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نهادهای مالی
:مدیرعامل بانک رفاه

سرمایه گذاری در زیر ساخت ها نشانه توسعه
یافتگی است

 یکی از معیارهای توس��عه: مدیر عامل بانک رفاه گفت- بان�ک رف�اه
. سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است،یافتگی کشورها
به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک رفاه؛ دکتر محمد علی
س��همانی در جریان بازدید از بزرگترین نیروگاه بادی بخش خصوصی کشور
 یکی از مهم ترین بخش های: با بیان این مطلب افزود،در طارم سفلی قزوین
زیرس��اخت اقتصادی کشور بخش انرژی به ویژه انرژی های نو و تجدیدپذیر
.است

برندگان مسابقه عکاسی بانک سینا به زودی
اعالم می شوند

 دومین مسابقه عکاسی اینستاگرامی بانک سینا که با هدف- بانک سینا
،ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک و با موضوع «بانک همراه من» برگزار شد
 به. برندگان به زودی معرفی می شوند،به پایان رس��ید و با انجام قرعه کشی
 در این مس��ابقه که با،گ��زارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک س��ینا
 شرکت کنندگان از طریق نصب،استقبال خوب کاربران و هموطنان همراه بود
 بهمن ماه و تهیه و2۲ و فعالس��ازی آخرین نس��خه همراه بانک سینا تا تاریخ
ارس��ال عکس از میزکار خود در مسابقه عکاس��ی «بانک همراه من» شرکت
.کردند که برندگان به قید قرعه مشخص و به زودی معرفی می شوند

 هزار قطعه سکه در43 پیش فروش بیش از
بانک ملی

 هزار قطعه س��که43  بیش از، بهمن م��اه23  ت��ا صبح- بان�ک ملی
به گ��زارش آفرینش به نقل از.در بانک ملی ایران پیش فروش ش��ده اس��ت
 حسب دستور بانک مرکزی پیش فروش سکه،روابط عمومی بانک ملی ایران
در شعب منتخب بانک ملی ایران در سراسر کشور با هدف تعادل بخشی به
. گسترش عرضه و سهولت دسترسی عموم مردم در حال انجام است،بازار

کلنگ زنی خانه بهداشت روستای خون
دشتستان با مشارکت بانک ملت

 کلنگ احداث خانه بهداشت روستای، همزمان با دهه فجر- بانک ملت
خون از بخش بوشکان شهرستان دشتستان استان بوشهر با مشارکت بانک ملت
 دکتر زارع،به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک ملت.به زمین خورد
فرماندار دشتس��تان در این مراسم با اظهار رضایت از عملکرد خوب بانک ملت
 اخالق،کارکنان این بانک با رعایت کامل طرح تکریم ارباب رجوع:اظهار داشت
.حسنه و رفتار حرفه ای همیشه گره گشای مشکالت مردم بوده اند

Ä»Z¿{Y{

|ÌÆ/ ÊËZ/« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 127 Ä^  9609980242400418 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
|/¿§ Y{ Ì/a ¨/ ÉZ«M :½ZÅYÂy 9609970242401371 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ½YÆe ÀÅZ]
– ÁÂ/¯ Æ/ – |¿a |Ë|m Æ – ºË¯ Z] ½ZfÆ – ½YÆe ½ZfY Ê¿Z¿ Ä] ^¯Y Ê¸
– ½Z/°¼·Y µÂ/Æn» Ê¿Z¿ Ä] Ä·Y|Ë |¿§ É¨» ½Z»a ÉZ«M :Ã|¿YÂy – 50 |uYÁ 28 Ê] Â¸]
Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Y ZY :ÄfYÂy

ÃZ³{Y{ ÉY

Y Z/Y Äf/YÂz] É¨» ½Z»a ÉZ«M dÌ§ Ä] Y{ Ìa ¨ ÉZ«M dYÂy{Y{ Ây {
ÃZ/³{Y{ µZË 460/000/000 ¢¸^» Ä^·Z» ÄfYÂz] ÄÔ¯ ¾ËY { ÉÁ|] Ä¸u» { Ê{Y{ ÄÀËÅ
Ã|/¿YÂy Ä/] ¡Ô]Y dÆm ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ .cÂ{ ¾Ì§ ,¾ÌÌ e Ê³|Ì d«Á
{ ÃZ/³{Y{ .|Z] Ê» dÂÌa Á Ã{ZY Á ¡Ô]Y ¾Ì§ Ä] |Â» { Ê³|Ì d«Á ÄËZyY .µZY
Ê¼Ë|/¬e d/YÂy{Y{ s/] ÄfYÂy ÄfY{ ZÆY dY Ã| Zu ½ZÅYÂy ¶Ì°e ¬» d«Á
.¹Y{ Äf/YÂy s/] (Z/Y) Ê/{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Y dÌ§Z » Á Ê³|Ì ÉZZ¬e dY
|/ÌËZe Y ½ZÅYÂy ÉZ{Y {ÂÆ Ê´¸¼m Ä¯ dY Ã{Â¼¿ c{ZÆ Z¼fY ½ZÅYÂy {ÂÆ Y ÃZ³{Y{
Ê/] Á ÄË{ZÆfY Á Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ {Z¨» Ä] ÄmÂe Z] ©Â§ \eY» Ä] ZÀ] ÃZ³{Y{ .|¿Y Ã{¯
dWÔ» ] Ê¸Ì·{ Á dY Ã{Â¼À¿ d]Zi Y ½ZÅYÂy dWÔ» Ã|¿YÂy Ä°ÀËY Á ½ZÅYÂy µYÂuY Á ZÁY
½Z/¯ ½YÁ ,ºË/¯ ½M/« ÄË/ Ä/ËM Á ©Â/§ \/eY» Ä] ZÀ] .dY Ã{Â¼À¿ ÄWYY ½ZÅYÂy ÊWYY{ Á
Ä/ÀËÅ ½YÂ/À ] |{ 50 Ä°ÀËY |u { ÉÂ{ ,Ã¬] ÃÂ 280 ÄËM ÃÌ» Ê·Y cÀ§ cÁ}
{YÁ Z/Y ÉÂ/{ ½M/] {YZ/» Ä/] d^/¿ Á |ËZ¼¿ dyY{a Ã|¿Áa ¾ËY { ½ZÅYÂy Ê{Y{
ÉZ/Å ÃZ/³{Y{ Ê/{Y{ ¾Ì/ËM ½Â¿Z« 513 Á 508 Á 506 Á 505 Á 504 {YÂ» Ä] Y|Àf» Ìze
dyY{a Y ½ZÅYÂy (d«Â» dÌ§Z ») ZY Ä] º°u 79 [Â» Ê¿|» Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼
{YÁ Ì£ |{ 50 Ze {{³ Ê» ¹ÔY Á {Z |{ 50 ] {YZ» Ã|¿Áa ¾ËY { Ê{Y{ ÄÀËÅ
¶/]Z« ¡Ô/]Y Y /a Á 20 ¥ Á ÉÂu Ã{Z ÉY .{{³ Ê» ¹ÔY {Á{» Á Ìze
Y /a /f§{ .|/Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿|Ë|ne ¹fv» ÃZ³{Y{ { ÊÅYÂy ¿|Ë|ne Á YfY
.{Â ¹Y|«Y cY¬» ª§Á Ã|¿Áa { ,ZY Ä»Z¿{Y{ dÌ «
{-3234/151393
½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 127 Ä^  ÌW

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ s Ä] Ê¬ÀÌ¸ |¿§ {Y¿ ÉÆ» Ä·Y|^ diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ ÃZ³{Y{ ¾ËY Y 9609982336300612 ÄÔ¯ Ä] Ã| d^i
Á Äf¨³ cZÌu {Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { Ã{Y ®¸» dÀË ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á
24   Ä] Ê¬ÀÌ¸ |¿§ {Y¿ ÉÆ» Ä¼Z§ .1 : Ä] dY vÀ» 8 ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ
{Y¿ ÉÆ» Ä·Y|^ .3 Ê§Âf» |¿§ 4   Ä] Ê¬ÀÌ¸ |¿§ {Y¿ ÉÆ» {ÁY{ .2 Ê§Âf» |¿§
|¿§ 5   Ä] Ê¬ÀÌ¸ |¿§ {Y¿ ÉÆ» ÄÌ« .4 Ê§Âf» |¿§ 22   Ä] Ê¬ÀÌ¸ |¿§
{Y¿ ÉÆ» ÄÀ»M .6 Ê§Âf» |¿§ 23   Ä] Ê¬ÀÌ¸ |¿§ {Y¿ ÉÆ» Ê¸ |¼v» .5 Ê§Âf»
634   Ä] Ê¬ÀÌ¸ |¿§ {Y¿ ÉÆ» Ä»Â » .7 Ê§Âf» |¿§ 44   Ä] Ê¬ÀÌ¸ |¿§
¹Zn¿Y Z] ®ÀËY Ê§Âf» |¿§ 715   Ä] Ê¬ÀÌ¸ |¿§ {Y¿ ÉÆ» Ä·Y Ê·Á .8 Ê§Âf» |¿§
ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe
Ä] ÃZ¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z¿ dÌÁ ZË Á {Y{
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY
½ZÌ¿Z]{ – ½Z¤»Y{ ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹Â Ä^  ÌW -3733/96

ÊÆ³M

d/^i Ê¼Ë|/¬e dYÂy{Y{ s Ä] Ê¸ |¿§ É|¼uY Ê¨» diYÁu dÂ¿Á ½ZÅYÂy
Á Ã{Â/¼¿ diYÁ/u ÊÅYÂ³ dYÂy{ ÃZ³{Y{ ¾ËY Y 9609988919200563 ÄÔ¯ Ä] Ã|
Á Ä/f¨³ cZ/Ìu {Á|/] {Â/y Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { É|¼uY |¼v» ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq
Ê¸»|/¯ 2474 . Ê/¸ |/¿§ É|/¼uY Ê¨» -1 Ä] dY vÀ» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ
41 . |/¼v» |/¿§ ÊÀÌ/u xÌ/ Ä¼Ì¸u -2 Ê§Âf» |a ¾Ì¼y Y Ã{Z 0558139418
dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY Ê§Âf» {Z» ¾Ì¼y Y Ã{Z 0559247974 Ê¸»|¯
Y ÉY Ä/»Z¿ dÌ/Á Z/Ë Á {Y{ Ê/YfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â]»
{Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf»
.| |ÅYÂy
¾Ì¼y ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 2 Ä^  f§{ µÂX»
-3724/96

Ä»Z¿{Y{

ÊËZ/Æ¿ ºÌ¼e ÃZ¿Z»¯ ½ZfÆ Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 8 Ä^  9609988312300752 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
ÉZ/«M d·Z¯Á Z] |¼uY |¿§ Ê^Z¼Æ Y|¿ZÆm ÉZ«M :½ZÅYÂy – 9609978312301909 ÃZ¼
½Y/ËY Ä/¼Ì] d¯/ \Àm – ºY Ì]{ – ÃZ¿Z»¯ Ê¿Z¿ Ä] ° |¿§ Ã{§ ÉZa ÁÌ
Ê¿Z¿ Ä] Z]Z] ÊmZu |¿§ Ê¿Ô ÉZË Äf§ º¿Zy :Ã|¿YÂy – d·Z¯Á f§{ Ô ZZa ¹Á{ Ä¬^
Y Z/Y :Äf/YÂy – 187 Ô/a 49 d/] ¾/] ÄÀÆ¯ Ä ¸« Éf» 45 ÄÌÆ·Y Æ – ÃZ¿Z»¯
ÄËÆ» dyY{a

ÃZ³{Y{ ÉY

º¿Zy dÌ§ Ä] Ã{§ ÉZa ÁÌ ÉZ«M d·Z¯Á Z] Ê^Z¼Æ Y|¿ZÆm ÉZ«M ÉÂ{ Ây {
ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ { /¬» Ä¬¨¿ dyY{a Y ZY ] WY{ Z]Z] ÊmZu |¿§ Ê¿Ô ÉZË Äf§
d/YÂy{Y{ Ä/¸¼m Y Ã|/¿Áa cZ/ËÂfv» Ä] ¿ ÃZ³{Y{ ¾ËY Y Ã{Z 9609978312300133
ÉÂ/{ ÃZ/³{Y{ ,½Z/ÅYÂ³ ÊÅYÂ/³ ÉY{Â/» Á d/YÂy{Y{ dÂÌa ÄË{ZÆfY ,½ZÅYÂy Ê¼Ë|¬e
º°u ,Ê·Z» ÉZÅ dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« 11 Ã{Z» Ä] {ZÀfY Z] Á Ìze {YÁ Y ÄuÁ»
½M dyY{a Á (Ã| ¹ZËY Á Ä«Â » Á ÄËZm Ä¬¨¿) Ä] ¹Â°v» ÃZ^°Ë dyY{a Y ½ZÅYÂy ZY Ä]
Ä] Y Ä¬¨¿ Y µZË ½ÂÌ¸Ì» ®Ë ¢¸^» ÃZ» Å ÊfËZ] ½ZÅYÂy Ä¯ cÂ ¾Ë|] {Z Ì¬e Âv¿ Ä]
Y Ä/· ¹Â/°v» ©Â/¬u LZ¨ÌfY ¿Z» Ì¬e ZË ZY º°u Á| ZÀ¼ .|ËZ¼¿ dyY{a Ã|¿YÂy
Á [Â/v» Ê]Z/Ì£ Ã{Z/ ÉY .{Â/] |ÅYÂz¿ |ËM Ê» d{ Ä] ÄÌ¸ ¹Â°v» Y Y| ] Ä¯ Ê·YÂ»Y
¥/ Â¯~/» c|/» LZ/¬¿Y Z] Á ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ] ¥
.|Z] Ê» ÃZ¿Z»¯ ½ZfY ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{ { YfY ¶]Z« Á dÌ]
-3722/10881
ÃZ¿Z»¯ Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ ºfÅ Ä^  ÌW

تریبون

:  ماهه سال جاری۹ بررسی وضعیت مالی دولت در

 هزار میلیارد تومان از منابع۴۰عدم تحقق بیش از

 همچنین در بودجههای.مصوب اس��ت
عمران��ی تحقق کامل وجود ن��دارد و تا
 ه��زار میلیارد تومان کمتر از مصوب۲۳
 به طوری، ماهه تخصیص داده ش��ده۹
 هزار میلی��ارد تومان برای۳۰ که فق��ط
 ماهه اول س��ال۹ بودجههای عمرانی در
 ولی در بخش،جاری پرداخت شده است
۶۰۰  هزار و۲۱ تمل��ک داراییهای مالی
میلیارد تومان تخصیص وجود دارد که با
.میزان مصوب سال برابری میکند
 ه��زار۳۴۶ در مجم��وع از ح��دود
میلیارد توم��ان منابع پیشبینی ش��ده
 هزار میلیارد۲۶۱  ماهه امسال۹ باید در
 ولی عملکرد آن،تومان محقق میش��د
 هزار۴۲ حاک��ی از ع��دم تحقق ح��دود
 هزار۲۱۹ میلی��ارد و تحقق نزدیک ب��ه
 در س��وی دیگر.میلی��ارد تومان اس��ت
 ه��زار میلیاردی هم۳۴۶ ب��رای مصارف
 هزار میلیارد تومان پرداخت۲۶۱ باید تا
 ه��زار میلیارد۲۱۶  ولی حدود،میش��د
تومان ثبت ش��ده اس��ت که در مجموع
نش��اندهنده عدم ورود دولت به هزینه
 هزار میلیاردی در نتیجه عدم تحقق۴۶
.منابع مورد نظر است
در کل با وجود عدم تحقق درآمدها
 ماهه۹  ظاهرا در،به دلیل کسر هزینهها
امس��ال دولت با کس��ری بودجه مواجه
 در این مدت مس��ئوالن.نب��وده اس��ت
دولتی تاکید کردند که در س��ال جاری
.هیچ کسری بودجه نخواهند داشت

اصل��ی هزینههای جاری ک��ه عمده آن
را حقوق و دس��تمزد تش��کیل میدهد
و همچنی��ن بودجهه��ای عمرانی وجود
 برای س��ال جاری مصوب شده بود.دارد
 میلیارد تومان۸۰۰  هزار و۲۵۳ تا حدود
 هزار میلیارد تومان۷۱ ،هزینههای جاری
 هزار۲۱ بودج��ه عمران��ی و همچنی��ن
میلیارد تومان ب��رای تملک داراییهای
 از اینرو باید.مالی اختصاص پیدا کن��د
 هزار میلیارد۱۹۲  ماهه تا م��رز۹ ب��رای
۵۴  حدود،تومان برای هزینههای جاری
هزار میلیارد توم��ان بودجههای عمرانی
 ه��زار میلیارد تومان برای۱۶ و بیش از
،تملک داراییهای مالی هزینه میش��د
ولی عملکرد دوره از این حکایت دارد که
۵۰۰  هزار و۱۶۳ دولت در بخش جاری
میلی��ارد تومان هزینه ک��رده که نزدیک
 هزار میلی��ارد تومان کمتر از رقم۳۰ به

 ماهه۹ از عملکرد مال��ی دولت در پایان
 نش��ان داد که از،امس��ال منتش��ر کرد
۹۵ درآمده��ای پیشبینی ش��ده حدود
 درآمدهای، میلی��ارد تومان۳۰۰ هزار و
 ه��زار میلیارد۶۴ ناش��ی از فروش نفت
 در این بخش.تومان محقق ش��ده است
درآمده��ای نفتی نس��بت به پیش بینی
 ه��زار میلیارد تومان۲۶  ماه��ه حدود۹
 هزار میلیارد تومان۳۶ و درآمدها نیز تا
 در واگذاری داراییهای.عدم تحقق دارد
 هزار میلیارد توم��ان عملکرد۶۰ مال��ی
۲۰ وجود دارد که نش��ان میدهد حتی
۹ ه��زار میلیارد تومان باالت��ر از مصوب
 میلی��ارد تومان برای۷۰۰۰ ماهه و ت��ا
آنچه سال جاری مصوب شده بود محقق
ش��ده اس��ت و دولت به طور گستردهای
.اوراق منتشر کرده است
اما در بخش مصارف دولت دو هزینه

. در کمیته مشترک دولت و مجلس خبر داد۹۷ عضو کمیسیون تلفیق بودجه از بررسی ایرادات الیحه بودجه
احمد امیرآبادی در گفتگو با مهر در خصوص جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات رئیس مجلس شورای اسالمی
 در جلسه این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد کمیته مشترک از دولت و مجلس انتقادات: گفت،۹۷ به الیحه بودجه
. مورد بررسی قرار دهد... نظام اداری کشور و،مورد نظر آقای الریجانی را در موضوعات مختلف مانند هدفمندی یارانه ها
 در آخرین روز بررسی بخش های درآمدی الیحه بودجه در مجلس شورای اسالمی،علی الریجانی رئیس شورای اسالمی
.انتقادات جدی به الیحه بودجه وارد کرد و خواستار اصالح الیحه بودجه شد
 صندوق های بازنشستگی، آلودگی هوا، موضوعات مربوط به بحران آب، ساختار اداری کشور،الریجانی هدفمندی یارانه ها
را در آخرین جلس��ه بررس��ی الیحه بودجه در مجلس مورد انتقاد قرار داد و خواستار رسیدگی به این موضوعات در کمیسیون
.تلفیق شد

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

cZ/ÌÅ 96/10/10 wÂ/» 139660301147001829 ÃZ¼/ ÉY ]Y]
Á cZ/£Z] ,Ê/Y Ê/YY Ê/f^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ»
Ô/»Y Á {ZÀ/Y d/^i ÃY{Y { ¬f/» Ê¼/ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ
|/¿§ Ê Ì§ Z¿ ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z» cZ§e d{Z^]
Ê//¸» ÃZ¼//) Ä//] ½Y//Æe Y Ã{Z// 3 Ä»ZÀ//ZÀ ÃZ¼// Z//^ »Ô£
{ ÊiY|/uY ÉZÀ] Z] ¾Ì» Ä « ²¿Y| Y Êf¼« { (0559777167
Ê/§ ®Ë Ôa Y Ê§ 29 Ôa Ä] ]»f» 103/74 duZ» Ä] ½M
YÂ/Ë{ ¹f» 6/35 µÂ] µÁY d¼« Á{ { ÓZ¼ :{Á|u Z] Ê¸Y 41 Y
Ä] YÂË{ Á [{ f» 1/35 µÂ] ¹Á{ 41/20 Ôa ÁZn» Ä¿Zy YÂË{ Ä]
Ôa Ä¿Zy YÂË{ Ä] dËYÂË{ f» 13/62 µÂ] Z« Éf» 2/65 ~³
Y Á¨» ÁZn» Ä¿Zy YÂË{ Ä] dËYÂË{ f» 7/68 µÂ] Z]ÂÀm 41/25
Y Á/¨» Ä/¿Zy YÂË|] YÂË{ f» 13/31 µÂ] Z]£ Ê¸Y 41/1 Ôa
Ê¼/ ®/·Z» Y ÉY|/Ëy ½Y/Æe 10 z] { «YÁ Ê¸Y 2241/1
¹Â¼ ÔY ÂÀ» Ä] Y~· .dY Ã|Ë{³ v» (½ZÌ¿ZÆ¨Y ¾Ìu ÉZ«M)
Ä/¯ ÊeÂ/ { {Â/ Ê/» ÊÆ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] Ä]Â¿ Á{ { \eY»
|À/Z] Äf/Y{ ÊYfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY
Y {Â/y YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe Y |À¿YÂe Ê»
xËZ/e Y ÃZ/» ®/Ë c|» ¥ |Ì ~yY Y a Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä]
|/ÀËZ¼¿ ºË|/¬e ÊËZ/« /mY» Ä/] Y {Ây dYÂy{Y{ YfY ºÌ¸e
Y/fY µÂ/Á ¹| Á Â¯~» c|» ÉZ¬¿Y cÂ { dY ÊÆË|]
.| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^
1396/11/24 :µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1396/12/09 :¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe

d{Z^Ë Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW {-3263/¦·Y.¹20367
ÉÂ° –
½YÆe Ê¯{Á ®¸» d^i ÃÂu Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y
ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» cZÌÅ
Ê¼ |À |«Z§
¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÂÂ» ÊÆ³M
Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á

Â/Â» µÁY cZ/ÌÅ 1396/10/30 wÂ» 139660301045001388 ÃZ¼ ÉY ]Y]
{ ¬f/» Ê¼/ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z«
ÉZ/«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z» cZ§e ½YÆe Ê¯{Á ®¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ
Ä/] d^/¿ ½Y/Æe Y Ã{Z/ 151 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] Ä·Y ¦· |¿§ \«Zi ¾Ìv»Ô£
{ /]»f» 141/11 duZ/» Ä/] ½M { ÊiY|/uY ÉZ/À] Z] ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y|
®/·Z» Y ÉY|Ëy ½YÆe Ã{ z] { «YÁ Ê¸Y 2 Y Ê§ 10196 Ôa Y Êf¼«
Ô/Y ÂÀ» Ä] Y~· dY Ã|Ë{³ v» (Ã) ¹Z»Y cu ½Z»§ ÊWYmY {Zf Ê¼
Zz/Y Ä/¯ ÊeÂ { {Â Ê» ÊÆ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â¼
Zf¿Y xËZe Y |À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY{ ÊYfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿
|Ì/ ~/yY Y a Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY
ÊËZ/« /mY» Ä/] Y {Ây dYÂy{Y{ YfY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë c|» ¥
Y/fY µÂ/Á ¹|/ Á Â¯~» c|» ÉZ¬¿Y cÂ { dY ÊÆË|] |ÀËZ¼¿ ºË|¬e
.| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z» |À cY¬» ª^
1396/11/24 µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1396/12/09 ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
{-3261/¦·Y.¹20360
É¯Z Z·Y|^ – Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
Z] µ« Ê¸ ÉZ«M Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

Z] µ« Ê¸ Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Z] µ« ½ZËM – Ê¿YM Ê¿Z«§ ½Z¼ËY ZÅ ½ZÅYÂy
Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä/] Á Z/mY Ä^ / ¾/ËY Ä/] Ä/¯ s/» kYÁ{Y { ½}Y ÄfYÂy Ä]
d«Á Á d^i ½YÆe tf¨» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 274 Ä^  9609982164701550
Ã{Z/» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 09/15 dZ 1397/01/18 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
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼
ÊËZ« ¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 274 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ» {-3241/151405

½YÆe tf¨» |ÌÆ

۹ بررس��ی وضعیت مال��ی دولت در
ماهه س��ال جاری حاک��ی از عدم تحقق
 ه��زار میلیارد تومان از منابع۴۰بیش از
 با این حال ارقام،پیشبینی شده اس��ت
.نشانی از کسری بودجه ندارد
 دولت در سال مالی،به گزارش ایسنا
خود از س��ه منبع اصلی درآمدها(شامل
مالی��ات و س��ایر درآمده��ا) و همچنین
درآمد ناشی از فروش نفت و فرآوردههای
آن(ف��روش دارایی س��رمایهای) و درآمد
حاصل از واگ��ذاری داراییهای مالی که
 در قالب،عمده آن انتش��ار اوراق اس��ت
 برای.منابع عمومی کسب درآمد میکند
 ه��زار میلیارد۳۴۶ س��ال جاری حدود
تومان منابع عموم��ی و به همین میزان
۱۳۹۶ مص��ارف در قالب قان��ون بودجه
.پیشبینی شد
بر این اس��اس مصوب ش��ده بود تا
 هزار میلیارد تومان از محل۱۷۴ ح��دود
 هزار میلیارد تومان۱۱۹  تا مرز،درآمدها
از محل فروش نفت و فرآوردههای آن و
 هزار میلیارد تومان۵۳ همچنین بالغ بر
از محل واگذاری داراییهای مالی منابع
 در این حالت مصوب.خود را تامین کند
 هزار و۱۳۱  ماهه ب��رای درآمدها ت��ا۹
 نفت و فرآوردههای، میلیارد تومان۶۰۰
 ه��زار میلیارد توم��ان و واگذاری۹۰ آن
۷۰۰  هزار و۵۳ داراییه��ای مالی حدود
.میلیارد تومان تعیین شد
گزارشی که به تازگی بانک مرکزی

تشکیل کمیته مشترک
دولت و مجلس برای
بررسی ایرادات الیحه
۹۷ بودجه

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
ªÌ§Âe |Ì |¿§ É|¼uY Ì»Y |Ì ÉZ«M

ÉZ«M Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Ê·Á |Ì |¿§ Ê¸¬¿Y|¿Zy ÊÀÌu ½Z»Z |Ì ÉZ«M ½ZÅYÂy
314670 ÉZ/Å ÃZ¼ Ä] ®q Ã¬§ 6 ÄmÁ Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] ªÌ§Âe |Ì |¿§ É|¼uY Ì»Y |Ì
¢//¸^» Ä//] Z// ¼m cY{Z// ®//¿Z] 314271 Á 314265 Á 314267 Á 314269 Á 314400 Á
Ä//Ô¯ Ã|//¿Áa ÃZ¼// Ä//] Á Z//mY Ä^ // ¾//ËY Ä//] Ä//¯ s//» µZ//Ë 185/300/000
Ê³|Ì d«Á Á d^i k|ÀÀ ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ º Ä^  9609988752600837
½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 16 : 30 dZ 1397/02/09 wÂ»
®/Ë \/eY» ½Z/ÅYÂy d/YÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM
xËZ/e Y /a ÃZ/» ®/Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿
Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ , {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼
k|ÀÀ ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ º Ä^  f§{ µÂX» -3727/¦·Y.¹3778

ÊWÔ» ºË» –

(tËYÂ· µ{Z^e) ¿|Ë|ne Ä] Â]» ÊÆ³M
Ê^·Z {Â » ÉZ«M Ä] ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ ¡Ô]Y ÊÆ³M

Ã|/¿YÂy ¿|/Ë|ne dÌ§ Ä] ÊÅYÂy ¿|Ë|ne dYÂy{Y{ É^¯Y Ê¸ ÉZ«M ÃYÂy ¿|Ë|ne
Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa { 9609970242401307 ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ Ä/] d^/¿ Ê^·Z/ {Â /» ÉZ«M
346 Á 73 Ã{Z/» ÂÂ» ª^ Ä¯ ºË|¬e ½YÆe Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ 127 Ä^  9509980242400417
tËYÂ/· µ{Z/^e \eY» Ã|¿YÂy ¿|Ë|ne ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z«
a Á Ã{ ¥ Ã|¿YÂy¿|Ë|ne Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë
Ê¿Z/i Äz/¿ {Â/y ¶/»Z¯ Ê¿Z/¿ ¹Ô/Y ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y
ÃZ/³{Y{ ¾/ËY Ä] Z^f¯ {Y{ ÊzZa Är¿ZÀq Á d§ZË{ Y ÊÅYÂy ¿|Ë|ne ºWZ¼ Á dYÂy{Y{
Ä/] Ã|/¿Áa µZ/Y Ä] d^¿ Ê¿Â¿Z« ¬» d¸Æ» LZ¬¿Y Y a cÂ ¾ËY Ì£ { .|ËZ¼¿ ÄWYY
.| |ÅYÂy ¹Y|«Y ¿|Ë|ne ÃZ³{Y{
Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 127 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë|» {-3237/151397

½YÆe ÀÅZ] |ÌÆ ÊËZ« ¼fn»

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Ê¸ |¿§ Ä¼¯e |Ì»Y ÉZ«M

Ê/¸ |¿§ Ä¼¯e |Ì»Y ÉZ«M Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ÉZ¯ Ãa Z|¼v» ÉZ«M ½ZÅYÂy
Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä/] Á Z/mY Ä^ / ¾/ËY Ä/] Ä/¯ s/» Ä/mÁ Ä/^·Z» Äf/YÂy Ä]
d^i ½YÆe ÀÅZ] |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 116 Ä^  9609980241300596
ª/^ ÃZ/³{Y{ Âf/{ \/u Ä/¯ ¾Ì/Ì e 09/00 dZ 1397/03/06 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{
Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 116 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ»
{-3238/151399

½YÆe ÀÅZ] |ÌÆ ÊËZ« ¼fn»

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
|¼uY |¿§ Ê¿Z» Ã{YM º¿Zy

Ê¿Z/» Ã{YM ½Z³|/¿YÂy d/Ì§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ©{Z |¿§ Ã{Y ©{Z Z ÉZ«M ½ZÅYÂy
Ã/Ì£ Á ®/q Ä/mÁ Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] ºÌu |¿§ ¾ÌqZ´À YÂ¿ ½Z¼Æ» É|Æ» Á |¼uY |¿§
221 Ä^ / 9609982164600809 Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s»
wÂ/» Ê³|Ì/ d/«Á Á d/^i ½Y/Æe tf/¨» |ÌÆ/ ÊËZ/« /¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{
¾Ì/ËM ½Â¿Z/« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 08/30 dZ 1396/12/27
{ d/]Â¿ ®Ë \eY» ½ZÅYÂy dYÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{
Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë
d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{ f§{
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á
Ã|¿Áa {|n» d^i Ân» ½Á|] Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ»
{-3239/151401

½YÆe tf¨» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» (Ê«Â¬u) Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 221 Ä^ 
Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
ªÌ§Âe |¿§ Ê¨Ì· cYÁM

Ä/] ©Ô/ Äf/YÂy Ä/] Ê/¨Ì· cYÁM Ã|/¿YÂy d/Ì§ Ä] ÊfYÂy{Y{ \Ìn» Âa ¼« ½ZÅYÂy
Ä//Ô¯ Ã|//¿Áa ÃZ¼// Ä//] Á Z//mY Ä^ // ¾//ËY Ä//] Ä//¯ s//» Ä//mÁ d//YÂy{
d«Á Á d^i ½YÆe tf¨» |ÌÆ ÊËZ« ¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 274 Ä^  9609982164700887
Ã{Z/» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 09/00 dZ 1397/02/01 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
.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼
ÊËZ« ¼fn» Ã{YÂ¿Zy ÃZ³{Y{ 274 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ» {-3240/151403

½YÆe tf¨» |ÌÆ

6

info@afarinesh-daily.com

1396  بهمن24 سه شنبه

:بانک مرکزی

اخذ کارمزد استعالم اطالعات مشتریان ممنوع است

اخذ کارمزد اس��تعالم اطالعات مشتریان از س��ازمان ثبت احوال کشور
 بانک،به گزارش ایسنا.توس��ط بانک ها و موسس��ات اعتباری ممنوع اس��ت
مرکزی اعالم کرد که اخیرا مشاهده شده است برخی از بانکها و مؤسسات
 اقدام، عالوه بر کارمزدهای مندرج در بخش��نامههای اخذ کارمزد،اعتب��اری
ب��ه اخذ مبالغی از مش��تریان خود تحت عنوان «کارمزد اس��تعالم اطالعات
 بر این اساس بانک مرکزی.مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور» میکنند
با ابالغ بخش��نامهای به بانک ها و موسس��ات اعتباری ای��ن اقدام را مغایر با
بخش��نامههای صادره این بانک دانس��ته و تاکید کرده است دریافت هرگونه
وجه تحت عن��وان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخش��نامههای
در این بخش��نامه از بانکها و موسسات.ابالغی بانک مرکزی ممنوع اس��ت
اعتباری خواسته شده است ضمن ابالغ موضوع به واحدهای ذیربط بر حسن
.اجرای آن نیز نظارت الزم انجام شود

یارانه بهمن پنجشنبه واریز میشود

۲۶  روز پنجش��نبه۲۴ هش��تاد و چهارمین مرحله یارانه نقدی س��اعت
 بر اساس،به گزارش ایرنا.بهمن به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد
اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها مبلغ یارانه بهمن از بامداد روز جمعه قابل
مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه.برداش��ت خواهد شد
. تومان است45.500 نقدی همانند ماههای گذشته
:یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

یارانه اکنون به اندازه هشت هزار تومان ارزش دارد

ی��ک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با اش��اره به اینکه اکنون
 این یارانه اکنون به اندازه: گفت، تومان است۵۰۰  هزار و۴۵ یارانه برای فرد
حمیدرضا حاجیبابایی با،  به گزارش تسنیم.هش��ت هزار تومان ارزش دارد
 لحاظ شده۹۷ بیان اینکه امس��ال درآمد هدفمندی یارانهها در بودجه سال
، هزار میلیارد تومان توسط کمسیون تلفیق مصوب شده است۱۰۲ اس��ت و
 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانهها در س��ال۴۱ :اظهار داش��ت
۳۸  میلیون نفر اس��ت که در این صورت نباید یارانه۷۶ جاری برای اعطا به
میلی��ون نفر یارانه بگیر حذف ش��ود اما مطابق قانون اگر دولت در بررس��ی
خود به این نتیجه رس��ید که افرادی جزء دهکهای باال محسوب می شوند
. میتوان��د این اقدام را انجام دهد،و میتوانند از گرفتن یارانه حذف ش��وند
 هفت:نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ش��ورای اسالمی بیان کرد
هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانهها برای مددجویان کمیته امداد
و بهزیستی است به دلیل اینکه حقوق این افراد امسال چهار برابر و این امر
۳۰۰  سه هزار و، میلیارد تومان برای بهداشت۷۰۰  سه هزار و،اجرایی ش��د
 هش��ت هزار میلی��ارد تومان برای مالیات،میلی��ارد تومان برای خرید گندم
 هزار میلیارد تومان برای ش��رکت برق و مابقی برای سایر۲۱ ،ارزش افزوده
. است... گاز و،شرکتهای پخش و پاالیش همچون آب
diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

d^i Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ s Ä] Ê¸ |¿§ ½ZÌ·Â Ê¸ Z^ diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
Á Ã{Â/¼¿ d/iYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ ÃZ³{Y{ ¾ËY Y 9609982336300584 ÄÔ¯ Ä] Ã|
cZÌu {Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { ½ZÌ·Â Ê¸ Z^ É|Æ» ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq
 Ä] Ê¸ Z^ É|Æ» |¿§ ½ZÌ·Â Ê¸ .1 : Ä] dY vÀ» 1 ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á Äf¨³
Ê/» Ê/Æ³M d]Â¿ ®Ë Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY Ê§Âf» |¿§ 891 
xËZ/e Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z¿ dÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿
– ½Z¤»Y{ ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ¹Â Ä^  ÌW
-3732/96

½ZÌ¿Z]{

Ä»Z¿{Y{

|ÌÆ/ ÊËZ/« ¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 127 Ä^  9609980242400444 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
ÉY Ã/Ìn¿ ÉZ/Å ÃZ´Á§ :½ZÅYÂy – 9609970242401439 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ½YÆe ÀÅZ]
w ¾Ì/¸§ ½Y|/Ì» – ½Y/Æe Ê¿Z/¿ Ä] Ê¸ |¿§ Ê¿ZZ¯ ZÌy Ä¼Z§ º¿Zy Ê³|ÀËZ¼¿ Z] ÃZ§
ÊÂ·|À¯ Ê»ÔÓY xÌ ¦ÂË ÉZ«M :Ã|¿YÂy – 19 ÃZ¼ da |ÌÆ ^¿ Ê]£ Ê¿Z¬·Z
Á{Ây Ôa ®§ Ä] ¹Y·Y :ÄfYÂy – ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] Áy |¿§

ÃZ³{Y{ ÉY

¦/ÂË ÉZ/«M d/Ì§ Ä] ÃZ////§ ÉY ÃÌn¿ ÉZÅ ÃZ´Á§ d¯ dYÂy{Y{ Ây {
58  544 ÃZ¼/] Á{Â/y Ô/a ®§ Ä] Ã|¿YÂy ¹Y·Y ÄfYÂy Ä] ÊÂ·|À¯ Ê»ÔÓY xÌ
Ê¿Z/i Äz/¿ ¡Ô/]Y Á Ê³|Ì/ d/«Á ¾ÌÌ e ¾¼ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ cYZy dyY{a Á ½YËY
Ä/] Ä/mÂe Z] .dY Ã|Ë{³ Ê³|Ì {YÁ Á Ã{Y{ Ä¸m ¶Ì°e Ã|¿YÂy Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{
d/·Z¯Á Êb¯ ÃËÁ Ä] ÉÁ ÉÂ Y Ã| ÄWYY cY|Àf» Á Y|» Á ½ZÅYÂy Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{
Á{Â/y ½Z/ÅYÂy Ä/¯ 1394/05/08 xËZ/f] ¾Ì§/ ¾Ì]Z/» Ê/§ Ã|¬ À» Ê¼ÌÀe Ê¼ Á§
Â¯~/» ÉÁ{Â/y Á/§ Á /Ì] {Z/¬ ¿Y Y a Ä°ÀËY Ä] ¿ Á ÄfyÁ§ Ã|¿YÂy Ä] Y ¥ÂÂ»
¹Z/¿ Ä] Á{Ây µZ¬f¿Y Á {Ây Ä] Â]» Ôa \¿ Á Ã|ÀÁ§ Ôa ËÂ e Ä] ¦Â» Ã|¿YÂy
ÄuÁ» ÉÂ{ µZ^« { Ã|¿YÂy Ä°ÀËY Á dY Ã{Â¼À¿ ¶¼ |Æ e ¾ËY Ä] ½ÂÀ¯Ze Ä¯ |Z] Ê» {Ây
ÄÌZ§{ ÄvËÓ Á Ã{ÁZÌ¿ ¶¼ ] ÊZ§{ Á Ã|¿ Zu ÃZ³{Y{ Ä¸m { dY Ã{Â¼À¿ É{YËY Á Z§{
Á{Â/y d/Ì°·Z» Ä»ZÀ/ZÀ {ZÀf/Y Ä] ½ZÅYÂy Ä] ©Â§ Ôa ª¸ e YuY Z] dY Ã{°¿ µZY
Á ºWY/m Á cZ¨¸ze d^i \mÂ» Ä¯ ½ZÅYÂy Ôa Y Ã|¿YÂy Ã{Z¨fY Á ÂÅY Y ¹Ô fY xZa
d/]Zi Á {YÁ ½Z/ÅYÂy ÉÂ/{ \/eY» Ä/] ÄmÂe Z] | |ÅYÂy ½ZÅYÂy ¹ZÀ] Ã|¿YÂy cZ§{Ze
1257 Á 10 {YÂ/» Á Ê¿|/» Ê/{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 519 Á 515 Á 198 Ã{Z» {ZÀfY Ä] Á Ìze
Á Ê³|/À¿Y Á ÊËZ/¼ÀÅY /¯» Ä/] ½M ¶ËÂve Á Â¯~» Á{Ây Ôa ®§ Ä] º°u Ê¿|» ½Â¿Z«
¥/ Á Ê]Z/Ì£ Ã{Z/ ÉY .{Y{ Ê» ¹ÔY Á {Z ½ZÅYÂy ªu { Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{a
.|Z] Ê» ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ]
½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 127 Ä^  ÌW
{-3235/151394

Ä»Z¿{Y{

Â/»Y Ã/ËÁ ÊËZ/« /¼fn» Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 45 Ä^  9609980229601289 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
½Y/Æe 25 ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ ÉZË{Y{ 20 Ä^  :½ZÅYÂy – 9601908 ÃZ¼ ÊËZÆ¿ ºÌ¼e ½YÆe Ê^u
– 219 Ô/a 25 Ä/ÌuZ¿ ÉY/{Y{ ½ZÌ°¸» ^¿ Ê·Z¼ Æ¿YËY ½Z]ZÌy ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] 910526/20
Y – iÓY{Â/¬¨» \/ËZ£ ¾Ì/»Y µ/ :ÄfYÂy – ½Z°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] Ê¸Ì¬ ¾ËÁa º¿Zy :Ã|¿YÂy
©YÁY Ê/] Z/] ÃZ³{Y{ Á dY ÊËZ« ¿ ZÆY | » Ã|¿Áa Ä¯ {{³ Ê» ÄuÔ» Ã|¿a cZËÂfv»
Ä/] c{Z/^» Ê/eM s/ Ä/] µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY Z] Á |ËZ¼¿ Ê» ¹ÔY Y Ê³|Ì ºfy Ã|¿Áa
.|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á|

ÃZ³{Y{ ÉY

ÉZ/Ë{Y{ 910526 Ê¿Z/´ËZ] ÃZ¼/ Ä/] Á 96/7/17-3120 wÂ/» Á ÃZ¼ dYÂy{ Ây {
ÊÀ^» Êfa Á ¾ËÂnv» Â»Y ÃËÁ ½YÆe 25 ÄÌuZ¿ [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉY{Y{ ºfÌ] Ä^  ¹fv»
Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] Z/^ |Ì/ |/¿§ É{nf/{ ½YÂ/ º¿Z/y \WZ£ µYÂ»Y ÃY{Y ] ¾Ì»Y µ ]
s/ Ä/] 004-456244-6 Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] Ä·Y° |¿§ Ê¸Ì¬ ¾ËÁa º¿Zy ¹Z¿ Ä] 0050907875
Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa { 1389/2/21-313 wÂ/» Á ÃZ¼/ Ä»Z¿{Y{ ËÂe Ä] ÄmÂe Z] Ê¼Ë|¬e dÂy{
/] ¾Ì»Y ½YÂÀ Ä] Ä·Y° |¿§ Ê¸Ì¬ ¾ËÁa º¿Zy Ä¯ {Y{ dËZ°u ½M {Z¨» Ä¯ ÃZ³{Y{ ¾ËY 89-102
Ä] ÄmÂe Z] Á dY Ã| [ÂÀ» Á ¾ÌÌ e Z^ |Ì |¿§ É{nf{ ½YÂ º¿Zy \WZ£ µYÂ»Y ÃY{Y
/a Ê¸Ì¬ ¾ËÁa º¿Zy µYÂ»Y ¾Ì»Y Ä¯ {Y{ dËZ°u ½M {Z¨» Ä¯ ¥ÂÂ» ÉZË{Y{ Ä¸YÁ dYÂy{
Ä/WYY Ä¿ZÌ·Z/ Y/³ Á Ã{/°¿ Ä mY» Ä^  ¾ËY Ä] ½ÂÀ¯Ze 1389/2/21 xËZe { Ä»Z¿ ¾Ì»Y ~yY Y
½Y/Æe {M Ä/] Ê/°¸» Y gÓY ºÆ/ ÉYY{ Y \ËZ£ ,¾Ì»Y ,Ã|¿Áa ¶Ì°e Á|] { Á dY Ã{Y|¿
ÊËZ/ZÀ Y /a Ê·Á dY Ã{¯ ¹ÔY dÅ Ôa Ê Ì§ ÄqÂ¯ Ê¯{Á Y a Ê°b»Y{ ½Z]ZÌy
¶/¬fÀ» ¿Y|¿§ ´Ë{ Ä] µYÂ»Y ¾Ì»Y ¥ Y ®¸» ¾ËY ²¿Y{  Ä¯ |Ë{³ ¹Â¸ » ®¸» Êf^i Ôa
µZ/¬f¿Y ¾Ì/Àr¼Å Á Ä¨ÌÁ ¾ËY ¹Zn¿Y Y µYÂ»Y ¾Ì»Y ZÀf»Y Á Ä¿ZÌ·Z Y³ cÁ Ä] ¿ dY Ã|
Á d/Y /v» Ä^ / ¾ËY ÉY] d¿Z»Y d¼ É|e dÆm ½ZËY dÌuÔ ¹| ,\ËZ£ gÓY ºÆ
Y Ê·Z/Y Ã|/¿Áa µ|/] ËÂe cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] Á {Y{ Y d¿Z»Y d¼ Y ÉÁ µ dYÂy{
Y Ä¯ ¥ÂÂ» ÉZË{Y{ Ä] Ê{Y{ d«Á Ê «YÁ ¡Ô]Y Ä] ÄmÂe Z] Á ÃZ³{Y{ Ä] ¥ÂÂ» ÉZË{Y{ ÉÂ
d/Y Ã|/»M ¶/¼ Ä] 1396/9/14 wÂ» { d¸» ÉY| Ä»Z¿Á ¹ZÆq Äv¨ { ÊÆ³M ¿ ªË
/f§{ ºÌ¸/e Á ºË|/¬e º/Å ÉY ÄvËÓ Á Äf§ZÌ¿ Âu ÃZ³{Y{ { Ê¸Ì¬ ¾ËÁa º¿Zy ¹Z¿ Ä] \ËZ£ ¾Ì»Y
dYÂy{ Ä] d^¿ ºÅ Ê¸ m ÉZ{Y Á \Ë~°e Á Z°¿Y Á |Ë{e Á {YËY Ä°ÀËY dËZÆ¿ Á Ã{Â¼À¿ ÃZ³{Y{
Á d/Y ÄfY{ Ä´¿ ½Â»  e Ä¿Â³Å Y Y ZÆ¿M Á Ã{ÁZÌ¿ ¶¼ Ä] ½M ºWZ¼ Á ¥ÂÂ» ÉZË{Y{
½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» ÃZ³{Y{ Ã|¿Áa { Ê¸ § dÌ¨Ì¯ Á dÌ Á { Á Ã|¿Áa cZËÂfv» ËZ Ä] ÄmÂe Z]
4 Ã{Z/» Ã{¿Z/a |À] Ä] Y|Àf» Á Äf¿Y{ {YÁ Y ¥ÂÂ» ÉZË{Y{ dYÂy{ ÂÂ» Á ¥ÂÂ» ¾Ì»Y
½Â¿Z/« 1248 (®/Ë |À]) Á 1244 Á 1257 Á 1015 {YÂ» Á 1391 µZ [Â» Ã{YÂ¿Zy dËZ¼u ½Â¿Z«
½YÂ/ º¿Z/y \/ËZ£ µYÂ/»Y ÃY{Y /] ½{Â/] ¾Ì»Y Y Ê¸Ì¬ ¾ËÁa º¿Zy µ Ä] º°u ÃZ³{Y{ ,Ê¿|»
(1389/2/21-313 wÂ/» Á ÃZ¼ Ä»Z¿{Y{ ÂÂ») Y ÁY Y d¿Z»Y d¨ \¸ Zv¸] Y É{nf{
¶/]Z« ¡Ô]Y xËZe Y Á dÌ] ¥ Ã{Z ÉY Á dY Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY .|ËZ¼¿ Ê» ¹ÔY Á {Z
.|Z] Ê» ÃZ³{Y{ ¾ËY { Ê¸Ì¬ ¾ËÁa º¿Zy ÉÂ Y ÊÅYÂyYÁ

½YÆe Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 45 Ä^ 

{Y{

{-3236/151396

