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تریبون

توقف تولید  ۵خودروی چینی در ایران

آذر ماه امسال تولید چند مدل سواری به صفر رسید.
به گزارش ایس��نا ،در ای��ن مدت تولید ولیکس  C۳۰دندهای ش��رکت
خودروس��ازان راین متوقف ش��ده و از یک دس��تگاه در آذر ماه سال گذشته
به صفر رسید.
تولی��د  VELA V۵دیگ��ر محصول این ش��رکت نیز ب��ا کاهش ۱۰۰
درص��دی همراه بوده و از  ۲۸۷دس��تگاه در آذر م��اه  ۱۳۹۵به صفر کاهش
یافت.
آذر ماه امس��ال تولید امویام  ۵۵۰محصول خودروس��ازی مدیران نیز
متوقف شده و از  ۵۷۲دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.
تولی��د جک  J۵محصول کرمان موتور نیز  ۱۰۰درصد کاهش یافته و از
 ۵۰۷دستگاه در آذر ماه  ۱۳۹۵به صفر کاهش یافت.
در ای��ن مدت تولید لیفان  X۵۰دیگر محصول کرمان موتور نیز متوقف
شده و از  ۱۲۹۸دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.

زمان واریز یارانه نقدی دی ماه اعالم شد

هش��تاد و سومین مرحله یارانه نقدی ،ساعت  ۲۴سه شنبه  ۲۶دی ماه
به حس��اب سرپرستان خانوار واریز میشود.به گزارش ایلنا،مبلغ یارانه نقدی
کماکان  ۴۵۵۰۰تومان اس��ت که در س��اعت  ۲۴روز سه شنبه هفته آینده،
واریز خواهد شد.
دول�ت میخواهد مردم برای دریافت یارانه در کمیته امداد ثبت
نام کنند
در همی��ن رابطه ،یک عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس گفت:
دولت از مجلس مجوز می خواهد که برخی افراد تحت پوشش کمیته امداد،
بهزیستی و حاشیه نشینان را جدا کرده و به آن ها یارانه دهد و مابقی مردم
اگر یارانه می خواهند ،در کمیته امداد و بهزیستی ثبت نام کنند.
حاجی بابای��ی وظیفه مجلس را در تصویب بودجه ای مفید ،کم ضرر و
هم راستا با اسناد باالدستی و در جهت عدالت اجتماعی تعریف کرد و افزود:
آنچه در عمل اتفاق می افتد دولت الیحه بودجه را تقدیم مجلس می کند و
مجلس ممکن است به وظایف خطیر خود عمل بکند یا خیر!
وی اف��زود :دول��ت از طرف دیگر به مجلس می گوید یک چک س��فید
بدهی��د ک��ه  38میلیون نف��ر یارانه بگی��ر را حذف کند .دول��ت از مجلس
مجوز می خواهد که یکس��ری از تحت پوشش��ان کمیته امداد ،بهزیستی و
حاش��یه نش��ینان را جدا کرده و به آن ها یارانه دهد و مابقی مردم اگر یارانه
می خواهند ،در کمیته امداد و بهزیس��تی ثبت نام کنند و ما بعد از بررس��ی
به آن ها یارانه بدهیم.
حاج��ی بابای��ی تصریح ک��رد :بنده ای��ن را توهین به م��ردم می دانم و
نمی توانم این بند را مصوب کنم .مجلس وظیفه دارد به دولت کمک کند و
در بحث وزرا دیدید که با تمام توان به هر کس دولت معرفی کرد ،رای دادیم
و به این کار ما نیز ایراد گرفته شد؛ اما بنده می دانم که بسیاری کارمندان ما
نیز به یارانه نیازمند هستند و نمی توان گفت این افراد را حذف کنید.
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پرونده تجمیع کارتهای بانکی؛ روی میز
بانک مرکزی

مدی��ر اداره نظامهای پرداخت بانک
مرکزی ب��ا بیان اینک��ه پرونده تجمیع
کارت ه��ای بانک��ی روی می��ز بان��ک
مرکزی اس��ت ،گفت :بان��ک ها در حال
آماده س��ازی ب��رای ص��دور کارت های
هوشمند هستند.
به گ��زارش مه��ر،داود محمدبیگی
با اش��اره به برگزاری جلس��ات مشترک
بان��ک مرکزی ب��ا بانکها ،گف��ت :یکی
از موضوعات��ی ک��ه هم اکن��ون در حال
بررس��ی و اجرایی ش��دن آن هس��تیم،
بحث آمادهس��ازی بانک ها ب��رای پیاده
س��ازی اس��تانداردهای امنیتی و صدور
کارت های هوشمند است.
مدی��ر اداره نظامهای پرداخت بانک
مرک��زی گف��ت :در کش��ور دو س��ه بار
تا کنون به س��مت کارتهای هوشمند
رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام خاصی

از نظ��ر داخل��ی ب��رای اس��تفاده از این
کارت ه��ا ،وج��ود نداش��ت ،زی��اد از
کارت های هوشمند استفاده نکردیم.
محم��د بیگی ،یک��ی از چالش های
اصلی در ح��وزه ارتباطات بین المللی را
به��ره گیری از کارت های هوش��مند در

نظ��ام بانک��ی داخلی دانس��ت و تصریح
کرد :برای این مه��م باید دو اقدام انجام
ش��ود نخس��ت اینکه زیرس��اخت های
بانک ها آماده ش��ود و دوم اینکه قوانین
و مق��ررات این کارت ها فراهم ش��ود به
نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر

می کن��د بتواند در خارج از کش��ور نیز
مورد استفاده قرار گیرد.
مدی��ر اداره نظامهای پرداخت بانک
مرکزی ،عملیاتی ش��دن روش مذکور را
نیازمن��د برخی پروتکل ه��ای ارتباطی
عنوان کرد و افزود :پروژه ای را به همین
منظور از  ۶ماه گذش��ته آغاز کرده ایم و
امیدواریم تا تیرماه س��ال آینده آن را به
اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای
هوشمند سازی کارت ها را رعایت کنند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا بعد
از آماده س��ازی استانداردها ،تغییری در
کارت ه��ای بانک��ی ایجاد خواهد ش��د؟
تصریح ک��رد :تغییرات در ح��وزه کارت
یکی از بحث های چالشی و جدی است
و به همی��ن دلیل در کش��ورهای دیگر
علیرغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز
نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.

درخواست برای رفع فیلتر تلگرام
نماینده مردم س��میرم در مجلس شورای اسالمی
خواستار رفع فیلتر موقت تلگرام شد و گفت که استفاده
از ش��بکههای پیامرس��ان داخلی نیازمند اعتمادسازی
است.
اصغ��ر س��لیمی در گفتوگو با ایس��نا اظهار کرد:
چند سالی است که مردم از تلگرام و برخی شبکههای
پیامرسان دیگر در حوزه فضای مجازی استفاده میکنند
و کسب و کارهای زیادی نیز در این فضا ایجاد شده که
دولت هم به دنبال تقویت و افزایش آنها بوده است.
وی اف��زود :اینکه ما بگوییم بای��د از اینترنت ملی
اس��تفاده کنیم یا پیامرس��انهای داخلی را فعال کنیم
به معنی این نیس��ت که دسترس��ی به پیامرسانهای
خارجی قطع ش��ود بلکه بای��د در کنار فعال بودن آنها،
نرمافزارهای داخلی نیز توس��عه داده ش��وند و مردم از
طریق رس��انهها آگاه شوند که این خدمات در فضاهای
مجازی داخلی هم ارائه میشود.

این عضو کمیس��یون ش��وراها با تاکید بر ضرورت
اعتمادس��ازی نسبت به ش��بکههای پیامرسان داخلی،
خاطرنش��ان کرد :این موضوع نیازمند فرهنگس��ازی
اس��ت و پش��توانهای میخواه��د ک��ه م��ردم ب��ه این
ش��بکهها اعتم��اد کنن��د ک��ه اطالعاتش��ان محفوظ
میماند.
س��لیمی ض��رورت ب��از بودن فض��ای انتق��ادی را
مورد اش��اره قرار داد و گفت :با بس��ته ش��دن شبکهها
و نرمافزارهای خارجی ما نمیتوانیم به خواس��ته خود
دست پیدا کنیم.
وی در پایان خواستار رفع فیلترینگ موقت تلگرام
ش��د و در عی��ن حال تاکی��د کرد که بای��د برای جلب
اعتماد مردم به شبکههای داخلی اقدامات الزم صورت
گیرد.
در همین رابطه ،نماینده اصالح طلب مجلس گفت:
بنده نمیگویم که حتماً باید تلگرام رفع فیلتر شود بلکه
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 {Y¯Za ËÁa -3 Ê§Âf» a 3733129581 Ê¸» ÃZ¼ 1365/6/29 c c 5419
  – [Â/y Ä/¨Ì· -4 Ê§Â/f» a 3720043924 Ê¸» ÃZ¼ 1368/5/4 c c
]-5 Ê§Â/f» /fy{ 3733081803 Ê¸» ÃZ¼ 1364/3/16 c c 641   {³Z
/fy{ 3720270998 Ê/¸» ÃZ¼/ 1370/8/7 c c –   {³Z] [Ây ÄË|Æ
»ÊeZ»|/¬» cZ¨Ë/e ¹Z/n¿Y Z/] ®ÀËY .{Y|¿ É´Ë{ gYÁ ½Z³{^»Z¿ Y Ì£ Ä] Ê§Âf
{Z/Ë Á {Y{ Ê/YfY Ê/¯Å Z/e |ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³M Ä^e» ®Ë { Y Â]» dYÂy
YÂ/ Ä/] ÃZ/» ®Ë ¥ ÊÆ³M ¾Ìfz¿ ¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y Ä»ZÀfÌÁ
. | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e
k|ÀÀ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 8 Ä^  ÌW
-3355/¦·Y.¹3121
{Ä»Z¿{Y

]ÊÅÂ/¯ Â Ê¼ÌÅY]Y ½Z§ :½ZÅYÂy - 108/7/95 : Ã|¿Áa 52/96 Ä»Z¿{Y{ 95/12/25 :xËZf
 ÉYÂ/ 7 ÃÂu : Ê³|Ì m» - cZy Ä^·Z» : ÄfYÂy - É|Ìu ¿ÂË : ½Z³|¿YÂyÃ|/¿YÂy dÌ§ Ä] ©Â§ ÄfYÂy Ä] dYÂy{Y{ ½ZÅYÂy : Z°{³ - |« z] ¥ÔfyY ¶u
Á Ê¿Â¿Z/« cZ¨Ë/e Ém Á ©Â§ ÄÔ¯ Ä] d^i Á ÃÂu ¾ËY Ä] ZmY Y a Ä¯ ÄfY{ ºË|¬e
d/Y Ã|/ Ã|¿Z/ YÂ/ Ê/Z« ¿ Ä] ÃÂu ¾ËY ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ÉZY ÄË¿ ¹ÔY
¸cY} Ä/] µZ/°eY Z/] Á ¹Ô/Y Y Ê³|Ì ºfy Ã|¿Áa ÊËZ« cY|Àf» Ì¼m ÄuÔ» Z] Y~ÆÌ
]Ä/] c{Z/^» ¶Ë} s Ä] Á ¹ÔY Y Ê³|Ì ºfy Ê¿Z¿Y ¥ Á ½Y|mÁ ] ÄÌ°e Á Ê·Z fËZ
|. |ËZ¼¿ Ê» ÉY ¹ÔY Á Á

YÂ ÊZ« ÉY

{ Ä/] É|/Ìu ¿Â/Ë Ã|/¿YÂy dÌ§ Ä] ÊÅÂ¯ Â Ê¼ÌÅY]Y ½Z§ dYÂy{Y{ Ây
Ä/ÀËÅ Á Ê/ZÀZ¯ ÄÀËÅ µZË 1500000 Á{Ây cZy µZË ½ÂÌ¸Ì» Ã{ Ä^·Z» ÄfYÂy
{Y ¹Ô f/Y ÊfËÂÅ Y|» Y dY cZ^ Ä¯ ½ZÅYÂy ÉY]Y cY|Àf» Ä] dËZÀ Z] Ê{Y
cZ/y ½Y/Ì» Ä/¯ cZ§{Z/e ZÀZ¯ Ê¼Ë¯ ¹Ô·Y|^ {³ ÄË ¿ Á ÂÅY Ì¸a
Á {ÁM] ½ÂÌ¸Ì» Ã{ Y 21 ½YËY 98 { 442 Ê»Zf¿Y ÃZ¼ Ä] 405 ÉYÂ Áa Á{Ây Ä] Ã{YÁ
/¬» Ä/¸m { ½M ºWZ¼/ Á Ä/ËZyY ¡Ô/]Y ¦Á Z] Ã|¿YÂy Ä°ÀËY Ä] ¿ Á Ã{Â¼¿ ¹ÔY
Ä/] Ê/YfY Á {Y/ËY ÄuÁ» ÉÂ{ Ä] d^¿ ÄnÌfÀ·Z] Á Ã{Zf¨¿ ÉY ÄvËÓ Äf§ZÌ¿ Âu
¼¶ ¿Z/] /m» ¾ËY Y~· ÄfY|¿ Y]Y ËÂy Ä»} dWY] Á ¾Ë{ dyY{a ] Ê¸Ì·{ Á Ã{ÁZÌ
Á 9 Ã{Z/» 1 |/À] {YÂ/» Ä] Y|Àf» Á Ìze {YÁ Y ½ZÅYÂy ÄfYÂy ¾Ë{ LZ¬] [ZvfY
»Y Ê/´¸¼m 1284=1258 Ã{Z/» 2 |/À] 1257-331 {YÂ» Á ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ ½Â¿Z« 25 Ã{Z
«Á Ê»Â/¼ ÉZ/ÆÅZ³{Y{ Ê/{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« Y Ê´¼Å 515-502=198 {YÂ» Á Ê¿|» ½Â¿Z
¶/Y d/]Z] µZ/Ë ½ÂÌ¸Ì» Ã{ dyY{a Ä] Ã|¿YÂy dÌ»Â°v» Ä] º°u Ê¿|» Â»Y { [Ô¬¿Y
ª/u { Ê/{Y{ Ä/ÀËÅ µZË 210000 Á ÊZÀZ¯ ÄÀËÅ d]Z] µZË 1500000 Á ÄfYÂy
¾Ì/¼Å { ÊÅYÂ/yYÁ ¶/]Z« Ê/ «YÁ ¡Ô]Y Á 20 ¥ Á Ã{Â] Ê]ZÌ£ ÉY .|ËZ¼¿ Ê» ½ZÅYÂy
¹/fv» º¯Z/v» { ÊÅYÂ/y /¿ |/Ë|ne ¶]Z« ¡Ô]Y Y Á 20 ¥ b Á |Z] Ê» ÃÂu
¼.|Z] Ê» |« ½ZfÆ Ê»Â
«- |« ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 7 ÃÂu ÊZ
-3360/¦·Y.¹2577

Âa ÁZÌ Z |Ì¼u

É¨ m ÂËY{ Ä] ºËZ¼Á dYÂy{Y{ Á Ê{Y{ d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

¯ºË» : ½ZÅYÂy - 9.15 dZ Ä^ÀÁ{ 1396/11/30 : Ê³|Ì d«Á - 961623: Ã|¿Áa ÄÔ
¯»Á|/ ) Z/ ½Z/°»Y ¹|/ ÊÅYÂ³ Á| : ÄfYÂy - É¨ m ÂËY{ : Ã|¿YÂy - Ê
d/Æm Ä/¯ Ã{Â¼¿ Ê»Â¼ ÉZÆÅZ³{Y{ ºÌ¸e ÊfYÂy{Y{ ½ZÅYÂy ( Z ½Z°»Y ¹| ÊÅYÂ³
½{Â/] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ ] Ã| ¾ÌÌ e Ê³|Ì d«Á Á Ã|Ë{³ ZmY µÁY Ä^  Ä] Ê³|Ì
Ê¿|/» Ê/{Y{ ¾Ì/WM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ËÂne Ä] ÃZ³{Y{ Âf{ Á ½ZÅYÂy dYÂy{ Ä] Ã|¿YÂy
»ÊÆ³M ¿ xËZe Y Ã|¿YÂy Ze . {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓY Ìj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY
Á d/YÂy{Y{ ¹Á{ Äz¿ {Ây ¶»Z¯ Ê¿Z¿ ¹ÔY ¾¼ Á Ä mY» ÃZ³{Y{f§{ Ä] ÃZ» ®Ë ¥
¼Y|/ ] Är¿ZÀq . |¿Z ºÆ] Âu Ê³|Ì dÆm ÓZ] ¬» d«Á { Á |ËZ¼¿ d§ZË{ Y ºËZ
.{Â] |ÅYÂy Á Ã{ ½M c|» Á fÀ» d]Â¿ ®Ë ¬§ |Z] ¹Ó ÊÆ³M Ä¸ÌÂ] Ê£Ô]Y
»|½ZfÆ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ µÁY Ä^  f§{ Ë
-3361/¦·Y.¹2585

«|

نهادهای مالی
ارائه  70درصد از خدمات بانکی در
پیشخوانهای شهرنت بانک شهر

بانک ش�هر  -مدیرعامل بانک شهر از ارائه  70درصد از خدمات بانکی
در پیش��خوانهای ش��هرنت این بانک خبر داد و گفت :در حال حاضر 358
دس��تگاه پيش��خوان شهرنت در  180ش��هر کش��ور به فعالیت میپردازد.به
گزارش آفرینش به نقل ازمرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر ،دکتر
حس��ین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت :با توجه به سياس��ت ها
و محدوديت هاي بانك مركزي در خصوص عدم توس��عه فيزيكي ش��عب و
همچنین با توجه به فضاي رقابتي ش��ديد و تمايل اقشار جامعه در استفاده
از ابزارهاي الكترونيكي و ارائه خدمات مطلوب بانكي به شهرداري ها؛ توسعه
بانكداري الكترونيك در دستور كار این بانك قرار گرفت.

تسهیالت اعطایی بانک رفاه به بخش های
مختلف اقتصادی

بانک رفاه  -بانک رفاه در 9ماهه نخس��ت س��ال جاری ،در بخش های
کشاورزی ،صنعت و معدن ،مسکن و ساختمان ،بازرگانی ،خدمات و متفرقه
بالغ بر  225.181میلیارد ریال تس��هیالت اعط��ا کرد.به گزارش آفرینش به
نقل ازروابط عمومی بانک رفاه؛ در  9ماهه نخست سال جاری ،تعداد 5.556
فقره تس��هیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی ،اش��تغال زایی و کارفرمایان
طرح ه��ای مدد جویی به مبلغ  663.976میلیون ریال به معرفی ش��دگان
کمیته امداد امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی و وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی از سوی بانک رفاه پرداخت شده است.

برگزاری مجمع فوق العاده و مجمع عادی به
طور فوق العاده بانک گردشگری

باید امکانات��ی را در داخل فراهم کنیم تا مردم بتوانند
مشکالت خود را حل کنند.
مصطف��ی کواکبیان دبیر کل حزب مردمس��االری
در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت تلگرام
گفت :مردم به ما مراجعه میکنند و میگویند به دلیل
فیلتر تلگرام چند هزار ش��غل از دست رفته است البته
بنده نمیگویم که حتماً باید تلگرام رفع فیلتر شود بلکه
باید امکانات��ی را در داخل فراهم کنیم تا مردم بتوانند
مشکالت خود را حل کنند.
وی اف��زود :ارج��اع م��ردم به چند پیامرس��ان که
نمیتوانند مخاطب جذب کنند ،راه حل نیست.نماینده
م��ردم تهران در مجل��س تصریح کرد :باید مس��ئوالن
س��اخت و ایجاد س��رورهای داخلی را ک��ه مدتها به
ل دادهاند عملی کنن��د و اگر میخواهند رفع
م��ردم قو 
فیلتر نکنند حتماً الزم اس��ت با همکاری یکدیگر ایجاد
سرورهای داخلی را امکانپذیر کنند.

ÄÔ¯ ÊËYmY Ã|¿Áa µÂ¬À»Ì£ µYÂ»Y Ã|ËY» ÊÆ³M
9600179

»¬|ÃZ´f{ ®Ë ²¿Y| Y Z» ²¿Y{ (4/37) ¹| d¨Å Ê Á ZÆq Y
Ä/¯ ]»f» 183/45 duZ» Ä] µÁY Ä¬^ Ê« d¼ Ê¿Â°» ½Z¼eZaM
»¬|Ê/f^i Ôa ÃZ¼ Ä] Ê°Ì°¨e 4 Ä « dY ¾°·Z] ½M ]»f» 4/05 Y
Y Ê§ 614 ÃZ¼ Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y 3104 Y Ê§ 14291
Ä/] Ê/°Ì°¨e 4 Ä/ « ²/ÀÌ¯Za Y ½Y/Ì» ½Z¼Å ¹Z¼¿Y Ä] Â¯~» Ê¸Y
»Á ¾Ì»/Ë Ä/¬^ 8 Á 7 ÉZÆËZ^¿Y © { «YÁ ]»f» 10/80 duZ
/«YÁ /]»f» 4/08 duZ» Ä] Ê°Ì°¨e ZÆq Ä « ÉZ^¿Y Y ½YÌ» ½Z¼Å
{ © :ÓZ¼/ :½Z/¼eZaM {Á|/u Z/] ¾Ì»/Ë Ä/¬^ 3 ÃZ¼/ ÉZ^¿Y
{YÂ/Ë{ d¼« 4 { ¹Á{ ª]Z Ê°Ì°¨e 3 Á 2 cZ « ÉZ§ Ä] dËYÂË
Á µÁY :Z« .© ÊZ» cÂ¸y ZÌu ÉZ§ Ä] dY ¾°·Z] Ä^· Á Ã{¿ Á
d¼/« Ä { ¹Á{ ª]Z Ê°Ì°¨e ¹Â Á µÁY cZ « YÂË{ Ä] YÂË{ ¹Â
{d¼/« 4 { :Z/]ÂÀm .Ê« ÊZ» Ì³Â¿ ÉZ§ Ä] dY ÃnÀa Á YÂË
¯Z/Ìu ÉZ/§ Ä] dY ÃnÀa Á YÂË{ dY xa cÂ Ä] µÁY d¼« Ä
»Ê/]£ ÁZ/n» ½Z¼eZaM Z] Ê¯YfY dËYÂË{ ¹ZÆq Á µÁY :Z]£ .ÊZ
{ Á Ä/¸a ÃY Ä/] d/Y [{ Á YÂ/Ë{ d¼/« lÀ/a { ¹Á{ Ä¬^ ¾Ì¼Å
Ì³Â¿ ÉZ§ Ä] dZÅ ÃnÀa Á YÂË{ d¼« Á{ { ¹Â ÊZ» Â¿ZM
»Ê¿Z/«Â§ Ä/¬^ ¦/¯ Z] ¦¬ Á Ê¿Zfve Ä¬^ ¦¬ Z] ¦¯ É¯» ÊZ
ÊZ/» ÄÂv» Ä] :Z]ÂÀm Á Z« Á ÓZ¼ :²ÀÌ¯Za {Á|u .dY Ê¯YfY
ÊZ/» Ä/Âv» Á 8 Á 7 ÉZ/ÆËZ^¿Y Z/] ¶/Z§ YÂË{ :Z]£ .ZÅ ²ÀÌ¯Za
Y ²/ÀÌ¯Za ¾/ËY Y Â/^ ªu 11 Ê·Y 7 ÉZÅ ÉZ^¿Y ¾¼ { ZÆ´ÀÌ¯Za
{:Z«/ .ª]Z Ê°Ì°¨e Ä Á{ Ä « a t Ä] :ÓZ¼ :ÉZ^¿Y {Á|u .|¿Y
{d/ËYÂË{ µÁY :Z/]ÂÀm 9 ÉZ/^¿Y Z/] ¹Â/ ÉZ^¿Y Z] Ê¯YfY dËYÂË
d/ËYÂË{ :Z/]£ :Z/Æ´ÀÌ¯Za ÊZ» ÄÂv» Ä] ¹Á{ 5 ÉZ^¿Y Z] Ê¯YfY
287332 d/^i ¶/Ë} 3 ²/ÀÌ¯Za Y Â/^ ªu Z] ¹Â ÉZ^¿Y Z] Ê¯YfY
¨Z°Å|/] Ã{Y É{Z/]M Ê/¸ ÁÌ/ ÉZ«M Ä] ª¸ f» 1052 f§{ 10 Äv
Ã|Ë{³ dY{Z] ÉÁ ÊÅ|] µZ^« { Ä¯ 96000179 ÄÔ¯ ÊËYmY Ã|¿Áa
¿½Z/]ZÌy É{´f/{ |/ÌuÁ |ÌÆ/ ½Z]ZÌy Êf Ë ½Z]ZÌy – ½YÆe :Ê¿Z
wÂ/» /¿ ª/^ Ä/¯ |/Z] Ê/» «YÁ 3 Ôa ÉZ¼Å ÄqÂ¯ {§ Ã{YZ«M
©ZeY Ä ¶»Z ¿ {Â» ½Z¼eZaM Éf³{Y{ Ê¼ ZÀZ¯ 1396/7/19
Ã/nÀa ²/¿ Á p³ ZÅYÂË{ ®Ì»Y |uYÁ ¦¯ -ÊËYË~a Á µZÅ Á [YÂy
ÉYY{ ¥Y É{ ¹Y d/ÀÌ]Z¯ Z/] ¾/aY Ä¿Zyb/M Ê ÉÁ Êa ÂË Ê]ÂÀm ÉZÅ
Ê/» [YÂ/y ©Z/eY ½ÁÌ] É´Ë{ Á [YÂy ©ZeY ¶yY{ Ê°Ë ¹Z¼u Á
]ÉËÂ/e ½Â¨ËM ÉYY{ .|Z] Ê» ÊËÂf{ ËÁ ®Ë ÉYY{ Ì¿ Á |Z
À/m Y Ì³Â/¿ ÉZ/Å Ã/nÀa Á ½Z¼eZaM Ê·Z¼ ÉZÅ ÃnÀa Y É{Y| e
Y ËZ»/ Á É/¯» Ä/¿ZyÂeÂ» ªË Y ËZ»³ dY É¸§ ¶Ì§Áa
ÃZ´f/{ ®/Ë ÉYY{ ½Z¼fyZ/ d«/ | ½Z¼eZaM { Ê]M ·Â¯ ªË
Á ²/ÀÌ¯Za ¦/¯ dY ²¿ Á p³ ZÅYÂË{ Á ²À ¦¯ Ä¸a ÃY Â¿ZM
{¢/¸^» Ä] dY Ä·Z Ã{Â¿ Y{Á|u ½Z¼fyZ d»|« ²À Àm Y ½M YÂË
Á |/f¨Å Á ½Â/Ì¸Ì» d/¨Å Á d Á {ZÌ¸Ì» Ä¿) µZË 9/067/750/000
96/06/20 wÂ/» Ä/¸neÂ ª/^ Á Ã|Ë{³ Ê]ZËY (µZË YÅ ÃZnÀa
»wÂ/» Ä^À/Á{ Á { Ä/¯ |Z] Ê» ¾¯Z ®¸» { ½ÂË|» LYmY Â»Z
½Z/Æm ÃYZ/Æq ®¿Á ½Y|Ì» { Æ 12 Ê·Y t^ 9 dZ Y 96/11/16
¯Y Ã|/ËY» ¾·Z/ 34 Ô/a Ê¼ {ZÀY ÉYmY d¿ÁZ » ½Z¼fyZ {Â
µZË 9/067/750/000 ¢¸^» Y Ã|ËY» Á | Ê» Á¨] Y|¬¿ Ã|ËY» ªË
Á |/ |/ÅYÂy ÄfyÁ§ |Z] ÄfY{ Y|Ëy Ä¯ d¼Ì« ¾ËeÓZ] Ä] Á Á
Ä/] Â/]» ÉZÅ ÊÅ|] Á {{³ Ê» µÂÁ cY¬» ª^ Ê¿Â¿Z« ÉZÅ ÄÀËÅ
Á Yf/Y ª/u Z/Ë Á [Z /¿Y ª/u Y ºY Z³ Á ©] Á Ê¯ Ä·Â· [M
»Y º/Y Ã|/ËY» xËZe Ze ÉY{Æ YÂ Á ÊeZÌ·Z» ÊÅ|] Ì¿ Á ¥
ZÀ¼/ .dY Y|Ëy Ã|Æ ] |Z] Ã|¿ ZË Ã| ¹Â¸ » ZÆ¿M Ê « º« Ä°ÀËY
ÉY{Y Á {{/³ Ä/^«f» Ì£ Ê¼ ¶Ì e Z] ¥{Z» Ã|ËY» Á Är¿ZÀq
] | .| |ÅYÂy Y³] ½Z°» Á ½Z» ½Z¼Å { Ã|ËY» Ä¸m ¶Ì e Y
1396/10/23 :Ã|ËY» ÊÆ³M Zf¿Y xËZe
– Ê¼ {ZÀY ÉYmY ºnÀa ÃY{Y ÌW {-2890/¦·Y.¹19057

¸{Y¿ Ê

بانک گردشگری  -مجمع فوق العاده و مجمع عادی به طور فوق العاده
بانک گردشگری با حضور مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره و سهامدارن این بانک
در روز  21دی ماه  96برگزار ش��د.به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی
بانک گردشگری ،در جریان برگزاری مجمع فوق العاده این بانک ،بر اساس رای
سهامداران ،سال مالی از پایان آذر به پایان اسفند ماه هر سال تغییر یافت.

آغاز اجرای طرح های متنوع بانکی در بانک
ایران زمین

بانک ایران زمین  -طرحهای جذابی در راس��تای مش��تری مداری و
استفاده از تجربیات مشتریان از سوی معاونت عملیات بانکی در تمامی شعب
بانک ایران زمین آغاز ش��د.به گزارش آفرینش به نقل ازروابط عمومی بانک
ایران زمین با اجرای  4طرح جدید از سوی معاونت عملیات بانکی ضمن ارائه
خدمات بهتر به مش��تریان تالش شده است که بانک ایران زمین در راستای
اهداف خود خدمات نوینی را به مردم ایران زمین ارائه کند.
ÉÁZ¯ z] Ä Âe Y dËZ¼u ©Á|À d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
Ê¸» ÄZÀ Á 440777 d^i ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ É ½ZfÆ
10320881467

]1396/09/12 wÂ/» Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Â/] É{Z/ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
½YÂ/À ] 0493094891Ê¸»|/¯Z] ¾»Â/» Z/ |Ì/ ÉZ«M : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e
]½YÂ/À ] 10320853372 Ê/¸» Ä/ZÀ Ä] Z´¿ ªÌ¨¸e Ê]Zu ÄÂ» Ê¸Y Z
½YÂ/À ] 6649834270 Ê¸»|/¯Z] Ê/¸ /¿ {Â/¼v» ÉZ«M Ê¸Y Z] Á ]Zu
].|¿| [Zzf¿Y 1396/09/30 Ä] ÊÆfÀ» Ê·Z» µZ ÉY] µ|^·Y Ê¸ Z
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
{-2949

(128249) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

ÉÁZ¯ z] Ä Âe Y dËZ¼u ©Á|À d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
Ê¸» ÄZÀ Á 440777 d^i ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ É ½ZfÆ
10320881467

]¶/Ë} cZ¼Ì¼/e 1396/09/12 wÂ» Ã{Z ·Y ©Â§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
|/ ] µZ }M ½ZËZa { Á Á µZ Å ÃZ» É{ µÁY Y ©Á|À Ê·Z» µZ : | }ZzeY
Ä/] Ê¸/Y /¯» Ê¿Z/¿ .|/Ë{³ sÔY Ä»ZÀZY { ÄÂ]» Ã{Z»Á |]ZË Ê» Ä¼eZy
|ÌÆ/ ½Z]ZÌy-ÊÀÌu {ÁY{ ÄqÂ¯-{Z]M ºZÅ Ä¸v»-É ½ZfÆ-½YÆe ½ZfY: {M
»Ä»ZÀZY 3Ã{Z» Á d§ZË ÌÌ¤e1877715467Êfa|¯ Z] µÁY Ä¬^42 Ôa-ÊËY|§ |¼v
].|Ë{³ sÔY ©Â§ s Ä
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
{-2950

(128250) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

Zy Ê»ZÆ d¯ Z]Â ^ ½YZ¯ d¯ d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
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