهای هواپیمایی آمریکایی یا
هواپیماهای نظامی آمریکا هشدار داده که با توجه به مشاجرات سیاسی بین
دو کش��ور برای عبور از آس��مان ایران احتیاط به خرج داده یا از مسیرهای
دیگری اس��تفاده کنند.منظری با بیان اینکه هر کش��وری آزاد اس��ت طبق
رویههای بینالمللی برای اتباع خود دس��تورالعملهایی را صادر کند ،اظهار
کرد :این دستورالعمل به مفاد موافقتنامه بینالمللی در این زمینه خدشهای
وارد نمیکند در نتیجه این مساله وارد بحث اعمال تحریم بر کشورهای دیگر
در رابطه با عبور از فضای کشور نشده است.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا آمریکا میتواند به منظور وارد کردن
فشاری جدید به صنعت هوایی ایران کشورهای دیگر را تهدید به تحریم کند
تا از آس��مان ایران عبور نکند ،توضی��ح داد :طبق قواعد بینالمللی نمیتوان
س��ایر کش��ورها یا ش��رکتهای هواپیمایی را از عبور از فضای هوایی کشور
خاص��ی منع کرد .هرچند جهان عدم پایبندی آمریکا به قواعد بینالمللی را
پیش از این تجربه کرده اما به نظر نمیرسد در این رابطه خاص امکان ایجاد
تحریمی جدید وجود داشته باشد.

امضای  ۵۰نماینده پای طرح استیضاح آخوندی

نماینده مردم س��بزوار در مجلس گفت :تاکن��ون  ۵۰نفر از نمایندگان
مجلس طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده اند.
به گزارش ایرنا  ،حس��ین مقصودی با اش��اره به امضای طرح استیضاح
عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی توس��ط بیش از  50نفر از نمایندگان
مجلس اظهار کرد :طرح استیضاح وزیر راه با آغاز به کار مجلس تقدیم هیأت
رئیسه خواهد شد.وی تصریح کرد :بر اساس آیین نامه داخلی مجلس ،طرح
اس��تیضاح آخوندی پس از ارائه به هیأت رئیس��ه ،اعالم وصول شده و برای
رسیدگی در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه طرح اس��تیضاح عباس آخوندی  27محور دارد ،ادامه
داد :بی عدالتی در حوزه راه ،مش��کالت حوزه هواپیمایی و تالطمات قیمت
بلیط ،افزایش تصادفات جاده ای ،مش��کالت حوزه ریلی ،عدم نظارت بر زیر
مجموعه وزارتخانه و محقق نش��دن سند چش��م انداز و برنامه های اعالمی،
بخشی از دالیل طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی است.
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م در تهران  ،عامل اصلی افزایش
فروش تراک 
قیمت مسکن

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه ح��دود ۴.۵
میلیون نفر در بافتهای ناکارآمد تهران زندگی میکنند
گف��ت :فروش تراک�� م در ته��ران در منطقههایی مانند
 ۴ ،۲ ،۱و  ۵باعث افزایش قیمت مسکن شده است.
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی ،عباس آخوندی
در حاشیه چهل و نهمین جلس��ه ستاد ملی بازآفرینی
ش��هری پایدار با بیان اینکه ح��دود  ۴.۵میلیون نفر در
بافتهای ناکارآمد تهران زندگی میکنند گفت :فروش
تراک�� م در تهران در منطقههای��ی مانند  ۴ ،۲ ،۱و  ۵نه
تنه��ا به ارتقای کیفیت زندگی کمکی نکرده بلکه باعث
توسعه گسترده س��وداگری و افزایش قیمت مسکن نیز
در این کالنشهر شده و زندگی را برای افرادی با بضاعت
کمتر در اطراف تهران سختتر کرده است.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه سیاس��ت اصل��ی رویکرد
بازآفرینی بر روی ارتقای کیفیت محالت متمرکز ش��ده
اس��ت گفت :در ح��ال حاضر تمامی مح�لات ناکارآمد
استان تهران شناسایی و تبدیل به  ۶۳محله شده است،
ویژگ��ی قابل توجه محالت ناکارآم��د تهران پرجمعیت
بودن آنهاس��ت به گون��های که در برخ��ی محالت به
 ۲۰هزار تا  ۵۰هزار نفر میرس��د ،مس��ئله ای که قطعا
وضعیت بافتهای فرس��وده تهران را از س��ایر ش��هرها
متمایز کرده و اهمیت آن را نشان میدهد.
عض��و کابین��ه دولت ب��ا بی��ان اینکه ب��ا توجه به
گزارشه��ای ارائه ش��ده وضعیت موجود در ش��هرهای
پیرام��ون تهران س��خت بود و خدمات در س��طح نازلی
به چش��م میخورند گفت :س��تاد ملی س��عی دارد تا با

درخواست از
شورای کار برای
ترمیم دستمزد
کارگران

تمرک��ز ویژه بر روی مس��ئله کیفیت زندگی ،ش��رایط
خدماترس��انی در مح�لات را به ج��ای تکواحد مورد
توجه قرار دهد.
آخون��دی از آغ��از حداقل ی��ک پ��روژه بازآفرینی
در تمام��ی محالت ناکارآمد اس��تان خب��ر داد و گفت:
خوش��بختانه ای��ن امر نش��ان میدهد چرخ��ه فرآیند
بازآفرینی در تهران به حرکت درآمده و ارتقای کیفیت
زندگی در این نقاط در اولویت قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرس��ازی در این خصوص اضافه کرد:
نمیتوانیم فرآیند بازآفرینی در تهران را به طور منقطع
از مس��ائل پیرامون ببینی��م چرا که مس��ائل اصلی در
این ح��وزه وجود دارد که باید حتی در جلس��ات باالتر
چون ش��ورای ساماندهی ش��هر تهران به ریاست معاون
اول رئیسجمهور بررس��ی ش��ود به همین دلیل است
که تطبیق طرح بازآفرینی با طرح س��اماندهی ش��هر از
اقدامات بس��یار مهم و ضروری در این بخش محس��وب

میشود.
وی تعیین تکلیف محدودههای پیرامون شهری که
عمده تخلفات در انها صورت گرفته اس��ت و همچنین
یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل برون و درون شهری
را نمون��های از این موارد نام برد و گفت :در این راس��تا
تعه��دات دول��ت در بافت ه��ای ناکارام��د مانند تأمین
مدارس ،درمانگاه ،آب ،فاضالب ،سیستم معابر و حمل و
نقل باید مورد توجه قرار گیرد که مصوب کردیم تمامی
دستگاههای دولتی  ۳۰درصد بودجه خود را در باید در
این محالت هزینه کنند.
به گفته این مقام مسئول در کنار این بحث ارقامی
در بودجه نیز تعیین شده که هماکنون در حال مذاکره
با س��ازمان برنامه و بودجه هستیم تا در صورت دریافت
به صورت اهرمی و همکاری با شهرداری بتوانیم اقدامات
خوبی را در حوزه بهس��ازی و نوسازی این مناطق انجام
دهیم.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد اس��ت که طرح پیش��نهاد اعطای کوپن و بن کاال حکم مس ّکن موقتی را
دارد تا بخش��ی از معیش��ت کارگران را پوشش دهد .او از شورای عالی کار خواست تا ترمیم مزد کارگران را در دستور کار قرار
دهد.
به گزارش ایسنا ،فتحاله بیات درباره اجرای طرح اعطای کوپن الکترونیکی در کشور ،ابراز عقیده کرد و گفت :اگر قرار است
تامین اقالم و مایحتاج اساس��ی خانوارهای کارگری در قالب ش��ارژ کارت صورت گیرد ،اقالم غیرنقدی باش��د بهتر است .امروز
سبد معیشت کارگران کوچکتر میشود لذا از شورای عالی کار و سرپرست وزارتخانه انتظار داریم تا مشکالت جدیتری برای
زندگی کارگران پیش نیامده اقدام عاجلی صورت دهند.
وی ادامه داد :با اتفاقاتی که در مجموعه اقتصاد کشور به ویژه در بحث نرخ ارز و دالر به وجود آمد ،افزایش  ۱۹.۵درصدی
حقوق و دس��تمزدی که ش��ورای عالی کار در اسفندماه سال گذش��ته تعیین کرده بود ،عمال خنثی شد .متاسفانه قدرت خرید
کارگران در ماههای اخیر افت شدیدی پیدا کرده و بسیاری از خانوارهای کارگری از تامین حداقلهای زندگی عاجزند.
بیات گفت :اگر طرحهایی مثل کوپن و بن کاال مطرح و پیشنهاد میشود تماما مقطعی است و حکم مسکن موقتی را دارد
تا بخشی از معیشت جامعه کارگری را که به خطر افتاده پوشش دهد و نمیتواند به عنوان سیاست مادام العمر دنبال شود.

{960371 Ê¿Z´ËZ] ÃZ¼ Ä] Ä»Z¿{Y

Á 7 : Âu d¸Æ» ÊÆ³M

 Ä/»Ô w Ì»YZ/u d/|¯Za:Ê¿Z/¿ Ä/] Ê/¸ ] |/¿§ Ê¼f/ É^¯ º¿Zy:½ZÅYÂy
- ½Z/°¼·Y µÂ/Æn»:Ê¿Z/¿ Ä/] c|« |¿§ ÊWZ Ä·Y|Ë ÉZ«M:Ã|¿YÂy - 60_ Êf¼u|ÌÆ
Ã|/¿ÁbeZm|À»Á cZ/ËÂfv» Ä/] ÄmÂe Z] ÃZ³{Y{:Z°{³ - ÄmÁ dYÂy{ Ä] ©Ô:ÄfYÂy
¥/ ] ÄÌ°e Z]Á µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY Z]Á ¹ÔY Y Ê³| ºfy Ê¿Â¿Z« cZ¨Ëe ÉmÁ
.|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á| Ä] c{Z^» ¶Ë} s Ä] ½Y|mÁ Á

¸½Z¸/ Ä/^Ì^u º¿Zy dÌ§ Ä] Ê¸£ÁY |¼uY ¾u ÉZ«M dYÂy{Y{ Ây { :Âu d
Ä/mÂe Z] ZeZ^iY ZË ZÌ¨¿ Ê^¸» Å ZÆY Á ZÀZ¯ ÄË¿ ÄuÔ» Ä] d^¿ ÊÀ¯{¯ Ê¼ZÅ Ì»Y
]/Ì£ { ,¹Y|/«Y ¬» d¸Æ» ¥ {{³ Ê» ¡Ô]Y Z¼ Ä] ÄÌ£Ô]Y ¾ËY { k|À» Âu d¸ Ä
.| |ÅYÂy ºÌ¼e }ZzeY cY¬» ª]Z» cÂ ¾ËY
½YÆe ¶¸¼·Y ¾Ì] ]YÁ Ê«Â¬u 55 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ» {-1587/66890

{ ÊWZ/ Ä/·Y|Ë ÉZ/«M Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] Ê¼f É^¯ º¿Zy ½ZÅYÂy dYÂy{Y{ Ây
]Ä/] dY ÄfY{ ZÆY ½ZÅYÂy Ä¯ s ¾Ë|] kuÁ  Zv· Ä] ©Ô º°u Á| ÄfYÂz
»Ê» f» ½Y|¿§ ÉYY{Á ¹|»M{ Ã|¿YÂy ºWY{ |¬ Ä] 75/9/15 wÂ» 5656 Ä»Z¿|¬ \mÂ
]¾Ì/] d/ÌmÁ Ä/]Y Ä»Z¿|¬ ©|» ËÂe Ä¸¼m Y Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] ÃZ³{Y{ ºZ
§Y Ì/] Ê/¸v» ªÌ¬veÁ {ÂÆ c{ZÆ \mÂ» Ä] Ã|¿YÂy Ä°ÀËY Ä] ¿ |¿Y{ Ê» v» Y ¾Ì
{/´Ë{ ¥/ YÁ |/À¯ Ê/» ZÀf»Y Ä¬¨¿ dyY{a YÁ dY Ã{¯ ZÅ Y Ê³|¿ Ä¯ dY µZÁ
 d/Y Ã|/¿ /«YÁiÂ» Ê³|¿ Ä»Y{YÁ ZÁ t¸ {ZnËY dÆm ½YÁY{Á ÃZ³{Y{ ÔeÁ Ê
\/WZ¤·Y Ê/·Á º¯Z/v·Y Ã|/Z« ª/^ kÁ \¿Zm Y ÃZ³{Y{Á µ~] kÁ Ä] Y {Ây ÄËÆ» ÄmÁÁ
ÊÅYÂ/³ ª/^ Ä/mÁÁ |/z] Ê/» Y ZÆ¿M Ê·Z» ¶WZ» Z] Z^eY {Á Ã{¯ µ~] µÂ^« Àf¼¼·YÁ
kÁ Ã|/Æ ] ÉÁ Ä¬¨¿Á |Z] Ê» ÄmÁ Z] f» ½Y|¿§ d¿ZuÁ |Z] Ê¼¿ Y{Z] Ê°a
{ Ä/mÁ Â/«Á ©Â/§ \/eY» Ä/mÂe Z/] ÃZ/³{Y{ Y~· |Z] Ê» ª§YÂe Z] cZ«Ô» ½Z°»Á ½Z»Á
d/ËZ¼u ½Â¿Z/« 33Á29Á26 Ã{Z/»Á Ê¿|» ½Â¿Z« 1130 Ã{Z» {ZÀfY Ä]Á Äf¿Y{ v» kuÁ
Â/¿ Y Ä/mÁ ©Ô/ Ä] ¦¸°» Y kÁ YÓÁÓ ÊÆ¬§ Ã|Z«Á 92 µZ [Â» Ã{YÂ¿Zy
]Z/] ©Ô Ä¤Ì ÉYmY { ÃZ³{Y{ Ã|ÀËZ¼¿ f§{  kÁ ZÀf»Y cÂ {Á |ËZ¼¿ Ê» Ê ¸y ¾WZ
ÉY ¡Ô/]Y xËZe Y a ÃZ» «Ô º°u Z^fY c|» |Z] Ê» ÊÁ ½Â¿Z« ËY dËZ
§Á d/Ì] ¥Á dY Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY.dY ÊÅYÂy ¹Zm§ d¸Æ» LZ¬¿Y ZË ÊÅYÂy ¹Zm
{ Y/fY ¶/]Z« /´Ë{ Á d/Ì] ¥ bÁ ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a
{.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿ |Ë|ne ÃZ³{Y
-2191/97
Ê¨ÂË – d|¯Za Éf³{Y{ Ê«Â¬u ¹ZÆq Ä^  ÌW

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Z·Y ÊÂ» |¿§ ÂËa ÁM º¿Zy

ÃZ³{Y{ ÉY

ÄÌËYmY

»Y |/ ] d/|·Y« w ½Z/nËZ]}M w – ½YÆe :Ê¿ZÀ] ,[Yv» |¿§ ,¯Z¯ YÅ :Ä· ¹Â°v
ºZÅ|¼v» |¿§ ,Ê¼ZÅ É|Æ» :ÄÌ¸ ¹Â°v» – 4 |uYÁ 44 _ ÉÂÂ»  ÉÂe» ÃYZÆq
– »Á 9710092168600638 ÃZ¼/ Ä/] Ä/Â]» º/°u ÉYmY dYÂy{ \mÂ¼] :Ä] ¹Â°v
¼ÃZ¼/ Ô/a ®§ Ä] dY ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v» 9709972168600317 ÄÂ]» Ä»Z¿{Y{ ÃZ
ª/u { Ä/¬¸ f» Ê/{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Á ½ZÅYÂy Ä] ¶ËÂve Á 88 ½YËY – 52 { 915 Ê»Zf¿Y
cÂ/ {) .|/Z] Ê» Êf·Á{  ºÌ¿ dyY{a Ä] ¦¸°» ÄÌ¸ ¹Â°v» ,|ËZ¼¿ Ê» ¹Â°v» ÉÁ
» ¹Â°v» ~yY ¹Z´ÀÅ { dY ¬» Ê{Y{ ÄÀËÅ Y Êf¼« /¹Z¼e dyY{a Y Ä· ¹Â°v» dÌ§Z
]YmY «Â» Ä] Y¿M {Z¨» Á Ã{ ¥ -1 : ({Â ºÌ»e Ä] ¹Â°v» ¶v» Y Ê{Y{ ÄÀËÅ YÁ|] Ä
Ê·Z» -3 |Å|] Ä] ¹Â°v» dyY{a ÉY] Ê^Ìee -2 ( Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y~³
» §ÉY/mY Ä/] {Z« Y {Ây Är¿ZÀq |Z] Ì» ½M Y Ä] ¹Â°v» Z¨ÌfY Á º°u YmY Ä¯ |À¯ Ê
»¨Ä/¼Å d/¼Ì« Á Y|/¬» ZË {Y| e ¶»Z Y {Ây µYÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Ê ¥ |ËZ] |¿Y|¿ ÄÌËmY {Z
{/¿ ½YÂ/À /Å Ä/] Ä¯ É|¬¿ ÃÂmÁ ½YÌ» ] ¶¼f» sÁ» Â Ä] µÂ¬À» Ì£ Á µÂ¬À» µYÂ»Y
]ÉZÆ]Z/u ª/Ì«{ cZz» ÃY¼Å Ä] {Y{ ÊmZy ZË Ê¿YËY ÉZ^fY Á Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z
»~¯Zz/Y Y ÁY cZ^·Z» ÄÌ¸¯ Á |¿Y{ h·Zi ZzY {¿ Âv¿ Å Ä] ÁY Ä¯ Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â
¶^« µZ ®Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y { ´Ë{ ÌÌ¤e Â¿ Å Á cÓZ¬f¿Y Á ¶¬¿ dÆ§ Ì¿ Á h·Zi
Ä/] ÓY Á |/ËZ¼¿ Ä/WYY ÊËZ/« ¹Z/¬» Ä/] Z/Y dYÂy{Y{ Ä¼Ì¼ Ä] ZY ÉYÂ{ s Y
{-4 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ½Â¿Z« 3 Á 8 {YÂ» ) {Â Ê» dY{Z] Ä· ¹Â°v» dYÂy
^/u º/°u ÉY/mY Y Y/§ Â/À» Ä] µYÂ»Y cÂ ¶»Z¯ ¹ÔY Y ÄÌ¸ ¹Â°v» ÉY{{Ây
Ã{Z» Á Y ¹ © 20 Ã{Z» Á Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y{ Êa { Y d¨Å Äm{ ÉË e
Ã/Ì´¿Y Z/] Â/v¿ Å Ä] É´Ë{ Ä] µZ» µZ¬f¿Y -5 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« 16
§cYZ/n» \mÂ» |Z^¿ Ê§Z¯ ½ÂË{ dyY{a ÉY] µYÂ»Y Ã|¿Z¼Ì«Z] Ä¯ ÉÂv¿ Ä] ¾Ë{ ÉY{Y Y Y
Ã{Z/» ) {Â/ Ê» cYZn» Á{ Å ZË Ä] ¹Â°v» ¦¿ µ{Z » É|¬¿ ÉYm ZË  Äm{ ÉË e
Ê/ d/¸Æ» Y /a µYÂ»Y cÂ Är¿ZÀq -6 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« 21
Ê§ » ZË Ä¬ÌiÁ Ë{Âe ZË Ä· ¹Â°v» d¬§YÂ» Ä] ÂÀ» ½Y|¿ Y ÄÌ¸ ¹Â°v» É{YM {Â ÄËYY Á
¯¨Ê·Z/» d/Ì»Â°v» ÉY/mY ÃÂv¿ ½Â¿Z« Ä Ã{Z» 1 Ã^e ) {Â] |ÅYÂy ÄÌ¸ ¹Â°v» Âe ¶Ì
( 1394
{-1585/66888
»|Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 83 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë

»|» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn

½Z³|¿YÂy Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
½ZË¨ m ¾Ì»Y – ®· {Y§ ÉZ«M

½YÆe

.2 ®·/ {Y/§ ÉZ«M .1 ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Ê¿ZyÁ{Y Z|¼v» ÉZ«M ½ZÅYÂy
Ä^ / ¾/ËY Ä/] Ä/¯ s» Ê´f°Á º°u Á| Ä] h·Zi YfY ÄfYÂy Ä] ½ZË¨ m ¾Ì»Y
¶/¸¼·Y ¾Ì/] /]YÁ Ê«Â¬u 55 Ä^  9709980237600223 ÄÔ¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY
ÃZ/³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 09/00 dZ 1397/10/03 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i ½YÆe
^Á Ã|/¿YÂy ½{Â/] ½Z/°¼·YµÂ/Æn» d/¸ Ä/] Ê¿|/» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª
{Ã|/¿YÂy Z/e {{³Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy
{Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥
¿ÃZ/³{Y{ { Ê³|Ì/ d/Æm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz
.{{³ Zu
½YÆe ¶¸¼·Y ¾Ì] ]YÁ Ê«Â¬u 55 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ» {-1586/66889

|/¿§ ÂËa ÁM º¿Zy Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ É{Z]M d·Á{ Z |¼v» ÉZ«M ½ZÅYÂy
»Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» ÄËÆ» Ì¬e ¶Ë| e ÄfYÂy Ä] Z·Y ÊÂ
¯d/^i ½YÆe | |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 243 Ä^  9709982162300382 ÄÔ
ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf/{ \/u Ä/¯ ¾Ì/Ì e 09/00 dZ 1397/08/12 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á
»d/YÂy{ Á Ã|/¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·YµÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ
ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy
Ê¿Z/i Äz/¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a
{.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y
ÊËZ« ¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 243 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ» {-1588/66891

½YÆe | |ÌÆ

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
cZ»Z»Â _ZaÂ º¿Zy

Ä/] cZ»Z/»Â _ZaÂ/ º¿Z/y Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ |À¼ÂÅ ¾v» ÉZ«M ½ZÅYÂy
Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä/] Á Z/mY Ä^ / ¾/ËY Ä/] Ä/¯ s» Ä] ¹Â°v» Y ZY ÄfYÂy
d«Á Á d^i ½YÆe | |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 243 Ä^  9709982162300571
Ã{Z/» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 09/30 dZ 1397/08/13 wÂ» Ê³|Ì
\/eY» ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·YµÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73
xËZ/e Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë
Á d/YÂy{Y{ Ê¿Z/i Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y
¼.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ
ÊËZ« ¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 243 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ» {-1589/66892

½YÆe | |ÌÆ

{2/1-97 Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Ä»Z¿{Y

/^¯Y :Ã|/¿YÂy - 2 Ä¬^ 31 Ôa 8 ½ZfZ ÄÌ¿Y¨ - ½YÆe: {M ,Ê¯ÁZa |Ìn» :½ZÅYÂy
:Z°/{³ - ¥/e ¹Z/ËY ¶/j¼·Y cmY Ä^·Z» :ÄfYÂy - ½Z°¼·Y µÂÆn»: {M ,ZÌ¿ Ê»ÔY
«|/¿ÁY|y Y d/ËZÀ Z/] YÂ ÉZY Z] ¿ µ{Z^eÁ Â Z]Á Ê³|Ì ºfy ¹ÔY Z] YÂ ÊZ
».|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á| Ä] c{Z^» ¶Ë} s Ä] µZ f

YÂ ÉY

{ c/mY Ä/^·Z» ÄfYÂy Ä] ZÌ¿ Ê»ÔY ^¯Y dÌ§ Ä] Ê¯ÁZa|Ìn» ½ZÅYÂy ÉÂ{ Ây
Ä/ÀËÅ ¹Z¼¿Y Ä] ÃZmY {Y{Y« ª^·Z» 96/12/21 dËZ¤· 96/11/20 xËZe Y ¥e ¹ZËY ¶j¼·Y
s/ Ä] ½ZÅYÂy ZÆYÁ Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] dËZÀ Z] ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì» ®Ë Ä] ¹Â¬» Ê{Y{ ÉZÅ
{{Â/» Ä] d^¿ ½ZÅYÂy dÌ°·Z» Ä¯ ÊfÂÌa cZm|À»Á cZ¼À» Ê]Á Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y
Ä/] ÃZmY É{Z |À ©|» ËÂe d·Ó{ Ä] ¾Ì§ ¾Ì]Z» Ê§ ÉZnÌfY Ä]Y Y¬fYÁ ÃZmY
¼`/q d/{ \/v» ½Z]ZÌy ÉZÆf¿Y {Z]M ½ÂeZy d|¯Za { «YÁ Ä·Â Ä] d^¿ 16294 ÃZ
»Z/] ½Z/ÅYÂyÁ dY Ã|Ë{³ Ê¬À» 96/11/20 xËZe { ¾Ì]Z» Ê§ {Y{Y«Á dY º¸»Á v
Y d/ ¨À» ÉZ¨Ìf/YÁ ÉZnÌf/Y Ä]Y Ä»Y{Y ] Y ËÂy dËZ ¹| dYÂy{Y{ ¾Ì ºË|¬e
¿¶/j¼·Y cmY ½YÌ» 97/2/23 wÂ» Ä¸neÂ ª^ ½ZÅYÂyÁ dY ÄfY{ ¹ÔY Ã|¿YÂy ÄÌuZ
º£/Ì¸ Ã|/¿YÂy Ä/°ÀËY Ä] dËZÀ Z]Á dY Ã{Â¼¿ dYÂy{ ½Z»Âe YÅ |°Ë Ä¿YÁ ¢¸^» Y
/] µÂ¼v» Ê¯|»Á ¶Ì·{ Ä¿Â´rÌÅÁ Ã|Ë{´¿ Zu Ê{Y{ Ä¸m Y ZvfYÁ Ê¿Â¿Z« ¡Ô]Y
]ÉÂ/{ µZ^« { ÊZ§{Á Ã{Â¼À¿ ÄWYY Ê³|Ì Ä¸m { ÉÂ{ ÉZ^fY Ê]Á ËÂy Ä»} dWY
»Y~·,Ã{Â¼À¿ ÄWYYÁ Ä»Z«Y ËÂy Ä»} dWY]Á ¾Ë{ dyY{a Ä] ÊÀ^» Ê¸Ì·{Á ÄfY|¿ µÂ¼ » ÄuÁ
Ä/] Y|Àf»Á Ã{Y{ Ìze dv Ä] ½Á¬» Y ÉÂ{ ½ZÅYÂy É{ZÀfY Y|» Ä] ÄmÂe Z] YÂ
»{YÂ/»Á Ê¿|/» ½Â¿Z/« 494Á490 {YÂ/»Á 1362 [Â» mZf»Á mÂ» ]YÁ ½Â¿Z« 4Á 3 {YÂ
Y/Å |/°Ë Ä¿YÁ dyY{a Ã|¿YÂy ¹Y·Y Ä] º°u Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 522-519-198
¶j¼·Y cmY ½YÂÀ Ä] ½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì» Ä ¢¸^» Z ¼m 96/12/21 dËZ¤· 96/11/20 xËZe Y ½Z»Âe
½Z/ÅYÂy ªu { \Ì^e [Z] Y Ê{Y{ ÄÀËÅ d]Z] µZË 150/000 ¢¸^» dyY{aÁ ¥e ¹ZËY
ÊÅYÂ/yYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y xËZe Y Á20 d¸Æ» ¥Á Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY .|ËZ¼¿ Ê» ¹ÔYÁ {Z
{ Ê«Â/¬u Ê»Â/¼ º¯Z/v» { ÊÅYÂ/y ¿|Ë|ne ¶]Z« Á dÌ] d¸Æ» ¥Á Ä^  ¾Ì¼Å
.|Z] Ê» d|¯Za
-2196/97
«ÉÂ¸Z|Ì – d|¯Za ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ µÁY Ä^  ÊZ

1305/2-97 Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] tËYÂ· µ{Z^e

/¿ |/Ë|ne - Â/a Ê¿Z¼Ì¸/Á ÉÁÂ¿ ½ZËZ«M d·Z¯Á Z] Ê¼Ìu |ÌuÁ ÉZ«M:ÃYÂy ¿ |Ë|ne
ÃYÂ/y /¿ |/Ë|ne d/YÂy{ Ây { - É^·{ É|ÅY Êe»Á Ê¿Z¼Ì¸ |¼v»:Ã|¿YÂy
Ê/e»Á Ê¿Z¼Ì¸/ |/¼v» d/Ì§] Â/a Ê¿Z¼Ì¸/Á ÉÁÂ¿ ½ZËZ«M d·Z¯Á Z] Ê¼Ìu |ÌuÁ
µ{Z/^e d/Æm |/ËY{ d/¸Æ» ÊÆ³M _Zq Y a Á 10 d¸Æ» ¥ ©Â§ ÄÔ¯ Ä^Ë^·|Ë|ÅY
·.|ÌWZ¼¿ Ä mY» Ä^  ¾ËY Ä] tËYÂ
-2188/97
»|½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u É YÂ ¼fn» ¹Á{ ÃÂu f§{ Ë

d|¯Za

نهادهای مالی
بانک مسکن:

توان افزایش سقف وام مسکن را نداریم

مدیر امور طرح و برنامه بانک مس��کن با بیان اینکه پیش��نهادات برای
تغییر ش��رایط تسهیالت مس��کن در حال بررسی است و سپرده گذارانی که
از امتیاز خود اس��تفاده نکردهاند مشمول تغییر ش��رایط وام میشوند،گفت:
بانک مس��کن پیشنهاد افزایش سقف رقم تسهیالت را نداده چراکه پرداخت
بیش از این رقم در توان بانک نیست.
محمد حس��ن مرادی در گفت وگو با ایلنا با اش��اره به تصمیمات جدید
تس��هیالت خرید مسکن از محل افتتاح حس��اب در صندوق پس انداز یکم،
اظهار داش��ت :یکی از پیشنهادات بانک مسکن کاهش محدودیتها از جمله
عمر س��اختمان است .این پیش��نهاد را دادهایم که عمر ساختمان هایی که
مش��مول تس��هیالت  80میلیون تومانی میشوند از  15س��ال به  20سال
برس��د .البته س��قف محدودیت س��ن س��اختمان در بخش اوراق همچنان
 20سال خواهد بود.
وی درباره احتمال افزایش س��قف تس��هیالت خرید مس��کن ادامه داد:
بانک مس��کن توانایی افزایش سقف تس��هیالت را ندارد و پیشنهادی مبنی
بر افزایش میزان وام را ارایه نکرده مگر اینکه این پیش��نهاد از س��وی وزارت
راه وشهرسازی به بانک مرکزی ارایه شده باشد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مس��کن درباره افرادی که مش��مول تغییر
ش��رایط وام مس��کن میشوند ،گفت :کس��انی که در صندوق پس انداز یکم
نس��بت به افتتاح حس��اب کرده و از موعد سپرده گذاری آنها یک سال هم
گذشته باش��د ،اما هنوز از امتیاز وام استفاده نکردهاند ،این تغییر شرایط در
صورت تصویب شامل حال آنها هم میشود.

فروش  ۲۵۰هزار یورو ارز مسافرتی در شعب
بانک ملی

ش��عب بانک ملی ای��ران در دو روز نخس��ت از دوره جدی��د فروش ارز
مسافرتی ۲۵۰ ،هزار یورو به مشتریان فروخت.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این میزان ارز در اختیار ۳۴۲
نفر قرار گرفته اس��ت .فروش ارز مسافرتی در شعب منتخب بانک ملی ایران
با ش��رایط و مدارک پیش��ین و با نرخ جدید ،از یک ش��نبه  ۱۸شهریور آغاز
شده است.
عملیات فروش ارز مس��افرتی در شعب میرداماد ،اسکان ،مرکزی ،بازار،
امام حسین  ،هفتم تیر ،استاد معین و کاشف انجام می شود .با گذشت زمان
و به تدریج ،تعداد این شعب بیشتر خواهد شد.

برنده جايزه ويژه جشنواره کارت هديه بانک
اقتصادنوين

نوجوان  13س��اله تهراني برنده جايزه ويژه جش��نواره کارت هديه بانک
اقتصادنوين ش��دجوايز برن��دگان نهمين دوره جش��نواره کارت هديه بانک
اقتصادنوين  -بهار  -97به برندگان آن اهدا شد.
ب��ه گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين ،در نهمين دوره جش��نواره
کارت هديه بانک اقتصادنوين که با اس��تقبال خوب مشتريان همراه بود يک
جايزه پانصد ميليون ريالي و پنجاه جايزه پنج ميليون ريالي به قيد قرعه به
دارندگان کارتهاي هديه اين بانک اهدا شد.
جايزه ويژه پانصد ميليون ريالي اين دوره از جشنواره کارت هديه بانک
اقتصادنوين به عرفان ميرزايي نوجوان  13س��اله تهراني تعلق گرفت که اين
جايزه طي مراسمي با حضور مديران ارشد اين بانک به وي اهدا شد.

نامگذاریشعبهبانکتجارتبهنامپروفسور"ثبوتی"

بانک تجارت به پاسداش��ت خدمات پروفسور یوسف ثبوتی فیزیکدان و
منجم سرش��ناس ایرانی نام یکی از ش��عب خود در استان زنجان را به شعبه
پروفسور ثبوتی تغییر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،در مراسمی به میزبانی این بانک
که روز دوش��نبه نوزدهم شهریور ماه با حضور مسئوالن استان زنجان برگزار
ش��د ،از یک عمر تالش بیوقفه استاد فرهیخته پروفسور ثبوتی قدردانی به
عمل آمد.
عباس اش��رفنژاد نایب رئیس هیات مدیره بانک تجارت در این مراسم
ضمن اش��اره به بخشی از توفیقات علمی و پژوهشی پروفسور ثبوتی ،گفت:
حمایت از تولید علم و اتخاذ رویکرد دانشبنیان در بانک تجارت یک ارزش
محس��وب میش��ود و با تصمیم هیات مدیره این بانک و ب��ا هدف تقدیر از
تالشهای ایش��ان ،تغییر نام یک ش��عبه بانک تجارت به نام پروفسور ثبوتی
صورت گرفته است.
پروفس��ور ثبوتی در این مراسم ضمن تقدیر از برگزاری این مراسم ،طی
سخنانی صمیمی و بیآالیش ،پاسخی محبت آمیز به برگزارکنندگان مراسم
داد و خاطراتی از دوران تحصیل خود بیان کرد.
پروفسور ثبوتی فیزیکدان و منجم سرشناس ایرانی ،استاد دانشگاههای
نیوکاسل انگلستان ،پنسیلوانیا و نورث ایسترن آمریکا ،صنعتی شریف ،شیراز
و تحصی�لات تکمیلی علوم پایه زنجان بوده اس��ت .وی همچنین به عنوان
موس��س رصدخانه ابوریحان بیرونی ش��یراز ،موس��س انجم��ن نجوم ایران،
نماینده ایران در مجمع فرهنگستانهای علوم جهان ،محقق ارشد انیستیتوی
نجوم و اختر فیزیک در دانش��گاه آمس��تردام هلند ،و چه��ره ماندگار علمی
کشور شناخته میشود.

نقش آفرینی بانک صادرات با پرداخت  ١١هزار
فقره تسهیالت بانکی در قزوین

تس��هیالت پرداختی بانک صادرات ایران در اس��تان قزوین در نیمه اول
سال  ،٩٧از  ١١هزار فقره فراتر رفت.
به گ��زارش روابطعمومی بانک ص��ادرات ایران ،این بانک در راس��تای
حمایت از بخشهای مختلف تولید و اش��تغال در استان قزوین با تخصیص
بالغ بر٧هزار و  ١٢٨میلیارد ریال از ابتدای س��ال  ٩٧تا  ١٨ش��هریور س��ال
ج��اری ،بیش از  ١١ه��زار و  ١٣٣فق��ره تس��هیالت در بخشهای مختلف
اقتصادی این اس��تان پرداخت کرده که س��هم قابل توجه��ی در تقویت زیر
ساختهای اقتصادی و رونق تولید و اشتغال در این استان داشته است.
بن��ا برای��ن گزارش ،بانک ص��ادرات ایران در اس��تان قزوی��ن از ابتدای
فروردین تا  ١٨ش��هریور س��ال جاری ٣ ،هزار و  ٤٣١فقره تس��هیالت در
بخش کش��اورزی ٤٤٥ ،فقره تس��هیالت در بخش صنع��ت و معدن ٦ ،هزار
و ٧٢٠فقره تس��هیالت در بخش خدمات و بازرگانی ٤٧ ،فقره تسهیالت در
بخش صادرات و  ٤٩٠فقره تسهیالت در بخش ساختمان ومسکن پرداخت
ک��رده که ارزش کل این تس��هیالت طی  ٦ماهه اول س��ال  ،٩٧به بیش از
 ٧هزارو  ١٢٨میلیارد ریال رسیده است.
این میزان تسهیالت به تفکیک نوع عقد نیز شامل یک هزار و  ١٣٤فقره
تسهیالت قرضالحسنه با نرخ سود  ٤درصدی ٤ ،هزارو ١٨٤فقره تسهیالت
در قال��ب عق��ود مبادله ای و  ٥ه��زار و ٨١٥فقره تس��هیالت در قالب عقد
مشارکتی به فعاالن اقتصادی این استان پرداخت شده که سهم قابل توجهی
در بهبود معیشت و باال بردن میزان اشتغال داشته است.

