6

info@afarinesh-daily.com

تريبون

سه شنبه  22آبان 1397

شماره  5976سال بیست و یکم

www.Afarinesh-daily.com

معاون اول رئیس جمهور:

توزیع «بسته حمایتی» کارمندان با حقوق ماه جاری

وزی��ر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جزئیات جدیدی از توزیع بس��تههای
حمایتی را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،محمد ش��ریعتمداری در حاشیه مراسم معارفهاش در
وزارت رفاه با بیان اینکه کارگران بخش وس��یعی از جامعه هس��تند که باید
مورد توجه قرار بگیرند گفت :طیف عظیمی از بانوان خوب و ارزشمند کشور
تحت عنوان زنان سرپرست خانوار شناخته میشوند که قریب به سه میلیون
نفر هستند.
وی افزود :در شرایطی که امروز اداره زندگی در طبقات متوسط با درآمد
ثابت کار دش��واری اس��ت ،این زنان بار تکفل جامعه را به دوش میکشند و
حتما باید برنامهریزیهایی برای آنها داشته باشیم.
وی ب��ه ارائ��ه توضیحاتی درباره بس��ته حمایتی پرداخ��ت و گفت :کار
مش��ترکی با س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه است که شامل حمایت
مالی از اقش��ار با درآمد ثابت است و همچنین حمایت کاالیی با حداقلهای
ممکن از مجموعه این اقشار در چند نوبت صورت میگیرد.
ش��ریعتمداری ادام��ه داد :در گام اول ظرف ای��ن هفته تمام افراد تحت
ش نهادهای حمایتی در دستور کارند که از این امکان مطابق  ۱۴نوبتی
پوش 
که قبال اس��تفاده کرده بودند با جدول جدیدی که رقمی بین  ۱۰۰تا ۳۰۰
هزار تومان برای خانوار یک تا پنج نفره را فراهم کرده ،بهره مند میشوند.
وی با بیان اینکه این بس��ته حمایتی ،کاالیی اس��ت اظهار کرد :لیست
کاالها متنوع است که دست خانوادهها را در انتخاب باز میگذارد.
وزیر رفاه افزود :در قدم دوم یک برنامه داریم که بهزودی همراه با حقوق
این ماه یا زودتر توس��ط دولت یا وزارت اقتصاد اجرایی میش��ود .این برنامه
شامل پرداخت به کارمندان دولت در بخشهای مختلف است که به صورت
نقدی پرداخت میشود.
ش��ریعتمداری ادامه داد :س��ایر گروههای با درآمد کمتر که جزو اقشار
حمایت ش��ده تحت پوشش نهادها نیستند ،گروه سوماند که طرح مربوط به
آنها دو هفته بعد از اجرای طرح در دور اول ،اجرا میشود.
وی در پاس��خ به این سوال که قبال گفته شده بود افراد زیر سه میلیون
تومان حقوق مش��مول میشوند گفت :خطی در مجلس مشخص شده بود و
سازمان برنامه آن خط را در تنظیم این میزان ریالی مورد استفاده قرار داده
است .همه آنهایی که از حقوق دولت بهره مند میشوند شامل بیمه شدگان،
بازنشستگان و سایر گروهها ،شناسایی شدهاند.

ارزش سهام عدالت به ۱۴میلیون تومان رسید

مع��اون اول رئیسجمهور گفت :در
دوران تحریم ،از منابع خارجی اس��تفاده
خواهیم کرد و نبای��د بگذاریم راه منابع
خارجی به کشور بسته شود.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری
مع��اون اول رئی��س جمهور در مراس��م
تکریم و معارفه وزی��ر تعاون ،کار و رفاه
اجتماع��ی با ابراز امیدواری از اس��تمرار
اجرای سیاس��تهای اتخاذ شده از سوی
وزیر جدی��د در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماع��ی ،گف��ت :سیاس��ت حمایت از
طبقات ضعیف و فقیر جامعه و همچنین
حمای��ت از کارگران و موضوع اش��تغال
جزو اولویتهای اصلی دولت محس��وب
میشود.
وی با اشاره به برخی وظایف وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:
وزارت کار یک��ی از وزارتخانهه��ای مهم
دولت است که وظایف سنگینی در حوزه
اجتماع��ی بر عهده دارد؛ حوزه اجتماعی
امروز در کشور تبدیل به حوزهای تعیین
کننده و سرنوشتس��از شده است که به
هیچ وج��ه نمیت��وان از آن غفلت کرد.
امروز همه مسائل اجتماعی ،موضوعاتی
هستند که با هزینهای کم و در عین حال
درآمد و منافع بس��یار زیاد برای کش��ور
قابلیت اجرا دارند.
وی ب��ا بیان اینک��ه «وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی س��خنگوی طبقات
پایین جامعه در مجموعههای حاکمیت
اس��ت» ،خاطرنش��ان کرد :در ش��رایط

پیش از اعم��ال تحریمهای اخیر همواره
میگفتی��م ک��ه کش��ور ب��ا چالشها و
ابرچالشهای بزرگی روبروست و موضوع
بیکاری یکی از این موارد عنوان میش��د
که حداق��ل در بخش سیاس��تگذاری و
پیگیری از حوزهه��ای مربوط به وزارت
کار اس��ت .امروز نیز همچنان معتقدیم
باید در کش��ور ب��ه موضوع اش��تغال به
عن��وان اصلیترین مس��ئله بپردازیم .در
مقط��ع فعلی ،در ص��ورت غفلت موضوع
بی��کاری میتواند به از کار بیکار ش��دن
نیروهای شاغل منجر شود .در این زمینه
هنر دول��ت و صاحبان بنگاهها و مدیران
اقتصادی کش��ور آن اس��ت که نگذارند
بنگاهه��ای اقتصادی کش��ور وارد رکود
شوند.
جهانگی��ری اظهارکرد :اگ��ر بتوانیم

مشترکان پرمصرف تهرانی جریمه شدند

مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب تهران گفت :در تابستان سال جاری
آب ش��رب  ٢تا  ٣درصد مش��ترکان پرمصرف پس از اعالم تذکرات الزم به
مدت س��ه تا چهار ساعت قطع ش��د.به گزارش ایرنا  ،محمدرضا بختیاری با
بیان اینکه  ٦٥درصد مش��ترکان زیر الگو ،مصرف آب دارند ،اظهار کرد :در
این میان  ١٥درصد مش��ترکان در حد نرمال و  ٢٠درصد مشترکان بیش از
حد نرمال مصرف آب دارند.وی افزود :به منظور ساماندهی این مساله امسال
تابس��تان قطع آب صورت گرفت ،عالوه بر این قرار است تعرفه آب نیز برای
این دسته از مشترکان افزایش یابد.
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»½Z/]ZÌy ºZÅ ÊÀ] ½Z]ZÌy – ½YÆe :Ê¿ZÀ] ,|¼v» |¿§ ,É{Z]M d·Á{ Ê¼Z« |Ì  :Ä· ¹Â°v
^µÂ/Æn» :Ê¿Z/À] ,{Y/¿ É|/uÂ» Ä/·Y d¼u :ÄÌ¸ ¹Â°v» – 20 |uYÁ ½YÂ£Y ¼fn» É
|/¿§ ,Ê¸¯Â/e Z/|¼v» :Ä/· ¹Â/°v» Ê¿Â¿Z/« ¹Z/¬» ºWZ/« ZË Ã|ÀËZ¼¿ cZz» – ½Z°¼·Y
¦/°¼Å Ä¬^ 9 Ôa º°Ë ÄqÂ¯ ¹Z¬» ºWZ« ½Z]ZÌy Ìe d¨Å ½Y|Ì» – ½YÆe :Ê¿ZÀ] ,¾Ìv»Ô£
)Ä/] Ä/Â]» º/°u ÉY/mY dYÂy{ \mÂ¼] :Ä] ¹Â°v» (É{Z]M d·Á{ Ê¼Z« |Ì  -¶Ì¯Á
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»Ä/] Á Äf/YÂy ¶/Y d/]Z] µZ/Ë 214/000/000 ¢/¸^» dyY{a Ä] dY ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v
Ã¬§ Ä |Ì xËZe Y É¯» ®¿Z] Ê»ÔY yZ ZY] ÄË{Ze ÌyZe cZy dyY{a
194499 ÃZ¼/ Á 95/4/25 wÂ/» 592852 ÃZ¼/ Á 95/5/20 wÂ» 592851 ÃZ¼] ®q
»Ä/ÀËÅ µZË 6/119/997 ¢¸^» Á Ä§ e ª§Á ¶Ì¯Á Ä·Z¯Â·Y ªu Á º°u ÉYmY Ze 94/11/2 wÂ
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»34 Ã{Z/» ) {Y~/³ YmY «Â» Ä] Y¿M {Z¨» Á Ã{ ¥ -1 :ÄÌWYmY ¡Ô]Y xËZe Y dY ¦¸°
«Ä/¯ |À¯ Ê§ » Ê·Z» -3 |Å|] Ä] ¹Â°v» dyY{a ÉY] Ê^Ìee -2 ( Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z
|¿Y|¿ ÄÌËmY {Z¨» ÉYmY Ä] {Z« Y {Ây Är¿ZÀq |Z] Ì» ½M Y Ä] ¹Â°v» Z¨ÌfY Á º°u YmY
]/Ì£ Á µÂ/¬À» µYÂ»Y Ä¼Å d¼Ì« Á Y|¬» ZË {Y| e ¶»Z Y {Ây µYÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Ê ¥ |ËZ
»Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z] {¿ ½YÂÀ Å Ä] Ä¯ É|¬¿ ÃÂmÁ ½YÌ» ] ¶¼f» sÁ» Â Ä] µÂ¬À
Ä/¯ Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â¯~» ÉZÆ]Zu ªÌ«{ cZz» ÃY¼Å Ä] {Y{ ÊmZy ZË Ê¿YËY ÉZ^fY Á
Á ¶¬¿ dÆ§ Ì¿ Á h·Zi ZzY Y ÁY cZ^·Z» ÄÌ¸¯ Á |¿Y{ h·Zi ZzY {¿ Âv¿ Å Ä] ÁY
Ä/] ZY ÉYÂ{ s Y ¶^« µZ ®Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y { ´Ë{ ÌÌ¤e Â¿ Å Á cÓZ¬f¿Y
¼d/Y{Z] Ä/· ¹Â°v» dYÂy{ Ä] ÓY Á |ËZ¼¿ ÄWYY ÊËZ« ¹Z¬» Ä] ZY dYÂy{Y{ Ä¼Ì
»Y Ä/Ì¸ ¹Â/°v» ÉY{{Â/y -4 ( 1394 Ê·Z/» dÌ»Â°v» ÉYmY ½Â¿Z« 3 Á 8 {YÂ» ) {Â Ê
Ê/a { Y d/¨Å Äm{ ÉË e ^u º°u ÉYmY Y Y§ ÂÀ» Ä] µYÂ»Y cÂ ¶»Z¯ ¹ÔY
{ÉY/mY ÃÂ/v¿ ½Â¿Z/« 16 Ã{Z/» Á Y ¹ © 20 Ã{Z/» Á Ê¿|/» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y
»ÉÂv¿ Ä] ¾Ë{ ÉY{Y Y Y§ ÃÌ´¿Y Z] Âv¿ Å Ä] É´Ë{ Ä] µZ» µZ¬f¿Y -5 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v
¯Z/Ë / Ä/m{ É/Ë e cYZn» \mÂ» |Z^¿ Ê§Z¯ ½ÂË{ dyY{a ÉY] µYÂ»Y Ã|¿Z¼Ì«Z] Ä
ÉY/mY ÃÂ/v¿ ½Â¿Z« 21 Ã{Z» ) {Â Ê» cYZn» Á{ Å ZË Ä] ¹Â°v» ¦¿ µ{Z » É|¬¿ ÉYm
»É{YM {Â/ Ä/ËYY Á Ê/ d/¸Æ» Y a µYÂ»Y cÂ Är¿ZÀq -6 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v
»¹Â/°v» Âe ¶Ì¨¯ Ê§ » ZË Ä¬ÌiÁ Ë{Âe ZË Ä· ¹Â°v» d¬§YÂ» Ä] ÂÀ» ½Y|¿ Y ÄÌ¸ ¹Â°v
¸( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« Ä Ã{Z» 1 Ã^e ) {Â] |ÅYÂy ÄÌ
»|Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 146 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë
{-2120/92655
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Éf/³{Y{ (Ê«Â/¬u) Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Â Ä^ 9709982210300278 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
ÄÌ¨¿ º¿Zy :½ZÅYÂy - 9709972210300533 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e |¿ÁZ»{ ½ZfÆ
-½ÔÌ/¯ -|/¿ÁZ»{ ½Zf/Æ – ½Y/Æe ½Zf/Y Ê¿Z¿ Ä] {Â » |¿§ Ê^Ì Ä·Y sÁ
- |/¼uY |/¿§ ½Áv» |Ìn» ÉZ«M : Ã|¿YÂy - Êz µÀ» -É|¼uY |ÌÆ ½Z]ZÌy
ÄË{Ze ÌyZe cZy Ä^·Z» .3 .... d]Z] Ä^·Z» .2 cZy Ä^·Z» .1 :ZÅ ÄfYÂy
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{ |/Ìn» ÉZ«M dÌ§ Ä] ÊËYÂ{ {Â » |¿§ Ê^Ì Ä·Y sÁ ÄÌ¨¿ º¿Zy Ã|¿Áa ¾ËY
»Äf¨ Ã¬§ ®Ë ÄmÁ d]Z] µZË ½ÂÌ¸Ì»600 ¢¸^» Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] |¼uY |¿§ ½Áv
]Ä»Z«Y Á s ÄË{Ze ÌyZe Á Ê{Y{ cYZy [ZfuYZ] ( µ/ É)851973 ÃZ¼ Ä
¿¼Z/ÆY Á Ã{Â¼¿ d¯ 1397/06/13wÂ» Ê{Y{ Ä¸m { ½ ½ZÅYÂy .dY Ã{Â
{ª/§Á º/°u Á|/, Ã{Â/] Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ s Ä] \¿Zm ¾ËY ÉÂ{ ": dY
»|/¼uY Y Ã|/¿YÂy |/a ¹Z¿ ¾» .dZ|fY {Â» dYÂy{Y{ { Ã| ÄfYÂy \eY
Z» Y Y Ê¤¸^» ¹ÅÂ Z] ÉZ°¼Å Zy Ä] ÄÀv·Y « d]Z] Y ÉÁ . ¹Y{ Ê» ¹ÔY
{/] d/·Ó{ \/¿Zm ¾/ËY |/Ë { ©Â§ |À {ÂmÁ ®ÀËY {Y|¿ {Â» { Ä¯ {¯ d§ZË
É{Z/ Äf¨ ¶Y ÃZ³{Y{. ºËZ¼¿ Ê» ÄWYY Y É{Z Äf¨ ¶Y .{Y{ Ã|¿YÂy Ä»} µZ¤fY
»(¥ÂÂ» Äf¨ ©|» Êb¯Âf§) dYÂy{Y{ dÂÌa |Àf» Ä°ÀËZ] ¿ ". | ÄuÔ
{ ½Z/ÅYÂy ©Z¬vfY Á Ã|¿YÂy Ä»} µZ¤fY ] d·Ó{ ½ZÅYÂy |Ë { ZÆ¿M ¶Y ÉZ¬] Á
»\/¿Zm Y ÉiÂ/» Z/§{ Á {YËY ÄuÁ» ÉÂ{ µZ^« { Á ÄfY{ ÄfYÂy ¢¸^» Ä^·Z
»|Á Â¯~/» ÉZ/Å Äf¨/ ÄmÁ dyY{a Y Ê¯Zu Ä¯ Ê¸Ì·{ Á Ã|»ZÌ¿ ¶¼ Ä] ÄÌ¸ Ê
]\/eY» Ä] ZÀ] ÃZ³{Y{ Y~· . dY Ã|Ë{´¿ ÄWYY ÃZ³{Y{ Ä] |Z] ÉÂ{ Ã|¿YÂy Ä»} dWY
§Á É{Z/ {ZÀ/Y Äf¨/ ½|¿ dYÂyYÁ Zv· Ä] ÄÌ¯|» {ZÀY Ä¯ ¾ËY Zv·Z] Á ©Â
ÉÂ{ dv YuY Á Äf¨ |z f» ¾Ë{ ÉZ¬] [ZvfY ¾¼ Ê¿|» Â»Y { [Ô¬¿Y
»½ÂÌ¸Ì»600 ¢¸^» dyY{a Ä] Ã|¿YÂy ¹Y·Y] º°u , ½ZÅYÂy ÄfYÂy Ë~a Á ÄuÁ
ªu { Ä] ¹Â°v» ¢¸^» dyY{a ½Z» Ze dYÂy{Y{ ºË|¬e Á ÄfYÂy ¶Y d]Z] µZË
a Á dÌ] ¥ Á Ã{Â] Ê]ZÌ£ Ã| {Z º°u |ËZ¼¿ Ê» ¹ÔY Á {Z ½ZÅYÂy
©Â/§ c|/» ÉZ/¬¿YY a Á m» ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« Ã|¿YÂy Ä] ¡Ô]Y xËZe Y
½Y/Æe ½Zf/Y /¿ |/Ë|ne ¹fv» º¯Zv» { ÊÅYÂy ¿ |Ë|ne ¶]Z« Á 20 ¥
». |Z^Ì
-2998/¦·Y.¹856
Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ¹Â É Ä^  ÌW

{Ê Ì» É|Æ» |¼v» - |¿ÁZ»{ ½ZfÆ Éf³{Y

قطع شبکه سوئیفت
برخی بانکها

برخی بانکها با ارسال نامهای به شعب خود ،از قطع دسترسی به شبکه سوئیفت از ساعت  ۱۴:۳۰روز دوشنبه  ۲۱آبان ماه
خبر داده و خواستار در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای این موضوع شدهاند.
به گزارش مهر ،برخی بانکها با ارس��ال نامهای به ش��عب خود ،از قطع دسترس��ی به شبکه س��وئیفت از ساعت  ۱۴:۳۰روز
دوشنبه  ۲۱آبان ماه خبر دادهاند.
در نامهنگاریهای صورت گرفته به ادارات و امور شعب یکی از بانکهای دولتی آمده است:با احترام پیرو دستورالعمل شماره
 ۴۴۲۸۹طبق اعالمیه سازمان سوئیفت از ساعت  ۱۴:۳۰روز دوشنبه سامانه سوئیفت بانک  ...ایران از دسترس خارج می گردد.
لذا ضروری است تمام واحدهای ارزی اعم از ادارات و شعب تا زمان فوق الذکر نسبت به دریافت و ارسال پیامهای خود و تکمیل
روند پردازش آنها از طریق سامانه سوئیفت اقدام نمایند.
همچنین واحدها موظف به تهیه و نگهداری سوابق و آمار مورد نیاز خود میباشند.نظارت مسئوالن ذیربط بر اجرای دقیق
و سریع دستورالعمل مورد انتظار می باشد.
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|ÌÆ/ ÊËZ/« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 213 Ä^  9609982163801179 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
»¨¹Z/¿ Ê/Z« ºZ¬·YÂ]Y ÉZ«M :½ZÅYÂy 9709972163800896 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ½YÆe tf
§¿| Ê«/ 11 Â¸] ÉY{Æ Æ Âz» Ã{Zm 14 f»Â¸Ì¯ – ½YÆe :Ê¿Z¿ Ä] ÊÌvË
– ½Z/°¼·Y µÂ/Æn» Ê¿Z/¿ Ä/] Á/Æ] |¿§ Ê¿Z¼Ì¸ Ì»Y kZ»Âe ÉZ«M :Ã|¿YÂy – 12 |//uYÁ
- Ê/{Y{ cZ/y Ä^·Z» .3 ®q ÄmÁ Ä^·Z» .2 ÄË{Ze ÌyZe cZy Ä^·Z» .1 :ZÅ ÄfYÂy
É|/e Ä] ½YÆe Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ 213 Ä^  Ê³|Ì d«Á { 1397/07/23 xËZe Ä] :Z°{³
d/Ì§ Ä] ©Â§ ÄfYÂy Ä] ÊfYÂy{Y{ ½ZÅYÂy {{³ Ê» ÄuÔ» dY ¶Ì°e ¶Ë} Ã|ÀÀ¯ Z»Y
cZ¨Ë/e É/m Á ©Â/§ Ä/Ô¯ Ä] d^i Á Ä^  ¾ËY Ä] ZmY Y a Ä¯ Ã{Â¼¿ ºË|¬e Ã|¿YÂy
«s/ Ä] Á ¹ÔY Y Ê³|Ì ºfy dË|uY ÃZ³{ Y d¿Z fY Z] Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ¿ Ê¿Â¿Z
}.|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á| Ä] c{Z^» ¶Ë

ÃZ³{Y{ ÉY

{ kZ/»Âe ÉZ/«M Ã|/¿YÂy d/Ì§ Ä/] ¹Z¿ ÊZ« ¹Z¬·YÂ]Y ÉZ«M ½ZÅYÂy dYÂy{Y{ Ây
ÃZ¼/ Ä/] ®/q Ã/¬§ ®/Ë d/]Z] µZ/Ë 315/000/000 ¢¸^» Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] Ê¿Z¼Ì¸Ì»Y
Ä/ÀËÅ /Ì¿ Á Êf Ë/ /f¯{ Ä^ / cZ/ne ®¿Z] Ã|Æ 1391/03/20 wÂ» 2447/490227
{|Àf» ®q Ã¬§ ®Ë ©|» ËÂe ,Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] ÄË{Ze ÌyZe cZy ,Ê{Y
{Ã|/¿YÂy Ä»} µZ¤fY ] d·Ó{ ½ZÅYÂy {¿ ½M ¶Y ÉZ¬] Ä¯ ½M dyY{a ¹| Ä»ZÀÌÅYÂ³ Á YÂ
]cY|Àf/» Á d/Y Ã{Â/¼À¿ Ä/WYY {Ây Ä»} dWY] ] Ê¸Ì·{ ÊËÂ Y Á {Y{ ®q ¢¸^» ½YÌ» Ä
Á 312 {YÂ/» {ZÀfY Ä] ÃZ³{Y{ dY d]Zi ½ZÅYÂy ÄfYÂy ¾ËY]ZÀ] Ã|¿Z» {YËY Y ½Â» ½ZÅYÂy
¾Ì/ËM ½Â¿Z/« 522 ,519 ,198 {YÂ/» Á ®/q ½Â¿Z/« 2 Ã{Z» Ê«Zv·Y Ã^e ,cZne ½Â¿Z« 313
{Ê{Y{ ÄÀËÅ ÄË{Ze Á ÄfYÂy ¶Y d]Z] ¯~·Y| ¢¸^» dyY{a Ä] Y Ã|¿YÂy Ê¿|» Ê{Y
¹Â/e yZ/ ª/^ Äf/YÂy ¶Y µÂÁ Ze ®q |Ì xËZe Y ÄË{Ze ÌyZe cZy Á
d/§³ |/ÅYÂy Y/« Ä^/Zv» {Â» º°u ÉYmY Ä¸u» { Ä¯ É¯» ®¿Z] ÉÂ Y Ê»ÔY
»Ê¿Â¿Z« ~yZ» Ä] Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Ä] ÂÀ» ÌyY d¼« { º°u ÉYmY .|ËZ¼¿ Ê» ¹Â°v
{ »¶/]Z« ¡Ô/]Y xËZ/e Y Á d/Ì] ¥/ Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY .|Z] Ê» º°u ÉYmY Ä¸u
¶/]Z« ÊÅYÂ/yYÁ d/¸Æ» LZ/¬¿Y xËZ/e Y Á d/Ì] ¥ b Á ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ
.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ { ¿|Ë|ne
{-2117/92648
½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 213 Ä^  ÌW

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Z°»|À³ Ä·YÂ¿ ÉZ«M Á w{ ºZ« É|Æ» ÉZ«M

– w{ º/Z« É|/Æ» ÉZ/«M ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Z¯ÌÅa Z|¼v» ÉZ«M ½ZÅYÂy
Ä/^·Z» – Äf¨/ Ä/mÁ Ä/^·Z» – Ä/Ë{Ze ÌyZe cZy Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] Z°»|À³ Ä·YÂ¿ ÉZ«M
Ä//Ô¯ Ã|//¿Áa ÃZ¼// Ä//] Á Z//mY Ä^ // ¾//ËY Ä//] Ä//¯ s//» Ê//{Y{ cZ//y
½Y/Æe Ê/eÔv» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 146 Ä^  9709980231100460
ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 11/30 dZ 1397/09/25 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i
»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
»Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 146 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ
{-2119/92652

»½YÆe ÊeÔv» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn

ÄÌËYmY

در دوران تحری��م ش��رایط را ب��ه خوبی
مدیریت کنی��م ،بنگاههای تولیدی روند
کار خود را با نشاط پیگیری خواهند کرد
و با مواردی از قبیل بیکار شدن نیروهای
شاغل روبرو نخواهیم شد.
وی در ادام��ه صحبته��ای خود با
تاکی��د بر اینکه «ایجاد اش��تغال جدید
از اولویته��ای جدی دولت اس��ت» ،به
تخصیص ی��ک و نیم میلیارد دالر اعتبار
برای اشتغال روستایی و مناطق مرزنشین
از سوی دولت اشاره کرد و گفت :با توجه
به تغییرات نرخ ارز این اعتبار امروز این
اعتب��ار به  ۱۸هزار میلیارد تومان تبدیل
ش��ده که منبع خوبی محسوب میشود.
در این زمین��ه از وزیر کار میخواهم که
هر چه سریعتر در خصوص واگذاری این
اعتبارات ب��ه مجموعههای مربوطه اقدام

کند.
وی در ادام��ه صحبته��ای خود با
تاکی��د بر اینک��ه «کار اصلی اش��تغال،
تولی��د اس��ت و س��رمایهگذاری و رف��ع
موان��ع س��رمایهگذاری در دس��تور کار
دولت قرار دارد» ،خاطرنشان کرد :دولت
معتقد اس��ت که ش��ورای اش��تغال باید
همچنان فعال باش��د و موانع پیش روی
سرمایهگذاری را برطرف نماید .انشاءاهلل
در دوره تحری��م نی��ز از مناب��ع خارجی
استفاده خواهیم کرد و نباید بگذاریم که
راه منابع خارجی به کشور بسته شود.
مع��اون اول ریی��س جمه��ور در
بخشهای دیگ��ری از صحبتهای خود
در مراس��م تکریم و معارفه وزیر تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی به بی��ان برخی از
اقدام��ات مهم انجام ش��ده در مجموعه
وزارت کار طی سالهای گذشته پرداخت
و خاطرنشان کرد :طی پنج ساله گذشته
اقدام��ات مهمی نظیر ق��رار گرفتن ۱۲
میلیون نفر تحت پوش��ش بیمه درمانی
و برخورداری مردم از سود سهام عدالت
انجام ش��د .دولت از س��ال قبل برخالف
فشار برخی نهادهای رسمی ،سود سهام
عدالت را پرداخت کرد .امس��ال نیز طی
ماههای آینده با عملکردی که بنگاههای
اقتصادی در س��ال قبل داش��تهاند ،سود
بیشتری به س��هامداران پرداخت خواهد
ش��د و به همی��ن ترتیب از س��ال آینده
سودی بیشتر از آنچه که امسال پرداخت
میشود ،پرداخت خواهد شد.

»Ê«/ ¹Z/m§ w Zb¿YÆe – ½YÆe :Ê¿ZÀ] ,z]Y|y |¿§ ,fÀ» ÉÌ |Ì¼u :Ä· ¹Â°v
]:Ê¿Z/À] ,|¼uY |¿§ ,ÊÀÌq ÊËY{ ®»ZÌ :ÄÌ¸ ¹Â°v» – 3 |uYÁ 65 Ôa ¾Ë Á µ{Z ¾Ì
»ÃZ¼// Ä//] º//°u ÉY//mY d//YÂy{ \//mÂ¼] -1 :Ä//] ¹Â//°v» – ½Z//°¼·Y µÂ//Æn
Ä/] d/Y ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v» 9309970231501039 Ä»Z¿{Y{ ÃZ¼ Á 9710090231501500
µZ/¬f¿Y Ê¼ |À ºÌÀeÁ Ê¼ {ZÀY f§{ { Âu Á ®Ì°¨e Á ÉY{Æ Y Z¯ ½ZËZa ~yY
|ª/u dyY{a Á Ê{Y{ ÄÀËÅ d]Z] µZË 3/313/518 dyY{a Á Â¯~» Êf^i Ôa ²¿Y
¹Â/°v» Ã|/Æ Ä/] ÊËYmY ÉZÅ ÄÀËÅ dyY{a -2 .Ä· ¹Â°v» ªu { Ä§ e ª^ ¶Ì¯Á Ä·Z¯Â·Y
¸Ä/] Y/¿M {Z¨» Á Ã{ ¥ -1 :ÄÌWYmY ¡Ô]Y xËZe Y dY ¦¸°» ÄÌ¸ ¹Â°v» .|Z] Ê» ÄÌ
»Ä/] ¹Â/°v» d/yY{a ÉY] Ê^Ìee -2 ( Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y~³ YmY «Â
]|Y {Â/y Ä/r¿ZÀq |Z] Ì» ½M Y Ä] ¹Â°v» Z¨ÌfY Á º°u YmY Ä¯ |À¯ Ê§ » Ê·Z» -3 |Å
«Á Y|¬» ZË {Y| e ¶»Z Y {Ây µYÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Ê ¥ |ËZ] |¿Y|¿ ÄÌËmY {Z¨» ÉYmY Ä] {Z
«/Å Ä/] Ä/¯ É|/¬¿ ÃÂmÁ ½YÌ» ] ¶¼f» sÁ» Â Ä] µÂ¬À» Ì£ Á µÂ¬À» µYÂ»Y Ä¼Å d¼Ì
ª/Ì«{ cZz» ÃY¼Å Ä] {Y{ ÊmZy ZË Ê¿YËY ÉZ^fY Á Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z] {¿ ½YÂÀ
Y ÁY cZ^·Z» ÄÌ¸¯ Á |¿Y{ h·Zi ZzY {¿ Âv¿ Å Ä] ÁY Ä¯ Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â¯~» ÉZÆ]Zu
®/Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y { ´Ë{ ÌÌ¤e Â¿ Å Á cÓZ¬f¿Y Á ¶¬¿ dÆ§ Ì¿ Á h·Zi ZzY
Ä] ÓY Á |ËZ¼¿ ÄWYY ÊËZ« ¹Z¬» Ä] ZY dYÂy{Y{ Ä¼Ì¼ Ä] ZY ÉYÂ{ s Y ¶^« µZ
{( 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§ ÂÀ» Ä] µYÂ»Y cÂ ¶»Z¯ ¹ÔY Y ÄÌ¸ ¹Â°v» ÉY{{Ây -4
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
»|½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 150 Ä^  f§{ Ë
{-2122/92660

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
½ZÌmY |¼v» ÉZ«M Á {Z¼ |¿§ ½ZÌmY ¹Zu ÉZ«M

– ½ZÌmY/ ¹Z/u ÉZ/«M ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ÉÅZ |¼v» |Ì  ÉZ«M ½ZÅYÂy
Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» ÄmÁ Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] ½ZÌmY |¼v» ÉZ«M
¯Ê/eÔv» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 150 Ä^  9709980231500482 ÄÔ
ÃZ/³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 11/00 dZ 1397/10/16 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
{-2121/92659
»Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 150 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ

»½YÆe ÊeÔv» |ÌÆ ¼fn

ÊÆ³M

– ¶Y Ê¿Z^  ¾v» ÉZ«M ½Z³|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ®· t·Z |¼v» ÉZ«M ½ZÅYÂy
Ä] ¹Y·Y – Ê{Y{ cZy Ä^·Z» – ÄË{Ze ÌyZe cZy Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] Ã|¿Á§ Ê¸ ÉZ«M
Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä/] Á Z/mY Ä^ / ¾/ËY Ä/] Ä/¯ s/» ] ÊÀ^» (Ê·Z») |Æ e ÉZ¨ËY
½Y/Æe Ê/eÔv» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 156 Ä^  9709980232100529
ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 11/00 dZ 1397/10/18 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i
»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
{-2123/92663
»Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 156 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ

»ÊeÔv» |ÌÆ - 14 ÄÌuZ¿ ¼fn

{Ä»Z¿{Y

|ÌÆ/ ÊËZ/« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 156 Ä^  9609980232100624 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
»9609970232101019 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ½YÆe ÊeÔv

ÉY

{ Ä/] Ê¿Z/]« Z«M |Ì Ã|¿YÂy dÌ§] Ä¸v» Ì¿ ÃYÂy ½Z¼ËY ¾Ìu ½ZÅYÂy ÉÂ{ Ây
¹Z¼¿Z] |ËYa ÉYÂ Á{Ây ÃZ´f{ ®Ë Y 88-16/Å 177 ÃZ¼ Ê»Zf¿Y Ôa ®§ ÄfYÂy
/ e Á {Y/ËY Ä/¿Â³Å Y Ä/¯ ½Z/ÅYÂy Ã| ÄWYY cY|Àf» Ä°ÀËY Ä] ¿ Ê{Y{ cYZy
Ôa ËÂ e Á ®§ Á {Y{ Ã|¿YÂy Ä] Â¯~» ÉÁ{Ây Á§ Y dËZ°u Ã|¿Z» ½Â» Ã|¿YÂy
¹Ô f/Y x/Za Ê§ Y Á |Z] Ê» Â¯~» Ì] |¬ Ê¿Â¿Z« Á Ê§ cZ ^e Á ¹YÂ· Y Ê»Zf¿Y
] ¼¶ ÉÂ/{ Y~/· {Y{ ½Z/ÅYÂy ¹ZÀ] Â¯~» Ê»Zf¿Y Ôa d^i Y dËZ°u ZmZ¿ ÂÅY Y Ã|»M
½Â¿Z/« 515 Ã{Z» Á Ê¿|» ½Â¿Z« 220 Á 219 {YÂ» Ä] Y|Àf» Á Ìze dv Ä] ½Á¬» ½ZÅYÂy
ËÂ/ e /¯» ÉZ/^¿Y Ä] ½M ¶ËÂve Á Â¯~» Ê»Zf¿Y Ôa ®§ Ä] º°u Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM
Ê/{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Ä] Ã|¿YÂy ¹Y·Y Ì¿Á Ê»Zf¿Y ÉÁÌ¿ Ê³|À¿Y Á ÊËZ¼ÀÅY d¿ÁZ » Ôa
d/Æm Ä/] d/«Â» Âf/{ Ä] d^¿ {{³ Ê» ¹ÔY Á {Z ½ZÅYÂy ªu { Ê¿Â¿Z« Ä§ e ª§Á
{Z/ ½Z/ÅYÂy ÉÂ/{ { Y/« ¯~/·Y ÌyY ½Â¿Z« 107 Ã{Z» [ |À] Ä] Y|Àf» ZZ¬e {Y{fY
»¾/ËY { ÊÅYÂ/yYÁ ¶/]Z« ¡Ô/]Y xËZ/e Y Á dÌ] d¸Æ» ¥ Á Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY {{´Ì
{½Y/Æe ½ZfY ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ { ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ¶]Z« Á dÌ] ¥ ½M Y a Á ÃZ³{Y
».|Z] Ê
{-2124/92665
{½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 156 Ä^  {Y

{Ä»Z¿{Y

|ÌÆ/ ÊËZ/« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 156 Ä^  9609980232100698 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
»9709970232100515 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ½YÆe ÊeÔv

ÉY

{ ¹Y/·Y Äf/YÂz] ÊÀ/u |Ì / Ã|¿YÂy dÌ§] {§ Ê¿Z]ZÌy |¼uY ½ZÅYÂy ÉÂ{ Ây
Á 99 – 56  937 Ê»Z/f¿Y ÃZ¼ Ä] 405 Áa ÃZ´f{ ®Ë µZ¬f¿Y Ê « |À ºÌÀe Ä] Ã|¿YÂy
¾/ËY Ä] Ê{Y{ cYZy Á Â¯~» Á{Ây µZ¬f¿Y Á ¶¬¿ À» ] ÊÀ^» d«Â» Âf{ Á Ì^» ºÌ¸e
Ä/ ËZ^» Ê/ Y ÉÂ{ ÂÂ» Á{Ây Ã{Â¼¿ ZÆY ÉÂ{ ÄfYÂy tÌÂe { ½ZÅYÂy Ä¯ s
¿Ä¿Zyf§{ { Ã| ¾ÌÌ e ½Z» { Ã{^»Z¿ ¾°· ÉY|Ëy Ã|¿YÂy Y 94/4/21 wÂ» É{ZÀfY Ä»Z
Á|/ ÉZ/Z¬e Á |/ ÉYÂf» Á d« Y Á{Ây dÌ°·Z» {ZÀY ½{ÁM Ä¿ZÆ] Ä] Ê¼ {ZÀY
x/Za Ä/°ÀËY Ä/] ÄmÂe Z] Á Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ¿ Y~Æ· .dY Ã{Â¼¿ Y ÄfYÂy s Ä] º°u
Ä/] Ã|/¿YÂy ÊZ/» d/Ì°·Z» Y dËZ°u ÂÅY Ì¸a Ìye {Zf Y Äf§³ cÂ ¹Ô fY
Ä/]Y |«Z§ ½ZÅYÂy Ä¯ ÄfY{ Â¯~» ÉÁ{Ây Ä] d^¿ É|Æ»ZË {Â·Â» ¹Z¿ Ä] Êj·Zi {§ ÃY¼Å
«®¸¼ËZ» ²¿Y{ Ä Ä] d^¿ Z§ ½ZÅYÂy ÉÂ{ Y~Æ· |Z] Ê» ÉÁ ¶Ì¯Á ZË Ã{^»Z¿ Z] É{Y{Y
519 {YÂ/» Á Ê¿|» ½Â¿Z« 220 Á 219 Á 10 {YÂ» Ä] Y|Àf» Á Ìze dv Ä] ½Á¬» Ã|¿YÂy
Á{Â/y ²/¿Y{ Ä Ê¼ |À ºÌÀe Ä] Ã|¿YÂy ¹Y·Y Ä] º°u Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 515 Á
»~¯{Z/ ½Z/ËY ª/u { Ê¿Â¿Z/« Ä/§ e ª§Á Ê{Y{ cYZy dyY{a Á ½ZÅYÂy ¹ZÀ] Â
»ÉZÅ ÄfYÂy ½Â»YÌa º°u Á| ½Âq Ì^» ºÌ¸e Á d«Â» Âf{ ÉZZ¬e Ä] d^¿ Á .{{´Ì
»~¯¾Ì/ËM ½Â¿Z/« 2 Ã{Z/» Ä/] Y|Àf/» Y~Æ· |Z] Ê» ¾Ì°·Z» ÄÌ¸¯ ÄÌ¸ ÉÂ{ s Ä] ÂÀ» Â
{d¼/« { Ã{Z ÉY .{{³ Ê» {Z Ây ¾ËY { ½ZÅYÂy ÉÂ{ { Y« Ê¿|» Ê{Y
¶/]Z« Á dÌ] ¥ ½M Y a Á ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« Á dÌ] ¥ Á Ê]ZÌ£ µÁY
.|Z] Ê» ½YÆe ¿|Ë|ne º¯Zv» { ÊÅYÂy ¿|Ë|ne
{-2125/92666
{½YÆe Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ 156 Ä^  {Y

نهادهای مالی
به روز رسانی نسخه  IOSهمراه بانک تجارت

بانک تجارت  -نسخه  IOSهمراه بانک تجارت با قابلیت های جدید
به روز رسانی شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک تجارت ،نس��خه  IOSهم��راه بانک
تجارت با قابلیت های جدید مانند اسکن کارت مقصد ،بسته های اینترنتی،
پرداخت های سازمانی ،نمایش مبلغ به همراه مالیات ارزش افزوده در هنگام
خرید بس��ته های اینترنتی ،امکان اشتراک پرداخت ها و رسید ها به صورت
عکس و متن و استعالم وضعیت کارت به کارت تجارت شتاب به روز رسانی
شد.

پرداخت  277هزار فقره تسهیالت
قرض الحسنه در بانک کارگشایی

بانک کارگش�ایی  -بانک کارگشایی در هفت ماه ابتدای سال جاری
تع��داد  277هزار فقره تس��هیالت قرض الحس��نه و بی��ش از  39هزار فقره
تس��هیالت جعاله پرداخت کرده اس��ت .به گزارش روابط عمومی بانک ملی
ایران ،در پایان مهرماه س��ال جاری تعداد  277هزار و  206فقره تس��هیالت
قرض الحسنه به ارزش بیش از دو هزار و  764میلیارد ریال توسط بانک کارگشایی
پرداخت ش��ده است.همچنین ارزش تسهیالت پرداختی جعاله این بانک نیز
در مدت مذکور به حدود سه هزار و  135میلیارد ریال در  39هزار و  94فقره
می رسد.

تغییر سقف عمومی تراکنش های شتابی
و غیر شتابی در شبکه بانکی

بانکایرانزمین -پیرو بخشنامه بانک مرکزی در مورد نظامهای پرداخت و
سقفعمومیتراکنشهایکارتهایبانکی،سقفتراکنشهایشتابیوغیرشتابی
کارت ه��ای بانک��ی در س��امان ه غی��ر حض��وری بان��ک ایران زمی��ن تغییر
کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین ،از این پس س��قف عمومی
تراکنش انتقال وجه ش��تابی و غیرش��تابی کارتی برای هر یک از پایانه های
مجاز ،به جز کارت خوان ش��عبه ای ،برای هر فقره کارت در هر ش��بانه روز
مبلغ  30میلیون ریال است.
همچنین سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی
برای پایانه کارت خوان ش��عبه ای برای هر فقره کارت در هر ش��بانه روز با
شرط احراز هویت عینی و حضوری ،مبلغ  150میلیون ریال است.
براس��اس این گزارش سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره
کارت در هر شبانه روز مبلغ  500میلیون ریال است.

قرعهکشي ششمين دوره جشنواره حسابهاي
قرضالحسنه پسانداز بانک اقتصادنوين

بانک اقتصاد نوین  -قرعهکش��ي ششمين دوره جشنواره حسابهاي
قرضالحسنه پسانداز بانک اقتصادنوين انجام شد قرعهکشي جوايز ششمين
دوره جشنواره حس��ابهاي قرضالحسنه پسانداز بانک اقتصادنوين در روز
دوش��نبه  30مهرماه  97در مح��ل اداره مرکزي بان��ک اقتصادنوين برگزار
ش��د .به گزارش رواب��ط عمومي بان��ک اقتصادنوين ،اين مراس��م با حضور
اعض��اي محترم هيات نظارت بر قرعهکش��ي بانکها متش��کل از نمايندگان
محترم دادس��تان کل کش��ور و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و نيز
اعض��اي هي��ات مديره ،مديران ارش��د و تني چند از روس��اي ش��عب بانک
اقتصادنوين ،برگزار و طي آن برندگان خوش ش��انس اين جشنواره مشخص
شدند.

بانک صادرات در خراسان جنوبی ٣٥٢میلیارد ریال
م قرضالحسنه پرداخت کرد
وا 

بانک صادرات  -بانک صادرات ایران در  ٨ماه اول سال  ٩٧با پرداخت
ه��زار و  ٨٩٦فقره وام قرضالحس��نه به ارزش بی��ش از  ٣٥٢میلیارد ریال
در استان خراس��ان جنوبی سهم عمدهای از نیازهای بخشهای محروم این
استان را مرتفع کرده است.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران ،توجه به بهبود وضعیت
معیش��ت اقشار آس��یبپذیر و ارتقای ش��رایط اقتصادی مردم محروم نقاط
مختل��ف کش��ور ،از جمل��ه مهمتری��ن اولویته��ای این بان��ک در عمل به
مس��ئولیتهای اجتماعی اس��ت و در این راس��تا از ابتدای س��ال  ٩٧تا ١٩
آبانماه با اعطای یک هزار و  ٨٩٦فقره وام قرضالحسنه بالغ بر  ٣٥٢میلیارد
ریال به مردم نیازمند استان تخصیص داده است.

تکذیب رسمی شایعه ادغام یکی از بانک های
خصوصی در بانک ملت

بانک ملت  -معاون مدیرعامل بانک ملت با ارسال نامه ای به سازمان
بورس و اوراق بهادار ،ش��ایعه ادغام بانک سرمایه در بانک ملت که در فضای
مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شده بود را تکذیب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،محمد تقی صمدی معاون مدیرعامل
بانک ملت در امورمالی در این نامه که با هدف جلوگیری از اشاعه اطالعات
نادرست و حفظ حقوق سهامداران بانک صادر شده است ،ادغام بانک سرمایه
در بانک ملت را رسماً تکذیب کرده است.
بانکپاسارگاد اعالم کرد؛

الزامات تراکنشهای انتقال وجه شتابی و غیر شتابی

بانک پاس�ارگاد  -بانکپاسارگاد الزامات جدید تراکنشهای خرید و
انتقال وجه ش��تابی و غیر شتابی ابالغ شده از سوی بانک مرکزی را به شرح
زیر اجرایی کرد.
به گزارش روابطعمومی بانکپاس��ارگاد ،مجم��وع تراکنشهای «خرید
کارتی» ب��رای هر فقره کارت در هر ش��بانهروز ،حداکثر  500میلیون ریال
اس��ت .بر این اس��اس ،س��قف عمومی تراکنشهای «انتقال وجه» ش��تابی
و غیرش��تابی برای هر ی��ک از پایانههای مجاز یعنی س��امانههای بانکداری
الکترونیک ،دس��تگاههای خودپرداز و کیوس��ک ،برای هر فقره کارت در هر
شبانهروز 30میلیون ریال است.همچنین سقف عمومی تراکنشهای «انتقال
وجه» ش��تابی و غیرش��تابی برای پایانه کارتخوان ش��عبهای برای هر فقره
کارت در هر شبانهروز  150میلیون ریال تعیین شدهاست.

