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تريبون
شرایط و میزان بیمه بیکاری

میزان دریافت مقرری بیمه بیکاری بر اس��اس قانون ،از  ۶ماه تا  ۵۰ماه
متناسب با میزان سابقه و تجرد یا تاهل فرد متقاضی متغیر است.
به گزارش مهر ،بر اس��اس اعالم مرکز آم��ار و اطالعات راهبردی وزارت
کار ،نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کش��ور در سال  ۹۶نشان می دهد که
از حدود  ۳.۲میلیون نفر بیکار کش��ور در س��ال  ،۹۶حدود ۱.۸میلیون نفر،
بیکار قب ً
ال شاغل  ۱۰ساله و بیشتر بوده اند .در این میان ،از بین عواملی که
موجب ترک ش��غل بیکاران در طی پنج سال گذشته شده است ،چهار عامل
نسبت به بقیه عوامل در ترک شغل شاغالن و افزایش بیکاری این گروه نقش
و تاثیر بیشتری داشته اند.
در این بین ،اولین عامل ترک ش��غل « ،موقتی بودن کار» اس��ت که با
س��هم  ۲۵درصدی نسبت به سایر عوامل ،یکی از مهم ترین عوامل به شمار
میآمده اس��ت .همچنی��ن «پایین بودن درآمد» ب��ا  ۱۶.۳درصد« ،اخراج یا
تعدی��ل نیرو» با  ۱۴.۰درصد و به « پایان رس��یدن دوره خدمت وظیفه» با
 ۱۳.۵درصد در مراتب بعدی قرار دارند.
طبق قان��ون کار و تامین اجتماعی ،بیکارانی که بدون میل و اراده خود
بیکار می ش��وند ،می توانند از مزایای بیمه بیکاری اس��تفاده کنند که البته
بازنشستگان و از کارافتادگان ،صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری نمی شوند و نمی توانند از مزایای
این قانون بهره مند شوند.
بر اس��اس قانون« ،کارگران قراردادی» در صورتی مشمول دریافت بیمه
بیکاری می شوند که حداقل یکسال ،در آخرین کارگاه سابقه اشتغال داشته
باش��ند؛ بنابراین کارگران قراردادی فارغ از در نظر گرفتن س��وابق بیمه ای
خ��ود ،اگر حتی  ۱۱ماه در آخرین کارگاه ش��اغل بودند ،مش��مول دریافت
مقرری بیمه بیکاری نمی ش��وند؛ ام��ا در خصوص کارگران قرارداد دائم نیز،
این کارگران به ش��رط داشتن حداقل  ۶ماه سابقه کار در صورتی که«بدون
میل و اراده» خود بیکار شده باشند می توانند از مزایای مقرری بیمه بیکاری
استفاده کنند.
البته بر اس��اس آنچه که در قانون پیش بینی شده است ،بیمه شدگانی
که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل ،زلزله ،آتش سوزی
و غیره بیکار می ش��وند ،به ش��رط اینکه تحت پوش��ش قانون کار و تامین
اجتماعی باش��ند ،بدون در نظر گرفتن شرایط بیمهپرداز و میزان سابقه ،می
توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شوند.
می��زان و مبلغ دریافت بیمه بیکاری به این ترتیب ،در قانون پیش بینی
ش��ده اس��ت؛ به نحوی که میزان مقرری بیمه شده بیکار ،معادل  ۵۵درصد
متوسط «خالص دریافتی» س��ه ماه آخر فرد بیکار است؛ بیمه بیکاری هیچ
گاه از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار که برای سال جاری ۱.۱۱۱.۲۶۷
تومان است ،نباید کمتر باشد.
میزان مق�رری بیمه بیکاری برای افراد متاهل یا متکفل متفاوت
است
اف��راد متاه��ل یا متکفل تا حداکثر  ۴نفر از اف��راد تحت تکفل ،به ازای
هر یک از آنها به میزان  ۱۰درصد از حداقل دس��تمزد همان سال ،به میزان
مق��رری بیمه بیکاری افزوده می ش��ود .به عنوان مثال برای یک فرد متاهل
بیکار دارای همس��ر و س��ه فرزند ،عالوه بر  ۵۵درصد متوسط دستمزد سه
ماه��ه آخر ۴۰ ،درصد از حداقل دس��تمزد مصوب ،به می��زان مقرری بیمه
بیکاریاش اضافه می ش��ود .البته بر اس��اس قانون ،مجموع دریافتی مقرری
بگیر نباید از حداقل دس��تمزد کمتر و از  ۸۰درصد متوس��ط دستمزد  ۳ماه
آخر ،بیشتر باش��د؛ بنابراین س��قف میزان دریافتی بیمه بیکاری  ۸۰درصد
متوسط دستمزد  ۳ماه آخر کارگر است.
مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز در قانون پیش بینی ش��ده است.
به این ترتیب ،شاغالن مجرد مشمول قانون کار در صورت سابقه از  ۶ماه تا
 ۲۴ماه به مدت  ۶ماه و افراد متاهل به مدت  ۱۲مدت مقرری بیمه بیکاری
دریافت می کنند.
ش��اغالن مجرد دارای سابقه  ۲۵تا  ۱۲۰ماه ،به مدت  ۱۲ماه و شاغالن
متاهل دارای این میزان سابقه  ۱۸ماه مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری
می ش��وند .شاغالن مجرد دارای س��ابقه از  ۱۲۱ماه تا  ۱۸۰ماه ،برای مدت
 ۱۸ماه و ش��اغالن متاهل با این مدت سابقه در آخرین کارگاه  ۲۶ماه بیمه
بیکاری دریافت می کنند.
ش��اغالن مجرد از  ۱۸۱ماه تا  ۲۴۰ماه س��ابقه به مدت  ۲۶ماه و افراد
متاهل به شرط همین میزان سابقه  ۳۶ماه می توانند از مزایای بیمه بیکاری
بهره مند شوند .همچنین شاغالن مجرد از  ۲۴۱ماه سابقه به باال برای مدت
 ۳۶ماه و متاهالن نیز  ۵۰ماه از مزایای این قانون بهره مند می شوند.

بازار لبنیات تخلفات زیادی را در خود جای داده است

بازار لبنیات همیش��ه یکی از پرحاش��یهترین بازارهایی بوده که تخلفات
زیادی را در خود جای داده اس��ت .وضعیت بهگونهای است که صنایع لبنی
قیمت محصوالتش��ان را حدود  ۶۰درصد گرانتر از پارس��ال میفروشند و
وقتی هم جریمه میشوند میگویند ":مهم نیست ،ادامه میدهیم!"
به گزارش ایس��نا ،لبنیات یکی از محصوالتی است که به گفته بسیاری
از مس��ئوالن دستگاههای نظارتی و به گواه اخبار و گزارشهایی که از سوی
آنها منتشر میشود ،یکی از پرحاشیهترین بازارها را دارد و به وقت افزایش
قیمت حرف و حدیثهای بسیاری برای آنها به وجود میآید .البته بگذریم
از تخلفات ریز و درش��تی ک��ه همواره نتیجهاش نارضایت��ی مردم و جریمه
بوده است.
این تخلفات سنتی صنایع لبنی سابقه در سالهای طوالنی دارد ،به عنوان
مثال خرداد ماه سال  ۱۳۹۲بود که داوود اسکندری  -مدیر بازرسی اصناف
اس��تان تهران  -اعالم کرد که بیش��ترین تخلفات برای محصوالت تخممرغ،
مرغ و لبنیات بوده اس��ت و همواره پای ثابت گزارشهای کش��ف و برخورد
دس��تگاههای نظارتی از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تا
سازمان تعزیرات حکومتی ،صنایع لبنی هستند و در سال جاری هم چندین
ت بسیاری از برندهای مطرح در صنایع لبنی به عنوان تخلف
بار افزایش قیم 
از سوی این ناظران اعالم شده است.
البت��ه نگاهی به میزان افزایش قیمت در این صنعت نش��ان میدهد که
آنه��ا چقدر تخلف مرتکب ش��دهاند ،چرا که بر اس��اس جدیدترین گزارش
رس��می بانک مرکزی ،محص��والت لبنیات در هفته منته��ی به نهم آذر ماه
امسال  ۵۸درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزایش قیمت را تجربه
کردهاند و این میزان برای برخی از محصوالت مانند ماس��ت پاس��توریزه به
 ۷۵.۱درصد هم میرسد.
مشخص نیست این میزان افزایش قیمت چه سنخیتی با میزان افزایش
قیمت��ی دارد که انجمن صنفی صنایع لبنی براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم
بازار به کارخانهها و برندهای زیرمجموعه خود ابالغ کرد و اساس��ا اگر حتی
افزایش قیمت  ۳۲درصدی برای برخی محصوالت لبنی تصویب ش��ده ،چرا
قیمتشان نسبت به سال گذشته  ۵۸درصد گرانتر شده است!؟
بررسی قیمتهای مصوب با قیمتهای رسمی که بانک مرکزی آنرا رصد
ن میدهد ،به عنوان مثال در
کرده زوایای دیگری از تخلفات لبنیاتیها را نشا 
آخرین مصوبه س��تاد تنظیم بازار برای لبنیات قیمت ماست  ۹۰۰گرمی کم
چرب و پرچرب  ۳۸۰۰و  ۴۰۰۰تومان تعیین شده بود اما جدیدترین جدول
ارزیابی بانک مرکزی قیمت  ۶۰۷۷تومان را برای این محصول ثبت کرده است
که اتفاقا نسبت به سال گذشته  ۷۵.۱درصد گرانتر شده است.
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رقم پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق

رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با اش��اره به
پیش��نهاد دولت برای افزایش  ۲۰درصدی حقوق سال
 ۹۸گفت :ب��ه احتمال زیاد میزان پیش��نهادی مجلس
برای افزایش حقوق نس��بت به پیش��نهاد دولت بیشتر
است اما فعال نمی توانیم عدد دقیقی را اعالم کنیم.
به گزارش تس��نیم ،محمد رضا پورابراهیمی با بیان
اینکه در بودجه س��ال آینده سیاست های حمایتی در
نظر می گیریم ،تاکید کرد :قیمت کاالهای اساس��ی در
بودجه سال  98نسبت به سال  96نباید تغییر کند و هر
گونه افزایش قیمت س��وخت که منجر به افزایش تورم
و کاه��ش قدرت خرید مردم ش��ود از نظر مجلس کنار
گذاشته خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ب��ا اش��اره به اینکه هن��وز الیحه بودجه س��ال آینده به
مجلس شورای اس�لامی تقدیم نشده است ،افزود :عدد
و رقم های مطرح ش��ده درباره این بودجه ،غیررس��می
اس��ت  .پس از ارائه رسمی الیحه بودجه از سوی رئیس
جمهور به مجلس ،درباره آن اظهارنظر و تصمیم گیری
می کنیم.
پورابراهیمی با اشاره به محدودیت های فروش نفت
و شرایط خاص اقتصادی کشور ادامه داد :مجلس سعی
می کند با احتیاط بودجه را بررسی کند.
وی ب��ا بیان اینکه تغییر نرخ ارز یکی از مولفه های
اصل��ی بودجه س��ال  98خواهد بود ،اضافه ک��رد :ابتدا
پیش��نهاد دول��ت را در این زمینه مبنا ق��رار می دهیم

و س��پس متناس��ب با نرخ های اقتصاد آن را بررس��ی
می کنیم.
پورابراهیمی افزود :با توجه به اختصاص ارز  4هزار
و  200تومانی به کاالهای اساسی ،قیمت این کاالها در
س��ال  97حداکثر باید  5تا  10درصد نس��بت به سال
 96تغییر می کرد اما بر اساس آمارها حدود  70درصد
افزایش یافته و این به این معناس��ت که دولت در حوزه
سیاست های نظارتی ،موفق عمل نکرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه دولت مکلف به نظارت اس��ت،
تاکی��د کرد :در بودجه س��ال  98حتم��ا وارد این بحث
می ش��ویم .پیش��نهاد نخس��ت ما این اس��ت که دولت
نظ��ارت های خود را به نح��وی اعمال کند که خروجی
آن ،قیمت کاالهای اساس��ی متناسب با نرخ ارز  4هزار
تا  4هزار و  200تومان باشد اما در صورتی که با دولت
در این زمینه به توافق نرسیم پیشنهاد ما پرداخت مابه

التفاوت یارانه کاالهای اساس��ی از طریق کارت اعتباری
به مردم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی،
موض��وع حقوق و دس��تمزد را از جمله دغدغه ها اعالم
و اضاف��ه کرد :در بودجه س��ال  ،97ح��دود  300هزار
میلیارد تومان منابع مربوط به بودجه های جاری است.
پیش بینی دولت این است که حقوق و دستمزد در سال
 ،98بیست درصد افزایش یابد.
پورابراهیمی افزود :انتظار ما از دولت این اس��ت که
خروجی کار به گونه ای باشد که بخشی از قدرت خرید
مردم از طریق افزایش حقوق در سال  98جبران شود.
وی اضافه کرد :به احتمال زیاد میزان پیش��نهادی
مجلس برای افزایش حقوق نس��بت به پیش��نهاد دولت
بیش��تر اس��ت اما فعال نمی توانیم عدد دقیقی را اعالم
کنیم.
پورابراهیمی درباره سوخت و انرژی گفت :میانگین
مص��رف روزانه بنزین کش��ور  85میلیون لیتر اس��ت و
پیش بینی ما این است که  10درصد آن قاچاق می شود
و بخش��ی هم مربوط به مصرف نامتعارف جامعه به علت
پائین بودن نرخ آن اس��ت که این موضوع قابل استمرار
نیس��ت.وی افزود :موضوع کارت سوخت در دستور کار
قرار دارد .درباره نرخ سوخت در سال  98باید مولفه های
مختلفی را در نظر بگیری��م .اگر افزایش قیمت بخواهد
موجب رش��د تورمی قیمت ها و کاه��ش قدرت خرید
مردم شود از نظر مجلس قابل قبول نیست.

یک مقام مسئول در سازمان دامپزشکی:

هیچآماریازسرایتآنفوالنزایپرندگانبهانسانوجودندارد

مدیرکل دفتر مبارزه با بیماریهای
طیور ،زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان
دامپزش��کی کش��ور گفت :بیش از 65
کش��ور در جهان ب��ا بیم��اری آنفوالنزا
درگیر هس��تند اما تا به حال یک مورد
هم به انسان سرایت نکرده است و جای
نگرانی نیست.
علیرضا اکبرش��اهی مدیرکل دفتر
مبارزه با بیماریهای طیور ،زنبور عسل
و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور
در گفتوگ��و با ایلن��ا ،در خصوص بروز
آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در ش��مال

کش��ور و اعالم این خبر توسط سازمان
جهانی بهداشت حیوانات خانگی()OIE
اظه��ار کرد :ما طبق وظیفهای که داریم
م��وارد مش��اهده بیماریه��ای دامی را
به س��ازمان جهانی بهداش��ت حیوانات
خانگ��ی( )OIEگ��زارش میکنیم که
یک کانون آنفوالنزایی که در شهرستان
والیران دماوند داش��تیم گزارش کردیم
که بر همین اساس ( )OIEآن را اعالم
کرده است.
وی در تکذیب این ادعا که  10نفر
بر اثر شیوع این ویروس که پرندگان ناقل
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Á {ZÀY ÊÀÌ]Z] Á ¹Ó cZÀËZ » Á ZÅÊ] ¶uZ» Á Ã{ÁM ¶¼ Ä] |Ë{Z] Ê¿ZÆ µÀ» Ê¿ZÆ
»|Á Â/m Á /a Á Ê]Z/ËY { iÂ/» ¶»YÂ Á cZÆm Ì¼m ¾fY{ Zv· Á cY|Àf» Á Y
Á d/Ì «Â» :|¿Z/Ê/» ÊËZ/« ºe/v» ¹Z/¬» ½M Z/vfY Ä] 0ÔË} Y ÄnÌf¿ Ê¸v» cZ¬Ì¬ve
»{ Á y=3945238 Á x=614482 ÊËZ/Ì§Y¤m cZ/fz» { /¿ {Â» ®¸» :Ê¸v» cY|ÅZ
»¬Á [M ÉYY{ Á ÉYÂ/Ë{ ZÆq Z] Är£Z] Ä « ®Ë cÂ Ä] ©Â§ ¾Ì» .{Y{ Y« utm ZÌ
]© ®/¸» cZ/¿Z°»Y /´Ë{ Á cZi|vf/» .|/Z]Ê» ÊÀÅM Y{ cÁÂ¼Ë [{ Á ¾¨¸e Á Z³ Á
^d¨/ |/u { Á |/Ë|m ÉZ/À] :2 ]» f» 110 0Y{Á|u duZ» Ä] Ê¼Ë|« ÉZÀ] :1 :Y |ÀeZ
¯/f» 70 {Á|/u { Ã|/ ÉZ¯ d¨ |u { |Ë|m ÉZÀ] :3 ]» f» 90 {Á|u { Ã| ÉZ
»] :5 /]» /f» 70 0Y{Á|/u °¸]Á{ cÂ Ä] Á Ã| ÉZ¯ d¨ |u { Á |Ë|m ÉZÀ] :4
²ÀÌ¯Za :7 ÊÅ{{Â¯ f¸Ì§ Z] ÉYÃ« ÉZÌ]M ºfÌ :6 ]» f» 24 {Á|u { [M ÃÌy} zfY
{ 80 0Y{Á|/u :10 lÌ°a Á Ä¿ZyZ§Â :9 ]» f» 70 {Á|u Ä¿Zz¸³ ®Ë :8 ]» f» 40 {Á|u
 :/¿ {Â/» ®/¸» Y|» Á Êf^i dÌ Á *Ä·Z 40 {Á|u cYÂÀ Z] ÃÂÌ» ¼j» dy{ 70/ ½M Ê/ Ä¯ |¿ÁZ»{ ½ZfÆ ,½YÆe ½ZfY 1954 ÃZ¼ Ä] dÌ°·Z» |À ±] ®Ë ËÂe
{Á Á¨» Á Ê¸Y 92 Á 1762 Ê§ ÃZ¼ Ä] ÊiY|uY ÉZÀ] Z] ¾Ì» ®Ë Y ½ZÌY Á Ä ²¿Y
»{ /^À« |¿§ Ê¿ZÆ ×Y|^ ÉZ«M ¹Z¿ Ä] ½Z]Zm { ]» f» 2859/82 duZ» Ä] 79 Y Én
|À/ 124904 ®/¸» d/^« ÃZ¼/ Ä] 210 Äv¨ { 732 Ô»Y f§{ { 1393/09/03 xËZe
Ä/] ©Â/§ ®/¸» Y ¹|/ Á{ Á d/Ì] Á ²¿Y{ Ä 1394/11/24 xËZe { Á dY Ã| {Z
:ÊZÀZ¯ ÊËZÆ¿ ÄË¿ .dY Äf§ZË µZ¬f¿Y ÉÂÂ» É¤ Ã|Ì º¿Zy ¼Å Ä] Z» cÂ
]Á Ã|/ Ä/WYY Y|/» ËÂe cZm|À» Z^fY Á dv Ä] Á» Á ©Â§ \eY» Ä] dËZÀ Z
»Ê§ » ®¸» ½ZÌY Á Ä Ê¼ µZ¬f¿Y Á ¶¬¿ ÉY] Ê À» {ÂmÁ ¹|  Ä] Á ZÅ½M d¬]Z
|®/¸» ½Z/ÌY Á Ä ²¿Y{  Ã|ËY» ÄËZa w¿ Ä] Zv· Á Z » ¾fY|¿ d·Zu { Á Ã
»1762 Êf^i Ôa Ê¿ZÆ ÄqÂ¯ , Ê·Á ½Z]ZÌy ,½Z]Zm ÉZfÁ { «YÁ Ã| Ê§ » ÊZ
§Ä/] Z/Å½M [Z/f¿Y Á dÌ°·Z» hv] Y ¡Z§ Á ]» f» 2859/25duZ» Ä] Ê¸Y 92 Y Ê
Ê/§ » ®/¸» Ê·Z¼fuY ½ÂË{ Á cY|Æ e Ä¿Â³Å ½{¯ Zv· ½Á|] Á Ê«Â¬u Á Ê¬Ì¬u ZzY
|duZ/» Ä/] ÄmÂe Z] ,ZÅ½Z³Y Á ÉY{Æ ,ZÅ®¿Z] ,ZÅ½Z»Z ,Ê«Â¬u Á Ê¬Ì¬u {Y§Y Ä] Ã
»¸® » §Á {Z/Ì¸Ì» Á{) µZ/Ë 27/170/000/000 0Ô/¯ ®/¸» ½ZÌY Á Äi ¶¯ d¼Ì« Ã| Ê
Ä/] ZÀZ¯ ÄË¿ Ä¯ {{³Ê» ¹ÔY Ã|ËY» ÄËZa d¼Ì« ½YÂÀ Ä] (½Z»Âe ½ÂÌ¸Ì» Ã|¨Å Á |f¨Å
§|/ÅYÂy Z/£M ÊZÀZ¯ ÄËZa d¼Ì« Y Ã|ËY» Ã|¿Z» YfY Y ½Â» Ä¯ Ã|Ë{³ ¡Ô]Y ¾Ì
| ÊfËZ^Ì» Ã|ËY» Ã|¿] .| |ÅYÂy ÄfyÁ§ ÁY Ä] |Å{ {ZÆÀÌa Y d¼Ì« ¾ËeÓZ] Ä°Ì¯ Ä] Á
{/ËYÁ |/¿ÁZ»{ Éf/³{Y{ Ã{b/ 2171299027006 [Zu Ä] Y É{ZÆÀÌa d¼Ì« |{ Ã
¿¼c|/» ¥/ Y Ê«Z/^·Y Á .|/ÀËZ¼¿ ¶ËÂve Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY f§{ Ä] Y ÄÂ]» Ì§ Á |ËZ
ÉY/mY /f§{ Ä] Y ÄÂ]» ÉZÅ^« Á |ËZ¼¿ ËYÁ ©Â§ Ã{b [Zu Ä] ÃZ¼°Ë ¥ j¯Y|u
Ã{ Â¯~/» ¢/¸¸^» Ê¬]Z/» /ËYÁ ¹|/ Á cÂÀËYÌ£ { Á |ÀËZ¼¿ ¶ËÂve |¿ÁZ»{ Ê¿|» ¹Z°uY
{| t^/ 10 dZ/ 1397/10/11 Ã|ËY» d«Á .| |ÅYÂy ^ d·Á{ ¨¿ Ä] Y ÉËYÁ
/f§{ Ä] Ã|ËY» Á Y ¶^« Á 5 fÌ] cZÔY \¯ dÆm |À¿YÂeÊ» ¾Ì^·Z .|Ë{³ ¾ÌÌ e
.|ÀËZ¼¿ Ä mY» Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY
»|ZÌ¿ ÉÌ¿ – |¿ÁZ»{ Éf³{Y{ Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY f§{ Ë
-3251/¦·Y.¹934

{Ä»Z¿{Y

1397/08/13 – 1560 :Ä»Z¿{Y{ ÃZ¼ - 960607 :Ã|¿Áa ÃZ¼ 1397/08/09 :Ê³|Ì xËZe
»: {M ,Ê]Z/« ×Y|^ |Ì :½ZÅYÂy - |¿ÁZ»{ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ®Ë ÃÂu :Ê³|Ì m
- ½Z/°¼·Y µÂÆn» : {M ,É|Ì  |¼v» :Ã|¿YÂy - 50 Ôa ¹Á{ ½Z]ZÌy ÃZb Æ |¿ÁÔÌ³
|/¿ÁZ»{ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ µÁY Ä^  Ä¸m Ã{Z ·Y ©Â§ d«Á { - Äf¨ ÄmÁ Ä^·Z» :ÄfYÂy
]Ê] Z] YÂ ¾ËY ,dY ¿ dve »Y ÄÔ¯ Ã|¿Áa dY ¶Ì°e ¶Ë} Ã|ÀÀ¯ LZ»Y É|e Ä
Ä/¼eZy ¹ÔY Z] Ä¯ YÂ ¹fv» LZY ÊeÂ» ÄË¿ Ä] dËZÀ Z] Á Ã|¿Áa cZËÂfv» Á ©YÁY
.{ÂÊ» ÉO Á| Ä] c{Z^» ¶Ë} s Ä] Ê³|Ì

YÂ ÊZ« ÉY

{ ¢/¸^» Ä/^·Z» Äf/YÂy Ä/] É|Ì / |/¼v» d/Ì§] Ê]Z/« ×Y|^ |Ì ÉÂ{ Ây
,Ä/Ë{Ze ÌyZ/e cZ/y Á Ê/{Y{ ÄÀËÅ [ZfuY Z] ÉËYÁ ÃZ^fY d]Z] µZË 16/000/000
cZ/¯ Ä] µZË 16/000/000 ¢¸^» µZ¬f¿Y |« 1396/08/29 wÂ» { Ä¯ ÄfY{ ZÆY ½ZÅYÂy
Ä/] Â/]» ¢/¸^» 0ZÅZ^fY Ä¿Z¨Zf» Ä¯ ®¼fY{ É]Z Zfz» Ä] ª¸ f» 6037991746100969
¯cÂ/ ¹Ô f/Y Ä/] dËZÀ Z] Á |Ë{³ ËYÁ Ã|¿YÂy Ä] ª¸ f» 6037991746100696 cZ
Z/f¿ÓY /Ìj¯ Ä»Z¿Á { ÊÆ³M Æ¿ d]Â¿ ®Ë º£ Ê¸ Ã|¿YÂy Âu ¹| ®¿Z] Y Äf§³
Ê¸ Ã|¿YÂy Ä°ÀËY Á Ã|¿YÂy Á ½ZÅYÂy ¾Ì]Z¼Ì§ Ê·Z» Ä]Y Ä¿Â³ Å ¹| Á ½ZÅYÂy ÃZ^fY YuY
µZ/^« { ÉiÂ/» Z/§{ Á {YËY Á Äf§ZÌ¿ Âu YÂ Ä¸m { Ê{Y{ d«Á Ê¿Â¿Z« ¡Ô]Y º£
{¢¸^» {Y{fY Á {Ây Ä»} dWY] ] ÊÀ^» Ê¸Ì·{ Ã|¿YÂy ¾ÌÀr¼Å Á ,ÄfY|¿ µÂ¼ » ÄuÁ» ÉÂ
»]Ä/] Y|Àf/» Á Ìz/e d]Zi Á {YÁ ½ZÅYÂy ÉÂ{ Y~Å Ê¸ ,dY Ã{Â¼À¿ ÄWYY Á Ä»Z«Y Â
»Ê/{Y{ ¾Ì/WM ½Â¿Z/« 522 Á 519 Á 515 Á 198 {YÂ/» Á Ê¿|» ½Â¿Z« 303 Á 302 Á 301 {YÂ
{«dÆm Ô] ½| YY{ » Ã|Z« ZÆmÂe Á 1379 [Â» Ê¿|» Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅÃZ³{Y
d¸Æ» ¥ Á Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY Á |Z]Ê» ÄfYÂy ¢¸^» dyY{a Ä] Ã|¿YÂy dÌ»Â°v» Ä] º°u
]Á dÌ] d¸Æ» ¥ LZ¬¿Y Y a Á m» ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y xËZe Y Á dÌ
«.|Z]Ê» |¿ÁZ»{ ½ZfÆ ¹fv» º¯Zv» { ¿ |Ë|ne ¶]Z
Êe{ZÌ ¶¨·YÂ]Y |Ì – |¿ÁZ»{ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ®Ë Ä^  ÊZ« -3236/¦·Y.¹924

آن هس��تند آلوده ش��دهاند ،خاطرنشان
کرد 10 :پرنده براثر ابتال به این ویروس
تلف ش��دهاند که باقی پرندگان آلوده در
این روستا و شهرستان هم معدوم سازی
شدهاند.
هیچ مورد انس��انی تاکن��ون از این
بیم��اری گزارش نش��ده اس��ت و تا به
ح��ال به هی��چ عنوان در جه��ان اثبات
نشده که این بیماری میتواند به انسان
سرایت داش��ته باشد .بیش از  65کشور
در جهان با این بیماری درگیر هس��تند
اما تا ب��ه حال یک مورد هم به انس��ان

س��رایت نکرده اس��ت و ج��ای نگرانی
نیست.
اکبرشاهی در ادامه تصریح کرد :ما
س��ه سال است که با این بیماری درگیر
هس��تیم و در س��ال گذش��ته خسارت
س��نگینی ب��ه کش��ور وارد ک��رد اما در
س��ال  97در آذر ماه یک کانون درگیر
با آنفوالنزا داش��تیم ،در آبان حدود 17
کان��ون و در مهرماه هم  5کانون درگیر
داش��تیم ک��ه در اس��تانهای اصفهان،
چهارمح��ال و بختی��اری ،مازن��دران و
تهران بوده است.

{Ä»Z¿{Y

101) |/¿ÁZ»{ ½Zf/Æ Á{ É/¨Ì¯ ÃZ/³{Y{ 101 Ä^  9609982211801096 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
|¿§ É· ²Ì] º·Z º¿Zy :Ê¯Z - 9709972210601224 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e (ª]Z ÊËYmY
1 /n§ – ®/v» Æ/ – |/¿ÁZ»{ Æ/ – |/¿ÁZ»{ ½ZfÆ – ½YÆe ½ZfY Ê¿Z¿ Ä] {YÂm
]¹Z/m§ ½Z]ZÌy – ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] Ê¨ÂË ºÀ^ º¿Zy -1 :¾Ì¼Æf» - dY d¼ – ¹Á{ Ê³|Ë
– :ZÅ¹ZÆeY - ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] Ê¨ÂË §Â¸Ì¿ º¿Zy -2 – 44 _ 106 ÄqÂ¯ kY ½Z]ZÌy
cZ/Ì¨Ì¯ Á Ã|¿Áa cZËÂfv» \u :Ã|¿Áa Z¯ {³ - LYf§Y .2 É{Z ZzY Ä] ¾ÌÅÂe .1
º¿Z/y dËZ°/ \/mÂ» Ä] Ê¸ Æ» |¿§ Ê¨ÂË §Â¸Ì¿ º¿Zy ½M { ° À» cZ¨Ì¯ Á Ã|¿Áa
Äf§³ Y« |¿ÁZ»{ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ \Ì¬ e dve LYf§Y Á ¾ÌÅÂe ¹ZÆeY Ä] É¸´Ì] º·Z
dËZ°/ Z¼fY Y a ÄÌ·Y Âm» Ä^  .|Ë{³ ZmY ÉZË{Y{ ¹Â ¹fv» Ä^  Ä] Ã|¿Áa Á
ºÆf/» Ä] Êf{ ¹| Á Ê¯Z dËZ° ÉZfY { cZ¬Ì¬ve Á cZ»Y|«Y Ä¸¸ ®°Ë Á Ê¯Z
¸Ä/] \/¸m Y/« Á|/ Á ÊeZ»|/¬» cZ¬Ì¬ve ºfy ¹ÔY Z] cZÂ^» ªË Y cÂ{ º£Ì
{Ã|¿Áa Ä¯ µZY É¨Ì¯ º¯Zv» Ä] Y Ã|¿Áa Ê]ZÌ£ dYÂy ¨Ì¯ ºÌÀe b Á Ê]ZÌ£ Ê{Y
]d/^i ©Â/§ ÄÔ¯ Ä] ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ½M ¶Á Á Ã|¿Áa ZmY Y a Á Ã| ZmY Ä^  ¾ËY Ä
b/ Á ½Zf/{Y{ Ã|ÀËZ¼¿ Á ¾Ì§ Y cÂ{ Á Ê³|Ì d«Á ¾ÌÌ e Y a Ì¿ ÃZ³{Y{ .|Ë{³
ÄËZ/uY Ê¿Â¿Z« ¡Ô]Y º£Ì¸ Ê³|Ì Ä¸u» { ¾Ì§ Âu ¹| Á Ê{Y{ Ä¸m ¶Ì°e
©YÁY »Zm Ä] ÄmÂe Z] Á Äf¿Y|¿ ÉÁ Á ¹Ó Ê³|Ì ¹ÁY|e dÆm Y É´Ë{ ¹Y|«Y Ä°ÀËY Á
c{Z^» Ã|ÀËM s Ä] µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY Z] Á ¹ÔY Y Ê{Y{ ºfy Ã|¿Áa cZËÂfv» Á
].|ËZ¼¿Ê» ÉO Á| Ä

ÃZ³{Y{ ÉO

{ Z/¨·Y ½{/] Z/°] Z] ¾ÌÅÂe :¦·Y ] WY{ Ê¸Æ» |¿§ Ê¨ÂË §Â¸Ì¿ º¿Zy ¹ZÆeY Ây
¯Ê]Z/Ì£ d/YÂy ¨Ì¯ ÂÂ» (Z¿ ½Á{Z» ÁZ¿ Z^eY Ã] ÉZf¿Y) LYf§Y :[ d Á ®Ì
{Z¨» Ä] ¿ Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] dËZÀ Z] |¿ÁZ»{ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ ÄÌuZ¿ Y Ã| {Z
Á ÃÂv¿ tËe Ây ÉÁ Y Ã|»M ¶¼ ] dËZ° Z¼fY Á É¸´Ì] º·Z º¿Zy Ê¯Z dËZ°
Ê/WY{ ÉY] ºÆf» \¿Zm Y Ê·ZY ÉZÅ¹ZÌa ¾f» Y Ã| ÄÌÆe dÀËa Âv¸» Á Ã] ÃÂ«Á Ê´¿Â´q
Z/Ë{Y{ |/ÌËPe Ä/] Á Â^» Ã|¿Áa { Ê¯Z dËZ° |Àf» ½YÂÀ Ä] Ä¯ ¹Y´eZÀËY { Ê¯Z
»/¿ Á {Y{ Ê·ZY ÉZÅ¹ZÌa ¾f» ½{Â] Ì»M ¾ÌÅÂe Á LYf§Y ] d·Ó{ Ä¯ dY Ã|Ì Ì¿ ¹fv
]{Â/» /y d/Ì°·Z» dÌ /Á Ây µÁY ÃY¼Å d¯ Y Ã|»M ¶¼ ] ¹Ô fY xZa Ä] Ä
/] Ê/À^» ¸» ½YÂÀ Ä] Ê¨ÂË ºÀ^ º¿Zy dËZ° {Â» y ®·Z» cYZÆY Ä] ¿ Á dËZ°
Ê/WY{ Ä/¯ /¼Å ÉY/] Z/Å¹ZÌa µZY Ä] d^¿ Á Ã{Â] ºÆf» ¥e { ¥ÂÂ» y Ä°ÀËY
º£/Ì¸ Ê³|Ì Á ªÌ¬ve ¶uY» { ºÆf» Âu ¹| Ä] ¿ Á dY Ã{Â¼¿ ¹Y|«Y dY Ê¯Z
{Ê³|Ì Á ªÌ¬ve ¶uY» { Ê]Zf¿Y cZ»ZÆeY µZ^« { Z§{ ¹| Á cZÂ^» ªË Y cÂ
Á ºÆf/» Ê³{YÂ¿Z/y |Ë|/ ¥Ôf/yY Ä¬]Z/ Ä/¸¼m Y Ã|¿Áa { {ÂmÂ» cYZ»Y ¾ËY« ËZ Á
ÃZ/³{Y{ Y~· dY v» Á d]Zi ¥ÂÂ» ºÆf» Ä] Ê]Zf¿Y ÉZÅÃ] dY Ê¯Z ÊËY{ Ä¯ ¼Å
]Ä/] ¹Z/ÆeY µÁY ª d]Z] Y ÄÌ·YZ» Ê»ÔY cYZn» ½Â¿Z« 134 , 697 , 608 {YÂ» Ä] {ZÀfY Z
ÉË e ^u µZ°Ë ¶¼ve Ä] ¹ZÆeY ¹Á{ ª d]Z] Á ÉË e ©Ô Ä] ZÆq Á {Zf¨Å ¶¼ve
Y/mY dÌ¸]Z« ÄÌ¸ ¹Â°v» ªu { (^u) |Y cYZn» 0Z§ Ä¯ ©Ô Ä] ZÆq Á {Zf¨Å Á
{¶/]Z« ¡Ô/]Y xËZe Y Á dÌ] c|» ¥ Á Ê]ZÌ£ Ã| {Z ÉO .|ËZ¼¿ Ê» ¹Â°v» ,ÄfY
|/Ë|ne ¶]Z« Á dÌ] c|» ¥ ÊÅYÂyYÁ d¸Æ» ÉZ¬¿Y Y a Á ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ
¿ { ¯.|Z]Ê» ½YÆe ½ZfY ¿ |Ë|ne ¹~fv» º¯Zv
-3235/¦·Y.¹923
– |¿ÁZ»{ Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ º°Ë Á |°Ë Ä^  ÌW

»É{Z« |Ìn

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

Ä/] d/YÂy{Y{ s/ Ä] 4310841511 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ ÊÀÌ´q |¿ÂyÌ» |ËÁZm ÉZ«M
¯½YÁ{Z/ Ä/¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ YÂ ¾ËY Y ÄÔ
}]Ê³|/¿ {Á|/] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y 97/8/6 xËZe {2 Ä»ZÀZÀ Ä] ÊÀÌ´q |¿Ây Ì» Ä·Y tÌ
613   Ê/ÀÌ´q |/¿ÂÌ»Z¿ ZÀÆ/ –1 : Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Äf¨³
 Ê/ÀÌ´q |¿ÂyÌ» ¶Ì¬ –3 gZ¿Y |¿§ 134   ÊÀÌ´q |¿Ây Ì» YZ –2 Ê§Âf» ¼Å
 |/ËÁZm –5 Â/¯} |/¿§ 4310040179   ÊÀÌ´q |¿Ây Ì» Ë|« –4 Â¯} |¿§ 5
»dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY Â¯} |¿§ 4310841511   ÊÀÌ´q |¿ÂyÌ
»]ÁY {¿ Ê§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Ê¯Å Ze |ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { Y Â
]. | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e YÂ Ä] ÃZ» ®Ë ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z
-3257/97
¾ÌÅÂ¯ Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹Á{ Ä^  ÌW

ÉZÅ ½Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» cZÌÅ
§¦Ì¸°e ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌËM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÂÂ» ÊÆ³M Ê¼|À|«Z
Ê¼ |À |«Z§ ÉZÅ ½Z¼fyZ Á ÊYY Á Êf^i dÌ Á

]½Â¿Z/« Â/Â» ¹Á{/µÁY cZ/ÌÅ 97/07/30 wÂ/»139760329012002214 ÃZ¼ ÉY ]Y
ÃÂ/u Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e
|/¿§ É{Â/³ ¾Ì/u º¿Z/y/ ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z» cZ§e Z»³ ®¸» d^i
^Ä/] ÊiY|/uY ÉZÀ] Z] ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y{  É{mÁ]Y Ã{Z2174 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼^Z
»1 Y Ê§ 4Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y 1 Y Ê§ 4 Ôa ]» f» 223/52 duZ
Ê/Z¯ ×Y Ê/^¿ Ä/YÂ·Y ¼¼¿Zy/ÉZ«M Ê¼ ®·Z» Y ÉY|Ëy Z»³ { «YÁ Ä « Ê¸Y
»Ê/Æ³M Á 15 Ä¸/Z§ Ä/] d/]Â¿2 { \/eY» ¹Â¼ ÔY ÂÀ» Ä] Y~· . dY Ã|Ë{³ v
»Ê/» |ÀZ] ÄfY{ ÊYfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY Ä¯ ÊeÂ {{ÂÌ
ÃY{Y ¾/ËY Ä/] Y {Â/y YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe Y |À¿YÂe
Ä/] Y {Â/y d/YÂy{Y{ YfY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» 1 c|» ¥ |Ì ~yY Y a Á ºÌ¸e
»µÂ/Á ¹|/ Á Â¯~/» c|/» ÉZ/¬¿Y cÂ { dY ÊÆË|]. |ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ« mY
. | |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^ YfY
1397/08/30 :µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1397/09/15 :¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
-3120/¦·Y.¹791
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نهادهای مالی
تامین اعتبار  352بنگاه اقتصادی از سوی بانک ملی

بانک ملی  -بانک ملی ایران با هدف رونق بخش��ی به بازار اش��تغال
کش��ور در هش��ت ماه ابتدای س��ال جاری  352بنگاه اقتص��ادی کوچک و
متوسط را تامین اعتبار کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،توس��عه اش��تغال و کمک به
گردش چرخ بنگاه های اقتصادی یکی از مهم ترین اولویت های سیاس��تی
ای��ن بانک ب��وده و از این رو تامین فع��االن اقتصادی و ارایه تس��هیالت به
صنعتگران همواره در دستور کار قرار دارد.
بر همین مبنا از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه  352فقره تسهیالت
ب��ه ارزش چهار هزار و  925میلیارد ریال از مح��ل منابع داخلی بانک ملی
ایران به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت شده است.
همچنین این بانک تعداد  905فقره تسهیالت به مبلغ بیش از سه هزار
و  376میلیارد ریال طی هش��ت ماه ابتدای س��ال جاری در برنامه اش��تغال
فراگیر تبصره  18قانون بودجه س��ال  1396کشور با هدف افزایش اشتغال
تخصیص داده است.

مشارکت بانک پارسیان در تسهیالت
اشتغال زایی روستایی خراسان جنوبی

بانک پارس�یان  -مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری
خراسان جنوبی با اشاره به همکاری بانک ها در پرداخت تسهیالت اشتغالزایی
روستایی،گفت  :از محل تفاهم نامه منعقد شده بین معاونت توسعه روستایی
و مناطق محروم ریاست جمهوری با بانک های عامل از جمله بانک پارسیان؛
 51میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی به روستاییان پرداخت شده است.به
گزارش روابط عمومی بانک پارس��یان،عالیه خواجوی با بیان اینکه خراسان
جنوبی رتبه هفتم پرداخت وام اشتغال روستایی را در کشور دارد ،افزود  :با
پرداخت این تسهیالت گام مهمی در راستای حل مشکل بیکاری روستاییان
برداشته شده است.
مدیرکل دفتر امور روس��تایی و ش��وراهای اس��تانداری خراسان جنوبی
در گفت وگو با ایرنا ،خاطرنش��ان کرد :درس��ال ج��اری  154میلیارد تومان
تس��هیالت به روستاییان خراسان جنوبی پرداخت ش��د و از این مبلغ 103
میلیارد تومان از محل تس��هیالت اش��تغال پایدار روس��تایی و عش��ایری با
پیش بینی ایجاد سه هزار فرصت شغلی پرداخت شده است.
مدیرکل دفتر امور روس��تایی و شوراهای اس��تانداری خراسان جنوبی
گفت :از این محل  87میلیارد تومان تسهیالت به استان اختصاص یافته که
بقیه تسهیالت در حال پرداخت است.

جایگاه ویژه تأمین سرمایهسپهر در زنجیره
ارزش بانک صادرات

بانک صادرات  -مدیرعامل بانک صادرات در هفتمین سالروز تاسیس
"شرکت تأمین سرمایه سپهر" که با حضور سهامداران عمده و مدیران عالی
رتبه بانک صادرات ایران برگزار ش��د ،تاکید کرد :تأمین س��رمایه س��پهر در
زنجیرۀ ارزش این بانک از جایگاه ویژهای برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،حجتاله صیدی "شرکت
تأمین س��رمایه سپهر" را از شرکتهایی دانس��ت که از آغاز فعالیت تاکنون
براساس ساختاری اصولی و حرفهای بنا نهاده شده است.
صیدی ادامه داد :امید اس��ت این ش��رکت با نیروی انسانی متخصص و
حرف��های که دراختیار دارد ،به زودی در هیأت و س��اختار یک بنگاه بزرگ
بینالمللی باشکوه ظاهر شود.

حضور پررنگ بانک رفاه در نمایشگاه صنایع
بومی پدافند سایبری و زیستی

بان�ک رفاه  -بانک رفاه در پنجمین نمایش��گاه صنعت بومی پدافند
س��ایبری و دومین نمایش��گاه صنعت بومی پدافند زیس��تی حضوری فعال
داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،در این دوره از نمایش��گاه بانک رفاه
با برپای��ی غرفه معرفی محصوالت و خدمات ،دس��تاوردهای بانک در حوزه
پدافند غیرعامل را به نمایش گذاشت.
پنجمین نمایش��گاه صنعت بومی پدافند س��ایبری و دومین نمایش��گاه
صنعت بومی پدافند زیس��تی با هدف توس��عه محصوالت بومی س��ایبری و
زیس��تی ب��ه همت س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور و با مش��ارکت برخی
وزارتخانه ها ،س��ازمان ها و نهادها  11الی  14آذرماه س��ال جاری در محل
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

جریمه بدهکاران بانک گردشگری بخشیده می شود

بانک گردش�گری  -جریمه دیرکرد دریافت کنندگان تس��هیالت از
بانک گردشگری بخشیده می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری ،بر اساس مصوبه هیات مدیره
و به منظور تشویق تولید کنندگان و همچنین تسویه بدهی بدهکاران بانکی
چنانچه مشتریان بدهی معوق خودرا تا پایان سال جاری تسویه نمایند ،بانک
گردشگری نس��بت به بخشیدن جریمه دیرکرد دریافت کنندگان تسهیالت
از این بانک اقدام می نماید.
بر اس��اس ای��ن گزارش بانک گردش��گری اعالم ک��رد :بدهکارانی که با
پرداخت اصل و سود تس��هیالت دریافتی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام
نمایند جریمه دیرکرد آنها مشمول بخشودگی جرائم قرار خواهد گرفت.
الزم به ذکر اس��ت بانک گردشگری در راستای حمایت از تولید داخلی
و به منظور کمک به دریافت کنندگان تس��هیالت و همس��و با سیاست های
بانک مرکزی تصمیم به انجام این کار گرفته است.

جلسه هم اندیشی روسای شعب بانک ایران
زمین استان یزد

بانک ایران زمین  -جلسه هم اندیشی روسای شعب استان یزد بانک
ایران زمین به منظور بررس��ی عملکرد س��ال جاری با حضور مدیر استان و
روسای شعب این استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین  ،پورحس��نی مدیر استان در
ابتدا به بررس��ی عملکرد کلیه ش��عب پرداخته و عملکرد هر شعبه نسبت به
پایان سال  96بررسی و نقاط ضعف و قوت هر شعبه را بررسی کرد.
پورحس��نی گفت :با توجه به تحقق اهداف ابالغی ضمن تقدیر و تشکر
از عملکرد شعب ،اصالح ترکیب منابع را تا پایان سال در دستور کار روسای
ش��عب قرار داده و از تمامی روسا خواستار تالش در جهت کاهش نرخ تمام
شده استان و جذب منابع دیداری شدند.
در راس��تای بررس��ی اهداف تعیین ش��ده تا پایان س��ال جاری چهار تا
کارگروه ش��امل :کارگ��روه بازاریابی – کارگروه بانک��داری مدرن – کارگروه
س��ود و زیان – کارگروه مطالبات تشکیل و شرح وظایف هر کارگروه توسط
مدیر استان ابالغ شد.

