6

info@afarinesh-daily.com

تریبون

چهارشنبه 23اسفند1396

شماره  5795سال بیستم

www.Afarinesh-daily.com

شرکت هواپیمایی آسمان:

وزیر صنعت :

برای اجرای استاندارد خودرو با کسی
رودربایستی نداریم

وزیر صنعت گفت :برنامه ما این اس��ت که در سه سال آینده  200هزار
دستگاه خودرو فرسوده تجاری و باری نوسازی شود .به طوری که برای سال
آینده برنامهریزی برای جایگزینی  700هزار دستگاه خودرو را داریم.
به گزارش ایلنا ،در مراس��م تحویل  20دس��تگاه خودرو تجاری توس��ط
سایپا وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اجرای این طرح اظهار داشت:
مهمتری��ن هدف ما از اجرای چنین طرح��ی از بین بردن منابع آالیندگی و
کاهش مصرف سوخت به عنوان یک سرمایه ملی است.
شریعتمداری ادامه داد :هر کشنده قدیمی به ازای هر  100کیلومتر 60
لیتر س��وخت مصرف میکند که با اجرای این طرح این مصرف کاهش قابل
مالحظهای خواهد داشت.
وزیر صنعت با اشاره به استانداردهای  85گانه خودرو گفت :برای ارتقای
اس��تانداردها همین االن نیز دیر ش��ده اس��ت .ما در این خصوص با کس��ی
رودربایس��تی نداریم و در کنار سازمان ملی اس��تاندارد هستیم منظور ما از
عمق داخلیسازی بر صنعت خودرو رعایت همین استانداردهاست.
یک خودروی داخلی استانداردهای  ۸۵گانه جدید را پاس کرد
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت یک��ی از خودروهای داخلی
 ۸۵اس��تاندارد جدید را پاس کرده اس��ت که در روزهای آینده نام آن اعالم
خواهد شد.
نیره پیروزبخت در مراس��م تحویل  ۲۰۰دستگاه خودروی تجاری سایپا
دیزل اظهار کرد :اجباری ش��دن  ۸۵اس��تاندارد جدید از ابتدای دیماه سال
 ۱۳۹۷به معنای توقف تولید همه خودروها از آن زمان نیس��ت .بلکه از این
تاریخ بازرس��یها بر اساس اس��تانداردهای جدید آغاز میشود و طبق تفاهم
صورت گرفته با وزارت صنعت ،معدن و تجارت زمانی را برای اجرایی ش��دن
استانداردهای جدید در نظر میگیریم تا از یکم دیماه  ۹۷که بازرسیها آغاز
میشود ،خودروها بتوانند استانداردهای مربوطه را پاس کنند.

هواپیمای سقوط کرده بیمه بوده است

در جریان اس��تیضاح وزی��ر تعاون،
کار و رفاه اجتماع��ی یکی از نمایندگان
مجلس اظهارات��ی را درباره بیمه نبودن
هواپیمای سقوط کرده مطرح کرد که از
سوی شرکت هواپیمایی آسمان تکذیب
شد.

ربیعی ماند

جلسه علنی مجلس شورای اسالمی به ریاست علی الریجانی به بررسی
استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اختصاص داشت.
به گزارش ایلنا ،جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اس�لامی به ریاست علی
الریجانی به بررس��ی اس��تیضاح وزیر تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی اختصاص
داشت.
پس از آنکه موافقان اس��تیضاح و علی ربیع��ی به بیان دیدگاههای خود
پرداختند ،از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر رایگیری شد.
بر اس��اس رای گیری صورت گرفته ،علی ربیعی توانس��ت بار دیگر رای
اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند.
معاون نظارت بانک مرکزی:

عدم تعیین تکلیف  ۵هزار میلیارد تومان سپرده
نزد موسسات غیرمجاز

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تنها  ۱.۲درصد از س��پرده
گذاران موسسات غیرمجاز هنوز سپرده خود را بطور کامل دریافت نکردهاند،
از تعیین تکلیف  ۹۸.۸درصد از این سپردهگذاران خبر داد.
به گزارش ایرنا ،فرش��اد حیدری گفت 5 :تعاونی غیر مجاز بودند که در
حدود دو میلیون و  500هزار نفر س��پرده گذار در آنها سپرده گذاری کرده
بودن��د  .ما ت�لاش کردیم تا بیش از  2میلیون نفر از این س��پرده گذاران را
تعیین تکلیف کنیم.
او افزود :در حال حاضر تنها حدود  1.2دهم درصد از این سپرده گذاران
باقی مانده که بخشی از س��پرده خود را دریافت کرده اند و به زودی تعیین
تکلیف می شوند.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود :نحوه رفتار ما با هر تعاونی متناس��ب
با ویژگی های آن تعاونی اس��ت ،ما در مورد تعاونی فرشتگان با توجه به نوع
سیس��تم های متنوعی که داش��تند تصمیم گرفتیم تا به سپرده هایی که تا
ش��هریور  94افتتاح حساب داشتند س��پرده به همراه سود پرداخت شود اما
برای س��پرده گذارانی که بعد از این تاریخ افتتاح حس��اب داش��تند سودی
ندهیم لذا کس��انی که به همراه اصل سپرده شان سود هم گرفته اند میزان
آن در حدود  15درصد بوده است.
فرش��اد حیدری گفت :سیاست ما برای تعاونی هایی که مدعی پرداخت
سودهای باال به سپرده گذاران خود بودند این بود که با توجه به دارایی های
آن تعاونی ها پرداخت مبالغ صورت بگیرد ،اما بررسی ها نشان می دهد که
دارایی این تعاونی ها در حد آنچه وعده داده اند نبوده است.
او گفت :درحال حاضر  98.8درصد س��پرده گذاران تعیین تکلیف شده
اند .آنچه باقی مانده س��پرده گذارانی است که سرمایه میلیاردی خود را نزد
این تعاونی های غیرمجاز س��پرده گذاری ک��رده بودند که مبلغ کل این آن
حدود  25درصد از کل سپرده ها را شامل شده و مربوط به همان  1.2باقی
مانده است ،چیزی حدود  5هزار میلیارد تومان است.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت :اصل براین اس��ت که هر موسس��ه ای
ورشکسته می ش��ود باید براساس دارایی هایی که دارد سپرده گذاران خود
را تعیی��ن تکلیف کند .در تالش��یم تا نتایج هیئت تس��ویه را تا  6ماه آینده
اطالع رسانی کنیم اما این بدان معنا نیست که این گروه باقی مانده تا  6ماه
آینده تعیین تکلیف ش��ده و مبالغ بدهی خ��ود از این تعاونی های غیرمجاز
را دریافت می کنند.
او افزود :عمده گالیه سپرده گذاران این است که آنچه به عنوان سودی
که تعاونی به آنها وعده داده بود دریافت نکرده اند اما واقعیت این اس��ت که
دارای��ی ه��ای این تعاونی ها در حد وعده هایی که داده بودند نبود از این رو
پرداخت سودهای وعده شده عمال غیر ممکن است.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت :آنچه پرداخت شده براساس آن چیزی
بود که پیش از این در وب سایت بانک مرکزی اطالع رسانی شده بود از این
رو ما و بانک عامل آماده ایم تا به ش��کایات سپرده گذاران این قبیل تعاونی
های غیرمجاز در صورت هرگونه گالیه ای رس��یدگی کنیم ،بازهم تاکید می
کنیم اینکه افراد انتظار دارند س��ود وعده ش��ده را دریافت کنند غیرممکن
اس��ت زیرا ما به دنبال احیای اصل پول س��پرده گذاران از محل دارایی این
تعاونی های غیرمجاز بودیم که فراتر از اعتباراتشان وعده سود داده بودند.

ارزش سهام
عدالت
خانوارهای ۵نفره
۱۲.۵میلیون تومان

ب��ه گ��زارش ایس��نا ،غالمرض��ا
تاجگردون نماینده مردم گچس��اران در
مجلس ش��ورای اس�لامی که به عنوان
مخالف وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
سخن میگفت ،اعالم کرد که در جریان
تماسی که با بیمه ایران گرفته به او اعالم

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت یک خانوار  ۵نفره اکنون  ۱۲.۵میلیون تومان است ،گفت:
به خانوارهایی که مشمول تخفیف در دریافت س��هام بودند ،نفری  ۱۵۰هزار تومان س��ود دادیم.به گزارش مهر ،میرعلی اشرف
عبداله پوری حسینی در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت گفت :ما در سهام عدالت مظلوم واقع شدیم ،برای سهام عدالت
وقتی که دولت یازدهم سر کار آمد ،یکی از نکات این بود که ما  ۵۰میلیون نفر فرد داریم که کاغذی دست آن داده شده است
که هیچ عقبهای ندارد ،توقع ایجاد شده بود ولی ساماندهی صورت نگرفته بود.
مع��اون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اولین آیین نامه س��هام عدالت را ما نوش��تهایم ،گف��ت :از ابتدای دولت یازدهم امروز ۴۹
میلیون و  ۲۲۶هزار و  ۱۹۳نفر مشمول ثبت نام ش��ده اند ،صورتحس��اب خود را دریافت کردهاند؛ بنابراین فرصت هفت ماهه
برای پرداخت مابقی داده شد؛ این در حالی است که امروز ارزش سهام در بازار  ۲.۵میلیون تومان است؛ پس یک خانوار  ۵نفره
مشمول تخفیف ۱۲.۵ ،میلیون تومان دارایی صاحب شده اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت یک خانوار  ۵نفره اکنون  ۱۲.۵میلیون تومان است ،گفت:
به خانوارهایی که مشمول تخفیف در دریافت سهام بودند ،نفری  ۱۵۰هزار تومان سود دادیم.پوری حسینی گفت :در ایستگاه
آخر س��هام عدالت هس��تیم و یک مرحله دیگر باقی می ماند که ورقه س��هم را بدهیم ،اما اینجا مشکل اس��ت که قبال گزارش
ک��رده ای��م ،الیح��ه ای نیز دول��ت به مجلس داده اس��ت و مجلس نیز قول داده که در اس��رع وقت رس��یدگی کنند؛ پس اگر
مجلس دس��تور تاس��یس صن��دوق قابل معامله در ب��ورس را صادر کند و اجرای آن را به س��ازمان خصوصی س��ازی بگذارند،
م��ا ت�لاش م��ی کنیم که یونیت ه��ا یا برگه های س��هم این مشموالن را در اختیارش��ان ق��رار دهیم تا مالکی��ت را به عهده
بگیرند.
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ش��ده که هواپیمای سقوط کرده شرکت
آس��مان بیمه نبوده است و این موضوع
ب��رای پیگیری حق��وق جانباختگان این
حادثه مشکلساز میشود.
وی اعالم کرد ک��ه حتی در جریان
تماس��ی که با رییس سازمان هواپیمایی

کشوری داش��ته موضوع بیمه نبودن این
هواپیما را پیگیری کرده اس��ت به دنبال
این اظهارات ش��رکت هواپیمایی آسمان
رس��ما با تکذیب این سخنان اعالم کرد
که هواپیمای س��قوط ک��رده بیمه بوده
است.
براس��اس اطالعی��ه ای��ن ش��رکت
هواپیمایی نه تنها هواپیمای سقوط کرده
بلکه تمامی هواپیماهای این شرکت بیمه
کامل دارند و سازمان هواپیمایی کشوری
بدون تایید اسناد مربوطه به بیمه اجازه
پرواز به هیچ هواپیمایی را نمیدهد.
 ۲۹بهمنم��اه هواپیم��ای ش��رکت
آس��مان در کوههای دنا س��قوط کرد و
ب��ه دنب��ال آن  ۶۶نفر س��رنشین آن جا
باختند.
ش��رکت هواپیمای��ی آس��مان
زیرمجموع��ه وزارت تعاون ،ک��ار و رفاه
اجتماعی به حس��اب میآی��د و از اینرو
در جریان اس��تیضاح ام��روز علی ربیعی
در مجل��س ش��ورای اس�لامی برخی از
نمایندگان مخالف وی انتقاداتی را درباره
مدیریت این ش��رکت هواپیمایی به وزیر
تع��اون ،کار و رفاه اجتماع��ی وارد کرده
بودند.

- Ê¯{Á Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW
^|É¯Z Z·Y

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

427 Ä»ZÀ/ZÀ ÃZ¼/] Z/^ |¿§ kY ÊËZ¬ ZÀu§ º¿Zy
±/] Á{ ºÌ¸/e Z/] 0532281810 Ê/¸» |/¯ Z] YY Y Ã{Z
ÃZ¼/ Ê¼/ {ZÀ/Y f§{ Âe Ã| ©|» Ê¸v» ÄË{ZÆfY
±/] Á 96/11/24 Ä/yÂ» 9768 Á 9767 ÃZ¼ Ä] ½YÆe 1300
|À/ ½Y|¬§ Ê|» 96/11/24 wÂ» 39236 ÃZ¼ Ã{YÁ ÉZZ¬e
»/]»f» 96/52 duZ¼] ½Z¼eZaM ÃZ´f{ ®Ë ²¿Y| dÌ°·Z
« 5/39 Y|/¬» Ä/¯ ¹Â/ Ä/¬^ ©]ÂÀm { «YÁ Ê°Ì°¨e 7 Ä
»88/19834 Ê/f^i Ôa dve |Z] Ê» ¾°·Z] duZ» ½M ]»f
»¨¹ZÀ] ½YÆe Ã{ZË z] { «YÁ Ê¸Y 9244 Ôa Én» Á Á
|À/ Á d/^i 63452 ÊaZ/q ÃZ¼/ k/Y ÊËZ¬ ZÀu§ º¿Zy
»ÃZ¼] Ã{YÁ dYÂy{ Ê b Á dY Ã|Ë{³ {Z dÌ°·Z
§{Â¬¨» ½Z°» ¶¬¿ d¸ ] dÌ°·Z» |À Ä¯ |¿Y Ã{Â¼¿ ¹ÔY ¯~·Y ©Â
Y~· .dY Ã{Â¼¿ Y¿M dÌ°·Z» |À Á| dYÂy{ dY Ã|Ë{³
»d]Â¿ ®Ë { ¬§ d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 120 Ã{Z» ÉYmY { \eY
{ Ê/¯ Ä/r¿ZÀq Z/e {{/³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ Ä»Z¿Á ®Ë
dÌ°·Z» |À {ÂmÁ ZË Á Â¯~» ®¸» Ä] d^¿ Ä¸»Z » ¹Zn¿Y ÉZ{Y
Ã{ c|/» ¥ ÊÆ³M ¾ËY Zf¿Y xËZe Y |Z] ÄfY{ {Ây {¿ Y
ÃY{Y ¾/ËY Ä/] d/Ì°·Z» |À/ ¶Y ¹Z¼¿Z] Y {Ây YfY Á
Y /a d/Ì°·Z» |À/ ¶/Y {Ì³ Y« Ê³|Ì {Â» Ze ,ºÌ¸e
»Ä/WYY ½Á|] YfY Ä] Á | |ÅYÂy Ã{ZY Ã|ÀÅ{ ÄWYY Ä] ÄuÔ
¹|/ cÂ/{ |/ |ÅYÂz¿ Ã{Y{ iY \Ìee dÌ°·Z» |À ¶Y
¹Â/«» Ô/a dÌ°·Z» |À ,Ê¿Â¿Z« d¸Æ» ¥ ÊÅYÂyYÁ µÂÁ
.|Ë{³ |ÅYÂy ºÌ¸e ÊZ¬f» Ä] Á {Z

- Zb¿YÆe Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW {-3629/¦·Y.¹.21571
{Ê ¿Z {ÁY

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

0014751763 Ä»ZÀ/ZÀ ÃZ¼/ Ä] |¼uYÌ» |¿§ ÉÆ ÊfÅ º¿Zy
Ä/¯ ©|» Ê¸v» ÄË{ZÆfY ±] Á{ ºÌ¸e Z] (®·Z») ½YÆe Y Ã{Z
Á ½Y/Æe 422 Ê¼/ Ä/¿Zyf§{ 96/12/5 wÂ» 14345 ÃZ¼ dve
]|À/ ½Y|/¬§ Ê|» 96/12/5 xËZe 55759 ÃZ¼ Ã{YÁ ÉZZ¬e ±
»©/ d¼/ { «YÁ Ê¿Â°» ½Z¼eZaM ÃZ´f{ ®Ë ²¿Y| dÌ°·Z
^¬159 Ô/a Ê/°Ì°¨e 16 Ä/ « /]»f» 46/75 duZ» Ä] ¹Á{ Ä
§Ã{ z] { «YÁ Â¯~» Ê¸Y Y Ê§ 8 Y Á¨» Ê¸Y 83 Y Ê
d¼ { «YÁ ]»f» 11 duZ» Ä] 15 Ä « ²ÀÌ¯Za ¹Z¼¿Z] ½YÆe
{ «YÁ ]»f» 1/99 duZ» Ä] 9 Ä « ÉZ^¿Y Á ¦°¼Å Ä¬^ [ÂÀm
¼d/^i ¶/Ë} cZZ/» Á Ä/ Y ºÆ/·Y|¬] ¾Ì»Ë É¯» d
Ä/] |À Á d^i ÉÆ ÊfÅ ¹ZÀ] 139520301023011256 ®Ì¿Áf°·Y
¼ÊËZ/n]Zm d/¸ Ä/] d/Y Ã| ºÌ¸e Á {Z 982651 ÊaZq ÃZ
»¨¬.dY Ã{Â¼¿ Y¿M ÊÀj¼·Y dÌ°·Z» |À Á| dYÂy{ Á Ã|Ë{³ {Â
·~d/]Â¿ ®Ë { ¬§ d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌËM 120 Ã{Z» ÉYmY { \eY» Y
{ Ä/r¿ZÀq Ze {Â Ê» ÊÆ³M (Ä»Z¿Á ¾Ì¼Å) Zf¿ÓYÌj¯ Ä»Z¿Á ®Ë
¯{ZÀ/Y {Â/mÁ Z/Ë Á Â¯~/» ®/¸» Ä] d^¿ Ä¸»Z » ¹Zn¿Y Ê|» Ê
»¥/ Ê/Æ³M ¾/ËY Zf¿Y xËZe Y |Z] ÄfY{ Y {Ây {¿ ½M dÌ°·Z
»|ÃY{Y ¾ËY Ä] dÌ°·Z» |À ¶Y ¹Z¼¿Y Ä] Y {Ây YfY Á 10 c
Y /a d/Ì°·Z» |À/ ¶/Y {/Ì³ Y« Ê³|Ì {Â» Ze |ËZ¼¿ ÄWYY
»¶/Y ÄËYY ½Á|] YfY Ä] Á | |ÅYÂy Ã{ZY Ã|ÀÅ{ ÄWYY Ä] ÄuÔ
µÂ/Á ¹|/ cÂ/ { |/ |/ÅYÂz¿ Ã{Y{ /iY \Ìee dÌ°·Z» |À
¹Â/«» Ô/a d/Ì°·Z» |À ÊÀj¼·Y ,Ê¿Â¿Z« ¬» d¸Æ» ¥ ÊÅYÂyYÁ
.|Ë{³ |ÅYÂy ºÌ¸e ÊZ¬f» Ä] Á {Z

d{Z^Ë Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW {-3628/¦·Y.¹21570
– ÉÂ°
ÊÀj¼·Y dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

{Â/» ®/¸» d/Ì°·Z» {ZÀ/Y ½| º³ ¹ÔY Z] ½ZÌ¬f» ¥ZÀ¼·Y|^ ÉZ«M
wÂ/» 3950 ÃZ¼/ ¶Ë} Ã| Z»Y ÊÅYÂ³ ÄË{ZÆfY ºÌ¸e Z] ÊÆ³M
wÂ/» 35362 Ã{YÁ d/YÂy{ Ê ½YÆe 1250 Ä¿Zyf§{ 96/11/28
Ä¯ Ã{Â¼¿ Y Â¯~» ®¸» dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y Á| ÉZZ¬e 96/11/29
»Ê/» ÊÆ³M Ë s Ä] d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌËM 120 Ã{Z» ÉYmY { \eY
®/·Z» ½Z/Ì¬f» ¥ZÀ¼·Y|/^ ÉZ/«M :®·Z» Ê³{YÂ¿Zy ¹Z¿ Á ¹Z¿ -1 :{{³
|d/¸ -3 ½Y/Æe 8 z] { «YÁ 6229/1 :Ôa ÃZ¼ -2 ²¿Y
|À/ :d/Ì°·Z» dÌ Á ÄÔy -4 Ê¯ [Z^Y Á ÊËZn]Zm :½| º³
»®/Ë Á ²/¿Y{ Á{ Ô^« Ä¯) 6229/1 ÃZ¼] Ä¿Zz]Z^°Ë ²¿Y| dÌ°·Z
] {Äv¨/ 6196 d/^i ¶Ë} ½YÆe 8 z] { «YÁ (Ã{Â] Á¨» ²¿Y
ÉZ/]Z] ¾Ì/u|¼v» ÉZ/«M ¹Z/À] 507713 ÊaZ/q ÃZ¼] 67 f§{ 186
|À/ /]Y] Ä/YÂ·Y /» b/ dY Ã|Ë{³ ºÌ¸e Á {Z É|Ìu
½Z/Ì¬f» ¥ZÀ¼·Y|/^ ÉZ/«M Ä/] ½YÆe 29 Ä¿Zyf§{ 73/12/28-115272
»Z/] Y~/· .|/Z] Ê¼¿ dY{Z] Á ¾Å |Ì« { ²¿Y| Á Ã|Ë{³ ¶¬fÀ
Á|/ d/YÂy{ Á ¯~·Y ©Â§ ®¸» ®·Z» |À ½Y|¬§ ¹ÔY Ä] ÄmÂe
{Â/» ®/¸» Ä/] d^¿ ¯ Å Ze ¹ÔY \eY» ½M ÊÀj¼·Y dÌ°·Z» |À
Ê|/» ZË Ã|¿ ¯} ÊÆ³M ¾ËY ¹ZÆq d¼« { Ä¯ Ã{¯ Ä¸»Z » ÊÆ³M
Ä/] ÊÆ³M Zf¿Y Y a Á Ã{ ¥ |ËZ] |Z] Ê» {Ây {¿ ½M {ÂmÁ
Z/Ë dÌ°·Z» |À ¶Y ÄWYY ¾¼ Y {Ây YfY Á Ä mY» ¶v» d^i
{ ZË Á |¿ YfY ¬» d¸Æ» ¥ ³Y Á |ËZ¼¿ ºÌ¸e Ä¸»Z » |À
d^i ÃY{Y {Â¿ ÄËYY Ä¸»Z » |À ZË dÌ°·Z» |À ¶Y YfY cÂ
|/ÅYÂy ºÌ¸e ÊZ¬f» Ä] Á {Z cY¬» ª^ Y dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y
¯{.
ÉÂ·Â» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌW {-3627/¦·Y.¹21569

®¸» |Ì»Y – ½YÆe

نهادهای مالی
نمایشگاه قرآن و پول و دورهمی موزه داران ،در
موزه بانک ملی

بان�ک ملی  -م��وزه بانک ملی ای��ران همزمان ب��ا میزبانی «دومین
دورهمی سالیانه موزه داران» ،نمایشگاه اسکناس و نیز نمایشگاه آثار قرآنی
را بر پا خواهد کرد.
ب��ه گزارش آفرینش به نقل ازروابط عموم��ی بانک ملی ایران ،دورهمی
س��الیانه م��وزه داران ،امس��ال برای دومین ب��ار و با ه��دف نزدیکی ،تبادل
تجربی��ات و مرور س��الی که ب��رای موزه ه��ا و موزه داران گذش��ت ،برگزار
می شود.

تقدیر رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
استان تهران از روابط عمومی بانک سپه

بانک س�په  -رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران
با ارس��ال نام��ه ای از رئیس وق��ت اداره روابط عمومی بانک س��په به پاس
تالش های صورت گرفته در برگزاری هر چه با ش��کوه تر راهپیمایی بیست
و دوم بهمن ماه تقدیر کرد
.به گزارش آفرینش به نقل ازپایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ در نامه سید
محسن محمودی به سید علیرضا هاشمی آمده است :با حمد خداوند متعال
و س��پاس از عنایات حضرت ولی عصر (ارواحنا فدا) در طلیعه چهلمین بهار
عزت و ش��رف ،در مقطعی حساس و سرنوشت ساز ،مردم بصیر و شرافتمند
ایران اسالمی با حضور وصف ناپذیر ،تماشایی و ستودنی خود در راهپیمایی
یوم اهلل بیس��ت و دوم بهمن ماه ،بار دیگر با خلق حماس��ه ای اعجاب انگیز،
برگ افتخار ماندگاری را بر اوراق سراس��ر صالب��ت و اقتدار تاریخ ام القرای
جهان اسالم افزودند.

عرضه اوراق مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام)
توسط بانک اقتصادنوين

بان�ک اقتص�اد نوی�ن  -بان��ک اقتصادنوي��ن اوراق گواهي س��پرده
مدتدار ،ويژه س��رمايهگذاري (عام) مرحله بيس��ت و چهارم را از  22اسفند
م��اه  1396لغايت  28اس��فند م��اه  1396به مدت ش��ش روز کاري عرضه
ميکند.
به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک اقتصاد نوین ،اين اوراق
يکساله ،معاف از ماليات و مبالغ آن ضريبي از يک ميليون ريال با نرخ سود
عليالحساب  16درصد ساالنه است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

کارنامه موفق بانک پارسیان در سال  96مثال
زدنی است

بانک پارس�یان  -سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس ،عملکرد
بانک پارسیان در حوزه های اشتغال زایی ،تولید و همچنین کمک به بخش
کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک پارس��یان؛رحیم زارع با
اشاره به عملکرد یک ساله بانک پارسیان ،گفت :این بانک در میان بانک های
خصوصی کشور با ورود به حوزه تسهیالت دهی قرض الحسنه کارنامه مثبتی
از خود به جای گذاشته است.
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ورود بانک های
خصوصی به امور عام المنفعه عایدی چندانی در بر ندارد ،افزود :حضور بانک
پارسیان در این حوزه نشان از دغدغه مداری و مشتری مداری آن دارد.

شعب کشیک بانک سینا در ایام تعطیل نوروز 97

بانک سینا  -اسامی و نحوه فعالیت شعب منتخب بانک سینا در ایام
تعطیل نوروز  97اعالم شد.
ب��ه گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک س��ینا به منظور ارائه
خدمات بانکی مورد نیاز هموطنان در ایام تعطیل نوروز 43 ،شعبه این بانک
در روزهای دوم و چهارم فروردین ماه در استان های مختلف کشور از ساعت
 9الی  12فعال خواهند بود.
بر اس��اس این گزارش ،اسامی شعب کشیک بانک سینا در نوروز  97در
پایگ��اه اینترنتی این بانک به نشان��ی  https://www.sinabank.irقابل
مشاهده است.

اﻋﻼم شعب ﮐﺸﯿﮏ ﻧﻮروزی ﺑﺎﻧﮏ ایران زمین

بانک ایران زمین  -نحوه فعالیت شعب کشیک بانک ایران زمین در
ایام تعطیالت نوروز 97اعالم شد.
ب��ه گ��زارش آفرینش به نقل ازرواب��ط عمومی بانک ای��ران زمین ،این
بانک با ش��ادباش فرارسیدن عید نوروز و سال نو ،برای آسایش و دسترسی
مشتری��ان گرامی به خدمات بانک ،مطابق س��ال های گذش��ته ،فهرس��ت
ش��عب کشیک تهران و شهرس��تان خ��ود ،در تعطیالت ن��وروز  97را اعالم
کرد.
بر اساس این گزارش 59،شعبه در شهرستان ها و 12شعبه تهران در روز
های دوم و چهارم فروردین از س��اعت  ۹صبح لغایت12ظهر ،آماده خدمت
رسانی به هم میهنان گرامی هستند.

افزایش سقف برداشت ازخودپردازهای
بانک تجارت

بان�ک تجارت  -همزم��ان با روزهای پایانی اس��فند ماه و تعطیالت
نوروز ،س��قف برداشت از دس��تگاههای خودپرداز بانک تجارت به  5میلیون
ریال افزایش می یابد.
رواب��ط عمومی بانک تجارت ب��ا اعالم این خبر افزود :با توجه به افزایش
تقاضای نقدینگی و در راس��تای خدمت رسانی بیشتردر روزهای پایانی سال
و تعطیالت نوروز ،س��قف برداش��ت وجه نقد از دستگاههای خودپرداز بانک
تج��ارت در سراس��ر کشور از روز جمعه  25اس��فند لغایت چهارش��نبه 15
فروردین  97صرفا برای مشتریان دارای تجارت کارت به  5.000.000ریال
در شبانه روز افزایش خواهد یافت.
در این خبر آمده اس��ت :تغییر در سقف برداشت وجه از خودپردازهای
بانک تجارت بر اساس مجوز بانک مرکزی صورت گرفته و پس از تاریخ فوق
به میزان قبل (  2.000.000ریال) بر خواهد گشت .

