6

info@afarinesh-daily.com

تریبون

با مصوبه ستاد تنظیم بازار؛

بسته حمایتی در دو نوبت به اقشار آسیب پذیر
توزیع می شود

س��خنگوی هیات رییسه مجلس شورای اس�لامی گفت :بسته حمایتی
دولت در دو نوبت به اقشار آسیب پذیر جامعه با درآمد کمتر از سه میلیون
تومان ارائه می شود.
به گ��زارش ایلنا ،بهروز نعمتی در جمع خبرنگاران پارلمانی با تش��ریح
جلسه غیرعلنی مجلس افزود :در این جلسه که با حضور محمد باقر نوبخت
رییس سازمان برنامه و بودجه ،محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و معاون
اقتصادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،رییس س��ازمان تعزیرات حکومتی
و کارشناس��ان مرک��ز پژوهش های مجلس برگزار ش��د ،موضوعات مختلف
اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد :در این جلس��ه قرار ش��د برای  20میلیون نفر از اقش��ار
آس��یب پذیر جامع��ه که زیر  3میلی��ون درآمد دارند در دو مرحله بس��ته
حمایتی داده شود.س��خنگوی هیات رییسه مجلس همچنین اظهار داشت:
مقرر ش��د که در هر مرحله حدود  300هزار تومان به مردم کمک ش��ود که
مجموع این پرداخت حدود  12هزار و  500میلیارد تومان خواهد بود در این
راستا افراد شناسایی شده اند.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول؛

ایران تا  ۲سال آینده درگیر رکود اقتصادی
خواهد بود

صن��دوق بینالمللی پول گفته انقباض اقتصاد ایران در حال حاضر آغاز
ش��ده و تا دو س��ال دیگر به دلیل کاهش تولید نفت تح��ت تحریمها ادامه
خواهد داشت.
به گزارش صندوق بینالمللی پول ،اقتصاد ایران امس��ال وارد یک رکود
شده و سال آینده به دلیل تحریمهای آمریکا وضعیت وخیمتر خواهد شد.
بر اس��اس این گزارش که  ۸اکتبر منتش��ر ش��ده ،صندوق بین المللی
پول گفته نفت ایران که رانه اصلی اقتصاد این کش��ور است به دلیل کاهش
صادرات نفت ۱.۵ ،درصد تقلیل پیدا خواهد کرد و رشد اقتصادی  ۳.۶درصد
کاه��ش پیدا خواهد کرد.در ماه می و قبل از اع�لام خروج آمریکا از برجام،
رش��د اقتصادی ایران برای سال  ۲۰۱۸و  ۴ ، ۲۰۱۹درصدد پیشبینی شده
بود.صندوق بینالمللی پول گفت��ه انقباض اقتصاد ایران در حال حاضر آغاز
ش��ده و تا دو س��ال دیگر به دلیل کاهش تولید نفت تح��ت تحریمها ادامه
خواهد داشت .این روند تا سال  ۲۰۲۰و بازگشت به رشد مثبت ،ادامه خواهد
داش��ت.صندوق بینالمللی پول برای خاورمیانه نیز کاهش رش��د پیشبینی
کرده است .این چشمانداز برای جهان هم تا حد زیادی تیره بوده به گونهای
ک��ه از نظر صندوق بینالمللی پ��ول در نتیجه جنگ تعرفهها میان آمریکا و
چین ،رش��د جهانی اقتص��اد میانگین  ۳.۷درصد در س��ال  ۲۰۱۸و ۲۰۱۹
خواهد بود.بر اساس این گزارش این صندوق برای عربستان سعودی افزایش
رش��د اقتصادی را پیشبینی کرده است .این افزایش به دلیل افزایش تولید
خواهد بود.
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طرح پیشفروش لوازم خانگی اجرا میشود

با مجوز ستاد تنظیم بازار ،تولیدکنندگان میتوانند
بر اساس ضوابط س��ازمان حمایت اقدام به پیشفروش
لوازم خانگی نمایند .مرحله اول این طرح با فروش ۱۶۰
محصول با قیمت قطعی آغاز شد.
ب��ه گزارش مهر ،اعضای س��تاد تنظیم بازارموافقت
خود با طرح پیشفروش لوازم خانگی را برای واحدهای
توانمند و بدون مداخله دولت را تثبیت کردند.
بر این اس��اس اعضای کارگروه اع�لام کردند که با
اج��رای این طرح به ش��رطی موافقت دارن��د که رفتار
مبتنی ب��ر حمایت دول��ت ،وزارت صنع��ت و کارگروه
تنظیم بازار مورد انتظار تولیدکنندگان نباشد.
در این مصوبه اعالم ش��ده که با این پیشفرض در
ص��ورت توافق مقامات مس��ئول ،پیش��نهاددهندگان یا
ش��رکتهای مش��ابه میتوانند از ظرفیتهای اجرایی و
تخصصی خود برای پیادهسازی هرگونه طرح در فضای
مشابه و به ش��کل رقابتی استفاده کنند .ضمن اینکه با
اعالم س��ازمان حمایت مبنی بر تدوین ،تصویب و ابالغ
ضوابط فروش اقس��اطی و پیشف��روش کاال در هیئت
تعیی��ن و تثبیت قیمتها ،عم ً
ال راه برای ش��رکتهای
توانمن��د جهت عرضه کاال با قیمت مقطوع و با کمترین
نوس��ان قیمت وجود دارد و ش��رکتها بر اساس ارزش
برن��د و جایگاه��ی که ن��زد مصرفکنن��دگان دارند ،با
اطالعرس��انی کامل از ش��رایط و ضواب��ط عرضه کاالی
تولیدی خود به ش��رط رعایت قیمت مندرج در سامانه
 ۱۲۴اقدام نمایند.
بر این اساس طرح فروش  ۱۶۰مدل محصول لوازم

تالش جدی
روسیه و اروپا برای
عملیاتی شدن
کانال مالی با ایران

نهادهای مالی
تسهیالت  22هزار میلیارد ریالی بانک ملی برای
ازدواج جوانان

بانک ملی  -در ش��ش ماه نخس��ت امس��ال بیش از  146ه��زار نفر با
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،با توجه به سیاس��ت حمایت
از اش��تغال و ازدواج جوانان در این بانک ،میزان تس��هیالت قرض الحس��نه
پرداختی ازدواج همواره با روند رو به رش��د همراه بوده است به طوری که از
ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ،تعداد  123هزار و  123فقره تسهیالت
پرداخت ش��ده و این میزان در شش ماه نخست امسال به  146هزار و 701
فقره رس��یده است .ارزش ریالی این تس��هیالت نیز بیش از  22هزار و 926
میلیارد ریال است.
بانک ملی ایران در یک س��ال ابتدای فعالیت دولت دوازدهم نیز رویکرد
حمایت از زوج های جوان را دنبال و از ابتدای مردادماه سال گذشته تا پایان
خردادماه س��ال جاری تعداد  214هزار و  688فقره تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج و تهی��ه جهیزی��ه ب��ه ارزش  25هزار و  381میلی��ارد ریال پرداخت
کرده است.
خانگی ش��امل یخچال ،فریزر ،لباسش��ویی ،اجاق گاز،
الایدی و ل��وازم خانگ��ی کوچک از صب��ح فردا در دو
شیوه قیمت مقطوع و خرید با قیمت غیرقطعی و با سود
مشارکت ،آغاز خواهد شد.
این طرح از آغاز ش��ده و به م��دت محدودی ادامه
دارد به نحوی که برای هر کاالیی که س��قف فروش پُر
شود ،سایت بس��ته ش��ده و مصرفکنندگان میتوانند
برای مرحله بعدی ،درخواست خود را ثبت نمایند.
بر اس��اس این طرح ،قیمت به ص��ورت قطعی و با
تخفیف نس��بت به مدت زمان انتظار مشتری در تحویل
کاال ،مش��مول دو درصد تخفیف میشود و اگر متقاضی

خواس��تار تحویل در ماه اول باش��د ،مش��مول دریافت
تخفیف نخواهد بود.
این طرح از س��وی تولیدکنندگان ب��ه منظور رفع
نگرانی مصرفکنندگان در خصوص نوسان قیمتها در
بازار پیادهس��ازی میش��ود که بر اس��اس آن ،فروش به
صورت قطعی صورت خواهد پذیرفت.
بر ای��ن اس��اس مصرفکننده میتواند ب��ا مراجعه
به س��ایت و واریز وجه محصول خریداری ش��ده ،رنگ،
مدل و ش��رایط زمانی تحویل را تعیین کرده و چنانچه
تولیدکنن��ده نتواند در موعد مقرر ب��ه تعهد خود عمل
کند ،مشمول  ۲۵درصد جریمه ماهانه خواهد بود.

پایگاه خبری آمریکایی نوش��ت بیش��تر مقامات آمریکایی به تالشهای اروپاییها برای اس��تقالل مالی از آمریکا به دیده
تمسخر مینگرند.
به گزارش ایسنا به نقل از نشنال اینترست ،فدریکا موگرینی -مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هفتههای گذشته
اعالم کرده است که اتحادیه اروپا با همکاری چین و روسیه ،مکانیسمی برای تداوم همکاری تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد
کرد .او در سخنرانی خود در سازمان ملل نیز گفته بود :در شرایط عملیاتی این بدان معناست که کشورهای اروپایی ،یک نهاد
قانونی برای تسهیل مراودات مالی با ایران ایجاد خواهند کرد که به شرکتها اجازه میدهد روابط خود با ایران را حفظ کنند.
از دید برخی مقامات آمریکایی ،این تالشها تمسخرآمیز و بی نتیجه هستند ،آنها هم چنین بر این باورند که شرکتهای
اروپایی منافع خود در بازار آمریکا را فدای همکاری با ایران نخواهند کرد .با این حال نش��نال اینترس��ت به مقامات امریکایی
پیشنهاد کرده است تالشهای اروپاییها را جدی بگیرند.در سال  ۲۰۱۸نیز دالر آمریکا بهترین گزینه در نظام تجاری و مالی
جهان بوده است با این حال برخالف دوره قبلی تحریمها ،اتحادیه اروپا معتقد است ایران به تعهداتش پایبند بوده و تا زمانی که
این کشور به تعهداتش پایبند است دلیلی برای بازگرداندن تحریمها وجود ندارد .به نظر میرسد که شرکتهای کوچک اروپایی
که دسترسی به بازار آمریکا ندارند مایل به کار با ایران در صورت فراهم شدن ساز وکارهای مورد نیاز باشند.
از سوی دیگر روسیه نیز به دقت تجربه ایران را زیر نظر دارد و ابزار پرداختی جدید را راهی برای کاستن فشارهای تحریمی
آمریکا بر اقتصاد خود میداند.

ÊÆ³M

d/^i Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ s Ä] ½Z^  |¿§ É|¼v» ¾u diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
|Á Ã{Â/¼¿ d/iYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ ÃZ³{Y{ ¾ËY Y 9709982856100242 ÄÔ¯ Ä] Ã
Á Ä/f¨³ cZ/Ìu {Á|/] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { É|¼v» ½Z^  ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq
Ê/¸» ÃZ¼/ É¤/Y Â/a Ê/vf§ ÄÌ/M –1 : Ä/] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ
Ê/¸» ÃZ¼/ É|¼v» \m –2 ( Ê§Âf» ¼Å ) 1329 / 08 / 02 |·Âe xËZe 5089511179
Ê/¸» ÃZ¼/ É|/¼v» Ä¿Z§Y –3 ( Ê§Âf» a ) 1346 / 04 / 30 |·Âe xËZe 5089837864
Ê/¸» ÃZ¼/ É|/¼v» ¨ m –4 ( Ê§Âf» fy{ ) 1347 / 02 / 25 |·Âe xËZe 5089840857
Ê/¸» ÃZ¼/ É|/¼v» Y/Å –5 ( Ê§Â/f» a ) 1351 / 02 / 02 |·Âe xËZe 5089856036
Ê/¸» ÃZ¼/ É|¼v» É^¯ –6 ( Ê§Âf» fy{ ) 1354 / 03 / 04 |·Âe xËZe 5089522561
Ê/¸» ÃZ¼/ É|/¼v» ¾v» –7 ( Ê§Âf» fy{ ) 1353 / 06 / 05 |·Âe xËZe 5089523223
Ê/¸» ÃZ¼/ É|/¼v» Y¤/ –8 ( Ê§Â/f» a ) 1358 / 03 / 20 |·Âe xËZe 4323472250
Ê/¸» ÃZ¼/ É|/¼v» ¾/u –9 ( Ê§Âf» fy{ ) 1360 / 01 / 04 |·Âe xËZe 5089304866
ÊeZ»|/¬» cZ¨Ë/e ¹Z/n¿Y Z] ®ÀËY ( Ê§Âf» a ) 1362 / 12 / 25 |·Âe xËZe 5089523304
{dÌ/Á Z/Ë Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â//]» dYÂy
¿ºË|/¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ» ®Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] Ê» ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z
{. | |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y
»Ê¸ ¯Zy µÁY Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX
-2540/97

¾ËÁ« ½ZfY cZËZ] z] ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ
{Ä»Z¿{Y

¶ËZ]Â» YZ] É|  ÃYZÆq / ½Zn¿ Ê¿Z¿ Ä] |¼uY |¿§ É{Â¼v» Ä·Y c¿ ÉZ«M :½ZÅYÂy
Ê¿Z/¿ Ä/] ½Z/¼u |¿§ ÊWYÌ¼¿Zy ÊmZu ¾Ìu |¼v» ÉZ«M :Ã|¿YÂy - ZËM ÃZ´Á§ ZËM
»Ä/Ô¯ Ã|¿Áa ¬» d«Á { ©Â§ xËZe Ä] :Z°{³ - ÄmÁ Ä^·Z» :ÄfYÂy - ½Z°¼·Y µÂÆn
Z/] YÂ/ dY ¿ dve ¶Ë} Ã|ÀÀ¯Z»Y É|e Ä] ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 17 Ä^  { 970176
:|ËZ¼¿ Ê» ÉY Á| Ä] c{Z^» ¶Ë} s Ä] µZ f» |¿ÁY|y Y d¿Z fY Z] Ê³|Ì ºfy ¹ÔY

YÂ ÊZ« ÉY

{ ÊWYÌ¼¿Z/y ÊmZ/u ¾Ì/u|¼v» ÉZ«M dÌ§] É{Â¼v» Ä·Y c¿ ÉZ«M ÉÂ{ Ây
]µZË/ ÃZ¼/ Ä/] ®/q Ã/¬§ ®/Ë Ä/mÁ d/]Z] Y µZË 12/850/000 ¢¸^» Ä^·Z» ÄfYÂz
Ë|/£ Ä^  Ê¸» ®¿Z] {¿ µZË 12/850/000 ¢¸^¼] 94/11/22 |Ì Ä] 12/9228/170162
¿®q ©|» dÂ¿Á Ä°ÀËY Ä] ¿ Ê{Y{ cZy Á ÄË{Ze ÌyZe cZy [ZfuY Z] ½Zn
»µÂ/YLZ¬] Á Ã{Â/] / e Y ½Â» Ì¿ ZÆ¿M d·ZY Ä¯ ÄÂ]» ÄË{Ze ¹| ÊÅYÂ³ Á ¥ÂÂ
Ä/mÁ Ä^·Z» { ½ZÅYÂy ©Z¬vfY Á Ã|¿YÂy Ä»} µZ¤fY ] d·Ó{ ½ZÅYÂy |Ë { Ã| {ZË {ZÀY
»YÂ/ Ê³|Ì/ Ä/¸m { ÊÆ³M ¿ ªË Y ¡Ô]Y º£ Ê¸ Ã|¿YÂy ÄfY{ Y ÄfYÂy {Â
µY{ Ê¯|/» Á ¶Ì·{ Á Ã{ÁZÌ¿ ¶¼ ] {Ây Y ½ZÅYÂy ÉZ{Y µZ^« { ÉiÂ» Z§{ ÄfY|¿ Âu
] ]Ã|/¿YÂy ¾Ë{ LZ¬] [ZvfY Á ¯~·YZ» ¶ËÓ{ Ä] ZÀ] Y~· dY Ã{Â¼À¿ ÄWYY ËÂy Ä»} dWY
½Â¿Z/« 310 Á 313 {YÂ/» Ì¿ Á Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM ½Â¿Z« 519 Á 515 Á 198 {YÂ» Ä] {ZÀfY Z] Á
¶/u ÉZÅYÂ/ ½Â¿Z/« 9 Ã{Z» ¦·Y |À] Á ®q Á| ½Â¿Z« 2 Ã{Z» Ä] Ê«Zv·Y Ã^e Á cZne
Á ÄfYÂy ¶Y d]Z] Y µZË 12/850/000 ¢¸^» dyY{a Ä] Ã|¿YÂy dÌ»Â°v» Ä] º°u ¥ÔfyY
»^¸|Ì/ Y Ä/Ë{Ze { ÌyZ/e cZ/y /Ì¿ Á Ê/{Y{ Ä/ÀËÅ ½YÂÀ ] µZË 1/520/625 ¢
½Z/ÅYÂy ª/u { É/¯» ®/¿Z] ¹Âe Ê»ÔY w¿ ÉZÀ^» ] ÄfYÂy µÂÁ Á Ze 94/11/22
Ä^  ¾ËY { ÊÅYÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y xËZe Y Á 20 ¥ Á Ê]ZÌ£ Ã{Z º°u .|ËZ¼¿ Ê» {Z
Á Ê»Â/¼ ÉZ/Å ÃZ/³{Y{ { ÊÅYÂy¿|Ë|ne ¶]Z« ´Ë{ Á 20 ¥ ,c|» LZ¬¿Y Y a Á
.|Z] Ê» ½Zn¿ Ê«Â¬u
Ê¿Z¼Ì¸ – ½Zn¿ ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 17 ÃÂu ÊZ« -2541/97

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê{Y{ d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

¯ÃÂ/u 9:30 dZ/ 97/9/13 wÂ» Ä^À ÄÁ { Ê³|Ì d«Á 709/6/97 Ã|¿Áa ÄÔ
½ZÅYÂy - Ä^·Z»:ÄfYÂy - Ê·Âf» ¾Ì»ZÌÀ]:Ã|¿YÂy - É{Z]M Ì§ Ê»¯ Ä¿Z¼:½ZÅYÂy - º
{Ã|Ë{³ ZmY ¥ÔfyY ¶u Ä^  Ä] Ê³|Ì dÆm Ä¯ Ã{Â¼¿ Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ ºÌ¸e ÊfYÂy{Y
Á ½Z/ÅYÂy d/YÂy{ Ä/] Ã|/¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ã| ¾ÌÌ e Ê³|Ì d«Á Á
{|ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 73 Ã{Z» ËÂne Ä] Á ÃZ³{Y{ Âf
¯d/]Â¿ ®/Ë /¬§ {Â/ ¹Ó ÊÆ³M ¾ËyM ¿ xËZe Y Ã|¿YÂy Ze {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj
».{Â] |ÅYÂy ½M c|» fÀ
ZËÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ µÁY ÃÂu ÌW
-2576/¦·Y.¹2614

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
ºf |¿§ ÉÂ¼¯ ÉÌ ZË ÉZ«M

ÄfYÂy Ä] ÉÂ¼¯ ÉÌ ZË ÉZ«M Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y{ Êf¨·Y ¹YÆ ÉZ«M ½ZÅYÂy
{Ã|/¿Áa ÃZ¼/ Ä/] Á ZmY Ä^  ¾ËY Ä] Ä¯ s» Á{Ây Ôa ®§ Ä] ¹Y·Y – d«Â» Âf
¯d/«Á Á d^i ÃZ¿Z»¯ ½ZfÆ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 9 Ä^  9709988310900404 ÄÔ
Ã{Z/» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 10/15 dZ 1397/09/13 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
¼.{{³ Zu ÃZ³{Y{ { Ê³|Ì dÆm ©Â§ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºWZ
ÃZ¿Z»¯ ½ZfÆ Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 9 Ä^  ÊÀ» -2545/¦·Y.¹6811

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

]½Â¿Z/« Â/Â» cZÌÅ Y Ã{Z1397/03/02 wÂ»139760313004000397 ÃZ¼ ÉY ]Y
Á {ZÀZf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Á Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e
Y~/· , d/Y Ã|Ë{³ v» É{Z^ ÊZ¬f» Z »Ô] Á Ä¿Z°·Z» cZ§e Â¯Z» ½ZfÆ Ô»Y
»{ d/]Â¿ Á{ { ¹Â/¼ Ô/Y Â/À» Ä/] /Ë s] ZZ¬e {Â» ®¸» Á ÊZ¬f» cZz
{ {Â/ Ê/» Ê/Æ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] Zf¿ÓY Ìj¯ Ä»Z¿Á { d]Â¿ Á{ ºÅ Á Ê¸v» Ä»Z¿Á
Ê/» , |À/Z] Äf/Y{ Ê/YfY ©Â§ ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY Ä°ÌeÂ
Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y Ä] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe Y |À¿YÂe
,Y/fY ºÌ¸/e xËZ/e Y ÃZ/» ®/Ë c|» ¥ ,|Ì ~yY Y a Á ºÌ¸e Â ½ZfÆ
{.|ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ« sÔË} m» Ä] Y {Ây dYÂy{Y
 Y /]» /f» 138072/5 duZ/» Ä] ÊÁ» ¾Ì» Ä ¬°Ë ²¿Y| Y Z» ²¿Y{ Ä«Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] Ä·Y{Z^ |¿§ É{Z^ ¦ÂË ÉZ«M ¹ZÀ] Ê¸Y -361 Ôa ¾Ì» Ã« ÄË
6409716591
1397/07/18 :µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1397/08/02 :¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
Âa Ê¸ - Â ½ZfÆ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW
-2584/97

Äf¨ Á ®q {ZÀfY Ä] ÊÅ|] dyY{a º°u

d/Àm – ½Y/Æe : {M ,Ê¸{Y É|Æ» d·Z¯Á Ä] É^¸¯ |¼uY :½ZÅYÂy – 1397/3/27 :xËZe
µÂ/Æn» : {M ,É|/¼v» ¾/Ë{ Z/|¼v» :Ã|¿YÂy – 1  25 Ôa Äb ®¿Z] ÉÁ]Á {Z]M
wÂ/» 008176 ÃZ¼/ Ä] µZË 99/000/000 ¢¸^» Ä] ®q Ã¬§ ®Ë Ä^·Z» :ÄfYÂy – ½Z°¼·Y
Ä/ÀËÅ d/]Z] Y Ã{YÁ Ê¿Â¿Z/« cYZ/y Ä/Ì¸¯ [ZfuY Z] cY{Z ®¿Z] Y Ã{Z 94/5/31
{xËZe Ä] :Z°{³ – º°u ÉYmY Ze ®q |Ì Y ÄË{Ze ÌyZe cZy ¹Z¼¿Y Ä] Ê{Y
Z/] d/§³ Y« ¿ dve ¬» /Ã{Z ·Y ©Â§ d«Á { 961004/652 ÄÔ¯ Ã|¿Áa 1397/3/27
]wÂ/» ÊeÂ/» Ä/Ë¿ ½{Y{ Y/« ¿ Âv¸» Z] Á Ã|¿Áa cZËÂfv» Á ©YÁY Â¼n» Ê
ÉY Á| Ä] c{Z^» ¶Ë} s Ä] Ê³|Ì ºfy ¹ÔY Z] 652 Ä^  ¹fv» LZY 1397/3/27
»(97-295-97/3/30) .|ËZ¼¿ Ê

YÂ ÉY

{ ¾/Ë{ Z/|¼v» ÉZ«M dÌ§ Ä] Ê¸{Y É|Æ» d·Z¯Â] É^¸¯ |¼uY ÉZ«M ÉÂ{ Ây
»ÃZ¼/ Ä/] ®/q Ã/¬§ ®/Ë Ä/mÁ d/]Z] µZË 99/000/000 ¢¸^» Ä^·Z» ÄfYÂy Ä] É|¼v
ÉZ//m Y d//»Z»Y – Â//¿ ½Y//Æe Ä^ // ½Y//ËY cY{Z// ®//¿Z] Ã|//Æ 008176-94/5/31
Ã|/¿YÂy Ä/°ÀËY Ä/] ¿ Ê{Y{ ÉZÅ ÄÀËÅ Á ÄË{Ze ÌyZe cZy Ä^·Z» Á 0104750848003
{·Ê^Ë~/°e Á {YËY |À d·ZY Ä] d^¿ Á Ã{ÁZÌ¿ ¶¼ ] {Ây Ä»} dWY] Á ¾Ë{ dyY{a ] Ê¸Ì
¿Á Ìz/e {YÁ Y ½Z/ÅYÂy ÉÂ/{ YÂ/ Ã|/¿YÂy Ä»} µZ¤fY YuY Z] ¾ËY]ZÀ] dY Ã{°
»¢/¸^» d/yY{a Ä/] Y Ã|¿YÂy ,cZne ½Â¿Z« 522 – 519 – 515 – 502 – 198 {YÂ» Ä] Y|Àf
dyY{a Á Ê{Y{ ÉZÅ ÄÀËÅ µZË 1/300/000 ¢¸^» Á ÄfYÂy ¶Y d]Z] µZË 99/000/000
\ZÀf» ,dyY{a ¹Z´ÀÅ Ze |Ì ½Z» Y Ä¿ÓZ yZ ÌÌ¤e Y ÊZ¿ ÄË{Ze ÌyZe cZy
]½Â¿Z/« 522 Ã{Z/» Z/v· Z/] ½YËY Ê»ÔY ÉÂÆ¼m É¯» ®¿Z] \¿Zm Y Ê»ÔY yZ Z
»]{ ZÂ¼n» {Â] |ÅYÂy Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ¹fv» |uYÁ Z] dyY{a «Â» ½M [ZfuY Ä¯ Â
YfY ¶]Z« ¡Ô]Y Y Á 20 ¥ Á Ê]ZÌ£ Ã{Z ÉY .|ËZ¼¿ Ê» ¹ÔY Á {Z ½ZÅYÂy ªu
.|Z] Ê» ½YÆe 14 ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ { ÊÅYÂyYÁ Á
½YÆe 14 ÃZ¼ ¼fn» ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 652 Ä^  ÊZ« {-1825/78722

ÄÌËYmY

»ÃYZ/Æq ÊÀÌ¼y Ê¨» w – ½YÆe :Ê¿ZÀ] ,¶Ì¸m |Ì |¿§ ,ÉÂÂ» µÔm |Ì :Ä· ¹Â°v
», ZÀ/ ª/u ¾Ì/u :Ä/Ì¸ ¹Â/°v» – 2 ²/¿ 2 _ ÊfÀm Zf ÄqÂ¯ É|  ÄqÂ¯ ÉÂ·Â
]º/°u ÉY/mY dYÂy{ \mÂ¼] :Ä] ¹Â°v» – 6 _ 10  º¸» w 5 ¶a }Â]Y YÂ¸] :Ê¿ZÀ
»]9709971065300399 Ä/Â]» Ä/»Z¿{Y{ ÃZ¼/ Á 9710091065300463 ÃZ¼/ Ä/] ÄÂ
»Á Äf/YÂy ¶/Y d]Z] µZË YÅ |¿Za Á ½ÂÌ¸Ì» dÅ dyY{a Ä] dY ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v
Ä/Ì¸ ¹Â/°v» .(Ê]ZÌ£)  ºÌ¿ Á ÄË{Ze ÌyZe Á Ê{Y{ d]Z] µZË YÅ {ZfÅ Á ½ÂÌ¸Ì» ®Ë
»34 Ã{Z/» ) {Y~/³ YmY «Â» Ä] Y¿M {Z¨» Á Ã{ ¥ -1 :ÄÌWYmY ¡Ô]Y xËZe Y dY ¦¸°
«Ä/¯ |À¯ Ê§ » Ê·Z» -3 |Å|] Ä] ¹Â°v» dyY{a ÉY] Ê^Ìee -2 ( Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z
|¿Y|¿ ÄÌËmY {Z¨» ÉYmY Ä] {Z« Y {Ây Är¿ZÀq |Z] Ì» ½M Y Ä] ¹Â°v» Z¨ÌfY Á º°u YmY
]/Ì£ Á µÂ/¬À» µYÂ»Y Ä¼Å d¼Ì« Á Y|¬» ZË {Y| e ¶»Z Y {Ây µYÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Ê ¥ |ËZ
»Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z] {¿ ½YÂÀ Å Ä] Ä¯ É|¬¿ ÃÂmÁ ½YÌ» ] ¶¼f» sÁ» Â Ä] µÂ¬À
Ä/¯ Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â¯~» ÉZÆ]Zu ªÌ«{ cZz» ÃY¼Å Ä] {Y{ ÊmZy ZË Ê¿YËY ÉZ^fY Á
Á ¶¬¿ dÆ§ Ì¿ Á h·Zi ZzY Y ÁY cZ^·Z» ÄÌ¸¯ Á |¿Y{ h·Zi ZzY {¿ Âv¿ Å Ä] ÁY
Ä/] ZY ÉYÂ{ s Y ¶^« µZ ®Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y { ´Ë{ ÌÌ¤e Â¿ Å Á cÓZ¬f¿Y
¼d/Y{Z] Ä/· ¹Â°v» dYÂy{ Ä] ÓY Á |ËZ¼¿ ÄWYY ÊËZ« ¹Z¬» Ä] ZY dYÂy{Y{ Ä¼Ì
»Y Ä/Ì¸ ¹Â/°v» ÉY{{Â/y -4 ( 1394 Ê·Z/» dÌ»Â°v» ÉYmY ½Â¿Z« 3 Á 8 {YÂ» ) {Â Ê
Ê/a { Y d/¨Å Äm{ ÉË e ^u º°u ÉYmY Y Y§ ÂÀ» Ä] µYÂ»Y cÂ ¶»Z¯ ¹ÔY
{ÉY/mY ÃÂ/v¿ ½Â¿Z/« 16 Ã{Z/» Á Y ¹ © 20 Ã{Z/» Á Ê¿|/» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y
»ÉÂv¿ Ä] ¾Ë{ ÉY{Y Y Y§ ÃÌ´¿Y Z] Âv¿ Å Ä] É´Ë{ Ä] µZ» µZ¬f¿Y -5 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v
¯Z/Ë / Ä/m{ É/Ë e cYZn» \mÂ» |Z^¿ Ê§Z¯ ½ÂË{ dyY{a ÉY] µYÂ»Y Ã|¿Z¼Ì«Z] Ä
ÉY/mY ÃÂ/v¿ ½Â¿Z« 21 Ã{Z» ) {Â Ê» cYZn» Á{ Å ZË Ä] ¹Â°v» ¦¿ µ{Z » É|¬¿ ÉYm
»É{YM {Â/ Ä/ËYY Á Ê/ d/¸Æ» Y a µYÂ»Y cÂ Är¿ZÀq -6 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v
»¹Â/°v» Âe ¶Ì¨¯ Ê§ » ZË Ä¬ÌiÁ Ë{Âe ZË Ä· ¹Â°v» d¬§YÂ» Ä] ÂÀ» ½Y|¿ Y ÄÌ¸ ¹Â°v
¸( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« Ä Ã{Z» 1 Ã^e ) {Â] |ÅYÂy ÄÌ
»¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX
{-1826/78726

 ^½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ã{ZÆq ÃZ¼ ¼fn» 653 Ä

دریافت نسخه اندرویدی همراه بانک سپه از
طریق کافه بازار

بانک سپه  -امکان دریافت نسخه اندرویدی نرم افزارهای همراه بانک
و رمز ساز ( )OTPبانک سپه عالوه بر سایت اینترنتی بانک از طریق برنامه
کافه بازار فراهم ش��د.به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په؛ این اقدام
در راس��تای تحقق اهداف استراتژیک بانک سپه و به منظور توسعه خدمات
بانکداری الکترونیک و س��هولت دسترسی مش��تریان بانک صورت گرفته و
منبعد هرگونه بروز رس��انی در نسخ نرم افزارهای فوق عالوه بر سایت بانک
از طریق کافه بازار نیز قابل دریافت خواهد بود.

دو امکان صندوق یکم برای خانه اولی ها

بانک مسکن  -خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از
وجود دو امکان متفاوت برای استفاده از این تسهیالت خبر می دهد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا ،در ش��رایطی که یکی از
اصلی ترین ش��روط دریافت تس��هیالت از محل صندوق پس انداز مس��کن
یک��م ،خانه اولی ب��ودن متقاضیان خرید واحدهای مس��کونی در بافت های
غیرفرسوده و معمولی شهرها است ،هم اکنون دو سوال کلیدی برای برخی
از سپرده گذاران این صندوق ایجاد شده است.
تحت تاثیر جهش قیمت مسکن طی دست کم شش ماه گذشته بخش
قاب��ل توجهی از آن دس��ته از خان��ه اولی های متقاضی دریافت تس��هیالت
از مح��ل صندوق پس انداز مس��کن یکم که پیش از ای��ن برای دریافت این
تس��هیالت در صندوق یکم س��پرده گذاری کرده و هم اکنون موعد دریافت
تسهیالت آن ها فرا رسیده است ،دیگر قادر به خرید مسکن با سطح بودجه
پیش بینی ش��ده نیس��تند.این گروه از افراد به واس��طه برآوردهایی که قبل
از زم��ان ثبت نام و س��پرده گذاری در صندوق یک��م انجام داده بودند تصور
می کردند می توانند با اس��تفاده از این تسهیالت و سایر پس اندازهای خود
اقدام به خرید مس��کن کنند؛ این در حالی اس��ت که جهش قیمت مس��کن
در م��اه های اخیر و ادامه روند رش��د قیمت ها برآوردهای پیش��ین از بابت
هزینه مورد نیاز برای خرید واحدهای مسکونی مختص خانه اولی ها را دچار
اختالل و غیرقابل تحقق کرده است.

اعالم اسامی شعبههای کشیک بانکپاسارگاد
در ایام اربعین حسینی

بانک پاس�ارگاد  -اسامی ش��عبههای کشیک بانکپاس��ارگاد در ایام
اربعین حس��ینی اعالم ش��د.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد،ضمن
عرض تسلیت پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی ،به اطالع
هم وطنان گرامی می رس��اند؛ شعبههای بانکپاسارگاد در ایالم ،کرمانشاه و
آبادان در روزهای  8و  11آبان  ،1397از ساعت  7صبح الی  ،17آماده ارایه
انواع خدمات بانکی به زائران و شرکتکنندگان در راهپیمایی عظیم اربعین
سرور و ساالر شهیدان هستند.
با حضور معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت:

قدردانیازخدماتبانکسینادراشتغالمناطقروستایی

بانک سینا  -در پنجمین همایش ملی روز روستا و عشایر که با حضور
جهانگی��ری معاون اول رئیس جمهور و رضوی ،معاون توس��عه روس��تایی و
مناطق محروم ریاس��ت جمهوری و س��عیدی کیا رئیس بنیاد مس��تضعفان
انقالب اسالمی برگزار شد ،از خدمات بانک سینا در زمینه اشتغال روستائیان
قدردانی به عمل آمد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا،در این همایش که
مهندس پیش��رو مدیرعامل بانک س��ینا و جمعی دیگر از مسئوالن بانک نیز
حضور داش��تند ،با اشاره به خدماتی که با محوریت بنیاد مستضفعان انقالب
اسالمی ،بنیاد علوی و بانک سینا در زمینه اشتغال روستائیان صورت گرفته،
از خدمات بانک سینا تقدیر شد.
طی قرارداد همکاری امضا ش��ده بین معاونت توسعه روستایی و مناطق
محروم ریاس��ت جمهوری ،بنیاد علوی و بانک س��ینا ،به ط��رح های دارای
توجیه اقتصادی روس��تایی ،تس��هیالت اشتغالزایی با نرخ س��ود پایین ارائه
می ش��ود که بر اساس آمار ارائه ش��ده در این همایش ،تاکنون  2400طرح
مورد تصویب قرار گرفته ،تعداد  2100طرح منجر به قرارداد شده و بیش از
 1000طرح هم به بهره برداری رسیده است.

جایزه بینالمللی سال  ITA ٢٠١٨به بانک
صادرات ایران اعطا شد

بانک صادرات  -در ش��انزدهمین اجالس اس��تقامت مل��ی در تولید،
خدمات و توس��عه اقتصادی کش��ور ،جایزه س��ال  ٢٠١٨بانکداری  ITAاز
س��وی موسس��ه خدمات بانک��ی ICMF GROUPانگلس��تان به دلیل
شفافیت عملیات خدمات بانکی به این بانک اعطا شد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،در این اجالس که با حضور
مس��ئوالن و مدیران اجرایی کشور ،نمایندگان مجلس و مدیران شرکتهای
برتر اقتصادی کشور و مدیران بانک صادرات ایران در مرکز همایشهای صدا
و س��یما برگزار ش��د ،جایزه ( )ITA Banking Awards ٢٠١٨به بانک
صادرات ایران اهدا ش��د .همچنین نش��ان زرین این اجالس به پاس حمایت
از بخشه��ای مختل��ف اقتصادی با عنوان « نش��ان طالیی پرب��ازده ترین و
س��ودآورترین بانک مشتری محوردر سال  »٩٧به این بانک تعلق گرفت .در
این نشست همچنین «نشان ملی رتبه نخست در ارائه تسهیالت حمایتی به
بنگاههای تولیدی و خدماتی سراسر کشور» به حجتاله صیدی مدیر عامل
بانک صادرات ایران اعطا ش��د و با اهدای لوح تقدیر « ش��انزدهمین اجالس
س��ران و مدیران معتبر ترین شرکتها و س��ازمانهای عالی رتبه ایرانی» از
این بانک تجلیل شد.

