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معاون رئیس جمهوری اعالم کرد؛

سود سهام عدالت سال ، 96دی ماه واریز می شود

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت :پیش بینی می شود سود
سهام عدالت برای سال مالی  1396که در مجموع حدود پنج هزار میلیارد
تومان است ،از دی ماه امسال به مرور به حساب مشموالن واریز شود.
سید جعفر سبحانی در گفت و گو با ایرنا افزود :زمانی می توانیم سود
مشموالن س��هام عدالت را واریز کنیم که مجامع شرکت هایی که در سبد
سهام عدالت قرار دارند ،برگزار و سود هر سهم مصوب شود.
وی اضافه کرد :تاکنون  3800میلیارد تومان س��ود س��هام عدالت پس
از برگزاری مجامع ش��رکت ها مصوب شده و تنها سه یا چهار شرکت باقی
مانده است.
به گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی هلدینگ خلیج فارس از
ش��رکت های مورد توجه سازمان خصوصی سازی است که مجمع آن هنوز
برگزار نشده است و  30مهرماه میزان سود آن تعیین و تصویب می شود.
س��بحانی ادامه داد :این هلدینگ س��ال گذش��ته  800میلیارد تومان
معادل  23درصد از سود سهام عدالت مشموالن را تولید کرده بود.
وی ابراز امیدواری کرد که هلدینگ خلیج فارس امسال نیز حدود یک
هزار و  100میلیارد تومان س��ود در اختیار س��هام عدال��ت قرار دهد که با
احتساب سه هزار و 800میلیارد تومانی که تا کنون مصوب شده ،مبلغ سود
سهام عدالت سال مالی  1396به حدود پنج هزار میلیارد تومان برسد.
مش��اور رئیس سازمان خصوصی س��ازی گفت :ارزش گذاری سهام 49
ش��رکتی که در سبد س��هام عدالت قرار دارند ،در مجموع  26هزار و 600
میلی��ارد تومان بود ک��ه این ارزش هم اکنون به  116ه��زار میلیارد تومان
رس��یده یعنی سهم هر مش��مول س��هام عدالت بیش از چهار برابر افزایش
یافته است.
سبحانی بیان کرد :از مجموع سه هزار و  800میلیارد تومان سودی که
در س��ال  1395برای مشموالن س��هام عدالت مصوب شده بود ،سه هزار و
 300میلیارد تومان به  40میلیون نفر اختصاص یافت.
وی اف��زود 400 :میلیارد توم��ان از میزان مصوب باقی مانده که آن نیز
بین مش��موالنی که تا پایان مهرماه ش��ماره شبای خود را ثبت کنند ،واریز
می شود.
مشاور رئیس سازمان خصوصی س��ازی تصریح کرد :البته سود افرادی
ک��ه پس از مهلت تعیین ش��ده ش��ماره ش��بای خود را نداده ان��د در قالب
س��پرده گ��ذاری در بانک ،س��رمایه گ��ذاری در ب��ورس یا صن��دوق های
سرمایه گذاری ذخیره می شود.
{961286 Ê¿Z´ËZ] ÃZ¼ Ä] Ä»Z¿{Y

Ê«/ ºÆÀ/¯ [Ô/¬¿Y Æ/ Ê¿Z¿ Ä] ^¯Y Ê¸ |¿§ Ê¿Â¯ ©Y ÊZ^ ÃË º¿Zy:½ZÅYÂy
_Ä/] ©Ô/:ÄfYÂy - ½Z°¼·Y µÂÆn»:Ê¿Z¿ Ä] Z]Z] |¿§ ÄË{Z» ÉZË Ê¸ ÉZ«M:Ã|¿YÂy - 16
{cZ¨Ë/e ÉmÁ Ã|¿Áa cZm|À»Á cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] ÃZ³{Y{:Z°{³ - ÄmÁ dYÂy
«s Ä] ½Y|mÁ Á ¥ ] ÄÌ°e Z]Á µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY Z]Á ¹ÔY Y Ê³|Ì ºfy Ê¿Â¿Z
}.|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á| Ä] c{Z^» ¶Ë

ÃZ³{Y{ ÉY

{ Ê/¸ ÉZ/«M Ã|/¿YÂy dÌ§ Ä] Ê¿Â¯ ©Y ÊZ^ ÃË º¿Zy ½ZÅYÂy dYÂy{Y{ Ây
Z/ÆY ½Z/ÅYÂy Ä/¯ s/ ¾Ë|] kuÁ  Zv· Ä] ©Ô º°u Á| ÄfYÂz] ÄË{Z» ÉZË
{ÉYY{Á ¹|/»M{ Ã|/¿YÂy º/WY{ |¬ Ä] 72/9/25 wÂ» 978640 Ä»Z¿|¬ \mÂ» Ä] dY ÄfY
§¿|Ä/¸¼m Y Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä] ÄmÂe Z] ÃZ³{Y{ |¿|Ì ¡Â¸] ¾ Ä] Ä¯ ºZ] Ê» f» ½Y
Ä/] Ã|/¿YÂy Ä/°ÀËY Ä/] ¿|/¿Y{ Ê» v» Y ¾Ì§ ¾Ì] dÌmÁ Ä]Y Ä»Z¿|¬ ©|» ËÂe
»Ã{/¯ Z/Å Y ½Y|¿§Á ½ZÅYÂy Ä¯ dY µZ ZÆq Ê¸v» ªÌ¬veÁ dÂÌa ÄË{ZÆfY \mÂ
d·Ó{ ½ZÅYÂy smÁ [ ] ÊÀ^» Ê¿Â¿Z« Ê°a ÊÅYÂ³ Ì¿Á |À°Ì» ZÀf»Y Ä¬¨¿ dyY{a YÁ
] t¸/ {Z/nËY d/Æm ½YÁY{Á ÃZ/³{Y{ Ô/eÁ Ê / ´Ë{ ¥ YÁ {Y{ kÁ Zf§ LÂ
Y ÃZ³{Y{Á µ~] kÁ Ä] Y {Ây ÄËÆ» ¹Z¼e ÄmÁÁ dY Ã|¿ «YÁ iÂ» Ê³|¿ Ä»Y{YÁ ZÁ
Ê·Z/» ¶WZ» Z] Z^eY {Á Ã{¯ µ~] µÂ^« Àf¼¼·YÁ \WZ¤·Y Ê·Á º¯Zv·Y Ã|Z« ª^ kÁ \¿Zm
ÄmÁ Â«Á ©Â§ \eY» ÄmÂe Z] ÃZ³{Y{ Y~·.|Z] Ê¼¿ Y{Z] Y«Y ª^ ÄmÁÁ |z] Ê» Y ZÆ¿M
{ dËZ¼u ½Â¿Z« 33Á29Á26 Ã{Z»Á Ê¿|» ½Â¿Z« 1130 Ã{Z» {ZÀfY Ä]Á Äf¿Y{ v» ku Á
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
¡Ô/]Y xËZ/e Y /a ÃZ»  ©Ô º°u Z^fY c|» |Z] Ê» ÊÁ ½Â¿Z« ËY dËZ
d/Ì] ¥Á dY Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY.dY ÊÅYÂy ¹Zm§ d¸Æ» LZ¬¿Y ZË ÊÅYÂy ¹Zm§ ÉY
{ Y/fY ¶]Z« ´Ë{ Á dÌ] ¥ bÁ ÃZ³{Y{ ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á
{.|Z] Ê» ½YÆe ½ZfY ¿ |Ë|ne ÃZ³{Y
-2502/97
Ê¨ÂË – d|¯Za Éf³{Y{ ¹ZÆq Ä^  ÌW

diYÁ u ÊÆ³M

Ã|/¿Áa ÄÔ¯ Ä] Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ ª]Z» 145 ÃZ¼ Ä»ZÀZÀ ÉYY{ ÉZ^m ÁZÌ ÉZ«M
½YÁ{Z/ Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁu ÊÅYÂ³ dYÂy{ Ä^  ¾ËY Y 970599
§Ä/f¨³ Ê³|/¿ {Á|/] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y 96/10/10 xËZe { 2014 Ä»ZÀZÀ] É{Z^ Ä¼Z
1323 |/·Âf» 145 . ÉZ/^m ÁZÌ/ -1 Ä/] d/Y vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ
®/Ì]M Ã{Z/ 1312 |/·Âf» 569 . É{Z]M ¢¼ «Z] ¾Ì¿Z¿ -2 Ê§Âf» ¼Å ÃÁZ Ã{Z
»ÉZ^m ÔÌ· -4 Ê§Âf» a ½YÆe Ã{Z 1364 |·Âf» 3206 . ÉZ^m »Å -3 Ê§Âf» {Z
1271055392 . ÉZ/^m ½{Ó -5 Ê§Â/f» fy{ ½YÆe Ã{Z 1361 |·Âf» 15274 .
»cZ¨Ë/e ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY {Y|¿ É´Ë{ ÄiÁ ¹Âu» Á Ê§Âf» fy{ ½ZÆ¨Y Ã{Z 1370 |·Âf
»¬|»Z/e |ËZ¼ÀÌ» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Ê^u Â»Y ½Â¿Z« 361 Ã{Z» {ZÀfY Ä] Y Â]» dYÂy{ ÊeZ
¥/ ÊÆ³M ¾Ìfz¿ ¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY ¯ Å
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e Ä^  Ä] ÃZ¼°Ë
½YÆe 3 ÃZ¼ ¼fn» ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 114 Ä^  ÌW
{-1832/79204

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
½Ì] |¿§ Ê¿ZyÌ»Y |Ì»Y ÉZ«M

Äf/YÂy Ä/] Ê¿Z/yÌ»Y |/Ì»Y ÉZ«M Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Ã{YÌ¸ {Y{Æ» ÉZ«M ½ZÅYÂy
»9709980927300140 Ä/Ô¯ Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» ÄmÁ Ä^·Z
 ^wÂ/» Ê³|Ì/ d/«Á Á d/^i ½Y/Æe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä ÃZ¼ ¼fn» 114 Ä
¾Ì/ËM ½Â¿Z/« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 16/00 dZ 1397/09/03
{{ 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
{-1833/79205
»¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX

 ^½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä ÃZ¼ ¼fn» 114 Ä

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
|Ì¼u |¿§ Â°Y ÊÆ·Y LZ Ê¸ ¸§ ÉZ«M

Ä/] Â°/Y ÊÆ·YZ Ê¸ ¸§ ÉZ«M Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ |À¼mY ¾v» ÉZ«M ½ZÅYÂy
Ä//Ô¯ Ã|//¿Áa ÃZ¼// Ä//] Á Z//mY Ä^ /  ¾//ËY Ä//] Ä//¯ s//» Ä//mÁ Ä//^·Z» Äf//YÂy
Á d/^i ½Y/Æe Æ/ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä ÃZ¼ ¼fn» 114 Ä^  9709980927300479
Â/Â» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 16/00 dZ 1397/08/30 wÂ» Ê³|Ì d«Á
»½Z/ÅYÂy d/YÂy{ Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z
»Y a ÃZ» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY
Ê¿Z/i Äz/¿ {Â/y ¶/»Z¯ Ê¿Z/¿ ¹Ô/Y ¾¼/ Á Ä/ mY» ÃZ³{Y{ f§{ Ä] ÊÆ³M Zf¿Y xËZe
{.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ¼ Á dYÂy{Y
{-1834/79207
»¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX

 ^½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä ÃZ¼ ¼fn» 114 Ä

 26آبان؛ آخرین مهلت تعیین تکلیف
بازنشستگان شاغل

رئی��س س��ازمان ام��ور اداری و
اس��تخدامی کش��ور گف��ت 210 :نف��ر
مش��مول اصالحی��ه قان��ون ممنوعیت
ب��ه کارگیری بازنشس��تگان هس��تند و
دس��تگاه های دولتی باید تا  26آبان ماه
نس��بت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد
جایگزین اقدام کنند.
به گزارش ایرنا« ،جمشید انصاری»
در حاشیه جلس��ه هیات دولت در جمع
خبرنگاران ،اف��زود« :قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشس��تگان» از سال 1395
تصویب ش��د و مطابق آن ب��ه کارگیری
بازنشس��تگان و کسانی که بازخرید شده
بودند در دولت ممنوع و موارد استثنایی
در قانون مشخص شد.
وی ادام��ه داد :آنچه به تازگی اتفاق
افت��اده در خصوص اصالحیه تبصره یک
ای��ن قانون بود و خود قانون تغییر نکرده
است.
رئی��س س��ازمان ام��ور اداری
و اس��تخدامی توضی��ح داد :قب�لا
می توانستیم تمام مقامات موضوع ماده
 71قانون مدیریت خدمات کشوری را از
بین بازنشس��تگان ب��ه کار بگیریم اما در

این اصالحیه ،استانداران ،سفرا و معاونین
وزرا و تعدادی از ایثارگران حذف ش��دند
و نمی ت��وان نیروی بازنشس��ته در این
مسئولیت ها استفاده کرد.
وی اف��زود :در ای��ن اصالحیه اجازه
مطلق��ی که درب��اره کارکن��ان نیروهای
مسلح و وزارت اطالعات بود نیز محدود
شده است.
وی ادام��ه داد :تنه��ا اص�لاح قانون
ممنوعیت به کارگیری بازنشس��تگان در
تبص��ره یک اس��ت و چون خ��ود قانون

بدهی  ۱۱میلیارد
دالری ایران

بدهی خارجی ایران به بیش از  ۱۱میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر رسیده است.
به گزارش ایسنا ،بدهیهای خارجی کشور معموال وامها و دریافتهایی است که عمدتا از سوی بانک مرکزی از طریق منابع
خارجی اعم از خصوصی یا دولتی تامین میشود و بهطور طبیعی تعهداتی را برای بازپرداخت اصل و سود آن در سررسیدهای
مش��خص ایجاد میکند .مس��ئولیت این بدهی نیز با بانک مرکزی اس��ت و عمدتا دریافت و پرداخت از کانال این بانک انجام
میش��ود ولی این بدان معنا نیس��ت که بدهیهای خارجی به مصرف بانک مرکزی رس��یده و توزیع آن در بخشهای مختلف
انجام میش��ود.تازهترین آماری که بانک مرکزی از روند بدهیهای خارجی ایران منتش��ر کرده است ،از این حکایت دارد که در
پایان خردادماه سال جاری حدود  ۱۰میلیارد و  ۴۴۱میلیون دالر بدهی خارجی دارد که باید به آن حدود یک میلیارد و ۴۴۴
میلیون دالر معوقه (عدم پرداخت بدهی در سررس��ید) را اضافه کرد که در مجموع به حدود  ۱۱میلیارد و  ۸۸۵میلیون دالر
میرس��د .بدهیهای خارجی ایران از س��ال  ۱۳۹۳تاکنون حدود پنج میلیارد دالر افزایش یافته و از حدود پنج میلیارد و ۱۰۸
میلیون دالر به رقم فعلی رس��یده اس��ت.از بدهی خارجی حدود  ۱۱میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالری ایران حدود چهار میلیارد و
 ۷۵۴میلیون دالر برای امس��ال سررس��ید شده و باید تس��ویه کند .این در حالی است که از رقم بدهیهای ایران به کشورهای
خارجی برای سال ۱۳۹۸حدود یک میلیارد و  ۶۶۳میلیون دالر ۱۳۹۹ ،یک میلیارد و  ۴۵۲میلیون دالر ۱۴۰۰ ،تا  ۹۲۳میلیون
دالر و برای س��ال  ۱۴۰۱حدود یک میلیارد و  ۶۴۹میلیون دالر دیگر س��ر رسید و باید پرداخت میشد و عدم پرداخت موجب
افزایش معوقات خواهد شد.

d^i ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ ½ZÌZa Ä·Â· ÁZy d¯ ¶v»ÌÌ¤e ÊÆ³M
10100103632 Ê¸» ÄZÀÁ 831

]Ä/] Ê¸^« {MY d¯ ¶v» 1395/06/02 wÂ» ÃË|» dXÌÅ Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
|ÌÆ/ ½Z/]ZÌy µÁY {Z/]M ½ÂeZ/y ½YÁZ/y Ã{Zm 18 f»Â¸Ì¯ d|¯Za : |Ë|m {M
^ÄÂ]» Ã{Z»Á d§ZËÌÌ¤e 3391156499 Êfa|¯ 17 Á15 Ôa ®Ë Ä·Ó ÄqÂ¯ É{Z
{cZÂ»Á ZÆf¯ d^i ÃY{Y da Z^e Ê¸« Ä·Y dnu .|Ë{³ sÔY Ä»ZÀZY
.½YÆe ½ZfY ÉZÆ¿ZfÆ ÉZneÌ£
{-1791
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z

½YÆe ½ZfY Ô»Y Á {ZÀY d^i ¶¯ ÃY{Y
»(261358) d|¯Za ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i m

Z] ÃZ´¿ ÉY§Y ¹¿ d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
»Ê¸» ÄZÀ Á 96041 d^i ÃZ¼ Ä] {Á|v» dÌ·ÂX
10101401027

]wÂ//» Ã{Z// ·Y ©Â//§ Ê»Â//¼ //¼n» Ä//¸neÂ {ZÀf//Y Ä//
É|/¼v» Ã|Ìb º¿Zy - : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e 1397/06/05
Ä] µZË 25500000 dyY{a Z] 0070038880 Ê¸» |¯ Z] Ê°{Âe
É/fÀ» Z/Ì¸ ÉZ«M - .|»M{ LZ¯ Ã» { d¯ ©Á|À
Ä/] µZ/Ë 15000000 dyY{a Z] 4431569340 Ê¸» |¯ Z] |Å
Z/] §Z/¿ ZÌ¸ ÉZ«M - .|»M{ LZ¯ Ã» { d¯ ©Á|À
¯| »¸©Á|À/ Ä/] µZ/Ë 4500000 dyY{a Z] 0080172016 Ê
¯Ê°{Âe É|¼v» ÂËY{ ÉZ«M - .|»M{ LZ¯ Ã» { d
]©Á|À Ä] µZË 30000000 dyY{a Z] 1249886831 Ê¸» |¯ Z
¯¢/¸^» Y d¯/ ÄËZ» ÄnÌf¿ { .|»M{ LZ¯ Ã» { d
Ã{Z» Á .d§ZË ËY§Y µZË225000000 ¢¸^» Ä] µZË 150000000
»]ËY/§Y Y | ] Z¯ dÌ· Á |Ë{³ sÔY Ä»ZÀZY { ÄÂ
»Z/] Ê°{Âe É|¼v» ] É§ ÉZ«M |Z] Ê» ¶Ë} s Ä] ÄËZ
¯Ã|Ìb// º¿Z//y - µZ//Ë 75000000ÉYY{ 4590994755Ê¸»|//
»25500000 ÉYY{ 0070038880 Ê¸»|/¯ Z/] Ê°/{Âe É|¼v
ÉYY{ 1090287658Ê¸»|/¯ Z/] É}M Ê/¸ |¼v» ÉZ«M - µZË
Ê/¸» |/¯ Z/] |/Å É/fÀ» Z/Ì¸ ÉZ«M - µZË 75000000
|¯ Z] §Z¿ ZÌ¸ ÉZ«M - µZË 15000000 ÉYY{ 4431569340
»¸Â//ËY{ ÉZ//«M - µZ//Ë 4500000 ÉYY{ 0080172016 Ê//
»30000000 ÉYY{ 1249886831 Ê/¸» |/¯ Z/] Ê°{Âe É|¼v
.µZË
{-1792
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
(261359) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y
ÄÌWYmY

اصالح نشده تمام محدودیت ها کماکان
وجود دارد.
انصاری توضی��ح داد :برای نمونه در
این قانون به کارگیری افراد بازنشسته و
بازخرید ممنوع است و در همان مرحله
اول اج��ازه را به بازنشس��تگان داده و در
مقابل اجازه ب��ه کارگیری بازخریدی ها
نداده است.
معاون رییس جمهوری اظهار داشت:
اینکه در آن قانون شهرداران مشمول آن
قان��ون بودند ،کماکان نیز هس��تند و به

عبارتی در این حوزه ها کماکان تغییری
انجام نش��ده است؛ تنها چیزی که تغییر
کرده در بین مقامات بوده است و مقامات
یاد ش��ده (استانداران ،س��فرا و معاونین
وزرا) را نم��ی توان از بین بازنشس��تگان
منصوب کرد.
رئیس س��ازمان اداری و استخدامی
تشریح کرد:در قانون پیشین ایثارگران را
معاف ک��رده بودند اما با اصالحیه جدید
به جانبازان ب��االی  50درصد و آزادگان
بیش از س��ه سال دوره اس��ارت محدود
شده است.
انصاری ادامه داد :در قانون پیش��ین
نیروهای مسلح به صورت مطلق از شمول
این قانون معاف بودند اما اکنون با اجازه
فرماندهی کل قوا می توان بازنشسته به
کار گرفت ضمن آنکه وزارت اطالعات در
قانون پیش��ین استثنا داش��ت اما اکنون
فق��ط اج��ازه دارد یک درصد مش��اغل
مدیریتی را به بازنشستگان بدهد.
وی اضاف��ه کرد :حت��ی عبارتی که
در قانون اس��ت دارندگان اجازات خاصه
از رهبری نیز حذف ش��ده و فقط حوزه
بکارگیری محدودتر شده است.
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¿– Êa ®Ì¿ ½Z]ZÌy – ½Z³Æ»– ÄË|¼v» Æ – ^·Y ½ZfÆ – ¾ËÁ« ½ZfY ( Ê¿Z
]¸- 09128810163 Z//¼e ÃZ¼// – 12 |//uYÁ – ¹Â// Ä//¬^ – Ê//]£ 10 Â//
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100 / 000 Á ½Z/»Âe 262 / 700 ¢/¸^» Ä] Ê{Y{ ÄÀËÅ dyY{a Ä] ½ZÌWZf¼Å d¼u
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^Ê//¸» ÃZ¼// Ä//] ÊÅZ//¿ZÆm ºË//» º¿Z//y ½Z//Z] Ä»ZÀ//ZY ª//
ZÀÌ» º¿Zy Ê·Z» µZ ®Ë c|» Ä] Ê¸Y Z] d¼ Ä] 0322357136
Z/] d¼/ Ä] 0323584616 Ê¸» ÃZ¼ Ä] É|À¯ ¾u¨ m Âa
¸d/Æm ÀË§M Zf¿ÓY Ìj¯ Ä»Z¿Á Ê·Z» µZ ®Ë c|» Ä] µ|^·Y Ê
{Ä/] Â¯~/» dÌ·Z § ÂÂ» d^i .|Ë{³ ¾ÌÌ e d¯ ÉZÅ ÊÆ³M k
».|Z] Ê¼¿ dÌ·Z § Ä¿YÁa Á| Á ~yY Ä·À
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^·Y ½ZfY Ô»Y Á {ZÀY d^i ¶¯ ÃY{Y

(267003) k¯ ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y
Ê¼ {ZÀY {Z¨» ÉYmY Ä»Z¿ ¾ÌWM 18 Ã{Z» {ZÀfY Ä] ÄÌWYmY ¡Ô]Y ÊÆ³M

] Ä] ¾Ìu |¿§ ÊÆ·Y tf§ Ã{Y \Ì» ¾v» ÉZ«M 95/8/1 ÄyÂ» 112534 ÃZ¼ ÊÀÅ |À \mÂ» Ä
 Ôa Ê]Â°]M ÄqÂ¯ ZÅ³ ÄÌ |n» ÄqÂ¯ Ê¸Â] w ¾ËÁ« {M Ä] 4322834671 Ê¸»  Ä] 890
) \/¸ µZ/^« { |ÀZ] Ê» Z°Å|] d·Á{ ©Á|À Ä] ÊËYmY ©Â¬u Ä§ZY Ä] µZË 150/000/000 ¢¸^» 52
|Ã{Y{ Y« ¾Å { Y ( 98 k 723 – 79 Ê»Zf¿Y  Ä] 80 µ|» ÊÀËÀ] Ê·Â¼ » Za Áa Á{Ây ²¿Y
¯Â»Z» Y³ s Ä] Ä¯ Ã|Ë{³ 9700909 ÄÔ¯ Ä] ÄÌËYmY Á| Ä] nÀ» ÊÅ|] dyY{a ¹| iY ] Ä
Y~/· Ã|/¿ ÊËZ/ZÀ ©Â/§ ½ÂË|/» {M Á Ã|/Ë{´¿ Á|¬» ¯~·Y ©Â§ {M { ½ÂË|» Ä] ¡Ô]Y , da
]ª/Ë Y Y Ä/ÌËYmY ¡Ô/]Y dYÂy { 97 / 7 / 7 ÄyÂ» ÄyÂ» 1007896 Ä] ÃZ¼ Ã{YÁ Ê Z°¿Zf
{®Ë { \eY» YmÓY ¹Ó Ê¼ {ZÀY {Z¨» ÉYmY Ä»Z¿ ¾ÌWM 18 Ã{Z» dËZ Z] |¿Y Ã{Â¼¿ Y |ËYm { k
¿Ê/ËYmY cZÌ¸¼ Zf¿Y Y a Á Ã{ c|» ¥ Á | |ÅYÂy fÀ» Á _Zq ÄÌËYmY ¡Ô]Y ½YÂÀ Ä] d]Â
. | |ÅYÂz¿ fÀ» É´Ë{ ÊÆ³M Ã|ËY» ÊÆ³M Lm Á d§ZË |ÅYÂy ½ZËm
-2603/97

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Z |Ì |¿§ É{Z]M |Ì |Ì  |Ì ÉZ«M

Ã|/¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ ÉÁM Æ» ¾u ÉZ«M d·Z¯Á Z] |¼v» |¿§ Êq ÄÌ |^»Y ÉZ«M ½ZÅYÂy
Ä/Ë{Ze ÌyZ/e cYZy Á Ê{Y{ cYZy Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] Z |Ì |¿§ É{Z]M |Ì |Ì  |Ì ÉZ«M
»Ê»Â/¼ ÃZ/³{Y{ 3 Ä^ / 9709982810300210 Ä/Ô¯ Ã|¿Áa ÃZ¼ Ä] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s
ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 10 : 00 dZ 1397 / 08 / 21 wÂ» Ê³|Ì d«Á Á d^i ¾ËÁ« Ê«Â¬u
^½ZÅYÂy dYÂy { Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ÂÂ» ª
»xËZ/e Y /a ÃZ/» ®/Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓY Ìj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY
Y ºWZ¼/ Á d/YÂy{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
»¾ËÁ« Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 3 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ ÊÀ
-2605/97

نهادهای مالی
آخرین مهلت شرکت در جشنواره
«بیستابیست» بانک ملّی

بانک ملی  -پایان هفته جاری مصادف با بیستم مهرماه ،مهلت شرکت
در جش��نواره «بیستابیس��ت» کانون جوانه های بانک مل��ی ایران و امتحان
کردن شانس برنده شدن جوایز میلیونی آن به پایان می رسد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این نخس��تین دوره جشنواره
ملی کارت آرزو ویژه کاربران کانون جوانه های بانک ملی ایران است.

 21مهر؛ روز چک کردن رویای مشتریان بانک
سپه با جوایزی همچون کمکهزینه خودرو

بانک س�په  -باشگاه مش��تریان بانک س��په  21مهرماه با قرعهکشی
برندگان خوششانس خود را برای طرح «رویاتو چک کن» مشخص خواهد
کرد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانک سپه ،مراسم قرعهکشی اولین جشنواره
باش��گاه مشتریان «رویاتو چک کن» در روز شنبه مورخ  97.07.21برگزار و
به  352نفر از برندگان این جش��نواره که از دیماه س��ال  96آغاز و تا پایان
شهریورماه سال جاری ادامه یافت؛ جوایزی بهقیدقرعه اهدا خواهد شد.
مدیرعامل بانک صادرات :

احساس مسئولیت و پیشرو بودن ،رسیدن به
هدف را تضمین میکند

بانک صادرات  -دکتر حجتاله صیدی ،مدیرعامل بانک صادرات ایران،
در اولین روز از همایش سراسری روسای حوزههای صف ،ستاد و شعب ممتاز
ش��بکه این بانک ،طی س��خنانی وجود انرژی ،احساس مسئولیت ،پیشگام و
پیش��رو بودن در هر برنامهای را برای رس��یدن به اهداف ضروری عنوان کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،حجتاله صیدی  ،ضمن تشریح
نقش و جایگاه برنامهریزی در رس��یدن به اهداف سازمانی گفت :هر سازمانی
برای پیش��رفت و بقاء و استمرار فعالیتها نیازمند برنامه است و یک سازمان
بدون برنامه به واقع یک سازمان شکست خورده محسوب میشود.

افزایش سقف برداشت وجه از دستگاههای
خودپرداز بانک تجارت در ایام اربعین حسینی

بانک تجارت  -زوار امام حسین (ع) در ایام برگزاری پویش مردمی اربعین
می توانند تا سقف  5میلیون ریال از دستگاه های خودپرداز بانک تجارت وجه
نقد دریافت کنند .روابط عمومی بانک تجارت با اعالم این خبر افزود :در راستای
خدمت رس��انی مطلوب و تامین وجه نقد مورد نیاز زائرین امام حسین(ع) در
ایام اربعین  ،این بانک س��قف برداشت تعدادی از دستگاه های خودپرداز خود
در اس��تانهای خوزس��تان و ایالم را در ایام اربعین (از روز چهارشنبه  18مهر تا
یکشنبه  20آبان ) تا سقف  5میلیون ریال افزایش داده است.

Zy Ê»ZÆ d¯ ÌZe ÊÆ³M
f³ ÁÌ¿ d À Z°ËZa

{ Ê//¸» Ä//ZÀ Ä//] 4172 d//^i ÃZ¼// Ä//] 1397/07/11 xËZ//e
Ä/] ½M Ä/Ôy Ä¯ Ã|Ë{³ ¶Ì¼°eeZ§{ ¶Ë} Z»Y Á d^i 14007871039
Á dyZ/: d/Ì·Z § Â/Â» .{{´Ì» ÊÆ³M ¹Â¼ ÔY dÆm Ë s
Á Ê/°Ëf°·Y ÉZ/Å ¾Ì/Z» YÂ/¿Y ÉY|¿Y ÃY Á \¿ Á ÉZZ] Á |Ì·Âe
ÉZ/Å ¾ÌZ» cYÌ¼ e Êf À Á ÉÁZ¯ cÓM Y]Y Á ÉÁZ¯ cYÁ{Y
Á cY{YÁ Á ÉÁZ¯-Ê°Ì¿Z°» cÓM ¾ÌZ»-YÁ{ cYÌÆne – Ê°Ëf°·Y
ÃY Á \/¿ Á Ä/ÌÆe Á dyZ/ Á Ê/uY Á Á/§ Á |Ëy Á cY{Z
dyZ/ Á Ê¿|/ » ËZÀ/ Á Êf À/ ÉZ/Å d¿Ôa cZ//n¿ZyZ¯ ÉY|¿Y
»dyZ/ ZË ¾Ì»Ze Á ÂÌeÂ»Â¯Â· YÂ¿Y Á Ê°Ì¿Z°» Á Ê°Ëf°·Y ÉZÅ ÄÂ¼n
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»ZÅ ¾Ë Â¿Y Á ZÅÂeÂ»Áf°·Y ÉZZ] { de cYÌÆne YÂ¿Y ÁZÅÂeÂ
Á ¾ËÀ] `¼a ÉZÆÅZ´ËZm Ä] Â]» cZ»|y ¹Zn¿Y - , Ê§» ÉZÅ ªËZ Á
Á cY{Z/ Z/Æ¿M ÉY{/] Ã/Æ] Á ÉY|/¿Y ÃY Á Ê/m ½Y Ê Á ¶ÌWÁZ³
Á ÊmZ/y ÉZÅ d¯ Z] d¯Z» ,Ê¿Z³Z] Zn» ÉZÅÓZ¯ ÄÌ¸¯ cY{YÁ
{Z/¬ ¿Y ,d¯/ Â/Â» ¹Z/n¿Y dÆm ½YËY { Ê³|ÀËZ¼¿ ÉZY Á ~yY
«,ZÅ ËZ¼Å Á ZÅ ÃZ´ËZ¼¿ { d¯ ,Ê«Â¬u Á Ê¬Ì¬u ZzY Z] {Y{Y
ÂËZ/^fY Á Ê·Z/» cZ/Â» Ä/Ì¸¯ Y Ê·Z/Ë Á ÉY cÔÌÆe Y Ã{Z¨fY
], d¯/ ÂÂ» ÉYmY dÆm ZÌ¿ {Â» ÉÁÌ¿ Á cYÌÆne ¾Ì»Ze ,ZÆ°¿Z
Zn» ÉZÅÓZ¯ Á§ Á |Ëy ,Ê«Â¬u Á Ê¬Ì¬u ZzY Z] {Y{Y« {Z¬ ¿Y
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~/yY Y /a ¹Á/· cÂ/{ Ä/Â]» ÃZ´f/{ Y ¹Ó ÉZÅÂn» ~yY
»c|/» Ä/] d/^i xËZ/e Y : dÌ·Z § c|» ]Ë} mY» Y ¹Ó ÉZÅÂn
¿- É/¯» z] - {Z]M¿ ½ZfÆ - ^·Y ½ZfY : Ê¸Y ¯» {Á|v»Z
{½Z]ZÌy-|ÌuÂe ÄqÂ¯-ÄÌv·Z Ä¸v»-{Z]MÂaZ« ZfÁ - {Z]M|¼uY ½ZfÅ
ÄËZ»/ 3333138777 Êf/a|¯ -¦/°¼Å Ä/¬^ -0 Ôa -ÊÀÌ¼y ¹Z»Y
Ä/] º¬À» É|¬¿ µZË 100000000 ¢¸^» Y dY cZ^ Ê«Â¬u dÌz
¢/¸^» É{Z/ ¹Z/¿ Z/] ½M ºÆ/ 1000 {Y|/ e Ê·Z/Ë 100000 ºÆ 1000
371/412 ÃZ¼/ Ê°¿Z/] ÊÅYÂ/³ Ê/ ¾ÌÂ» Âe µZË 35000000
»412 |/¯ Z/] ®/Ì]M Ä^ / ½Y³Z/¯ ÃZ/§ ®¿Z] {¿ 1397/06/26 wÂ
dXÌÅ ZY |Z] Ê» ¹ZÆ ½Z^uZ |Æ e { Ê«Z^·YÁ dY Ã|Ë{³ dyY{a
»|d¼/ Ä/] Á2949891659 Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] Âa{Z/« ¾/¼Æ] ÉZ«M ÃË
»|µZ/ 2 c|/» Ä] ÃË|» dXÌÅ Â d¼ Ä] Á µZ 2 c|» Ä] ¶»ZË
d/XÌÅ Ì/W d¼/ Ä] Á5080069406 Ê¸» ÃZ¼ Ä] Ê¿Z] Ê^fn» ÉZ«M
»|Á5089796858 Ê¸» ÃZ¼ Ä] Ê¿Z] Ê¸ »v» ÉZ«M µZ 2 c|» Ä] ÃË
]: Z/»Y ª/u ½Z³|/¿Y{ µZ 2 c|» Ä] ÃË|» dXÌÅ ÌW \ËZ¿ d¼ Ä
¯¸Z/Ë ¶»ZË|/» ÉZ/»Y Ä/] d¯ ÁM |Æ e Á Y{ZÆ] {ZÀY Á ©YÁY ÄÌ
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