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صندوقهای الکترونیکی
انتخابات دو ناظر دارند

فناوران  -حسین بحیرایی ،دبیر اجرایی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا با اعالم آغاز آموزش ناظران شعب اخذ رای گفت :در
کونیم ناظر و در شعب دارای صندوقهای الکترونیکی دو ناظر پیشبینی شده است .روند تعیین و آموزش ناظران برای شعبات اخذ رای
هر شعبه اخذ رای به ازای هر صندوق ،ی 
در سراسر کشور آغاز شده است و  15اردیبهشت پایان مییابد.

معاون اول رییسجمهور:

 80درصد بازار فاوا
محتوامحور میشود

معاون اموردولت ،مجلس و استانهای وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات درباره اجرای طرح
تکاپو از سال گذشته گفت :برنامه این وزارتخانه
بوکارهای نوپا ،کمک به اتصال این
در حوزه کس 
کارها به بازار است.
کسبو
فناوران -مرتضی براری ،معاون امور دولت،
مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات در چهارمین همایش سراسری مدیران
این وزارتخانه با بیان اینکه دولت اعتقاد دارد که
حوزه فاوا زیر بنای توس���عه کشور است ،افزود:
نخس���تین قانونی که در این دولت در مجلس
شورای اسالمی تصویب شد ،در بخش ارتباطات و
فناوری اطالعات بود که نشان از توجه حداکثری
به این بخش دارد.
معاون امور دولت ،مجلس و استانهای وزارت
ارتباطات و فناوری به توس���عه اینترنت در 25
هزار روستا و قرار داش���تن  18هزار روستا در
برنامه پرداخت و گفت :مردم باید از اتفاقاتی که
در این بخش افتاده است ،مطلع شوند و برای
همین منظور مدیران استانی وزارت ارتباطات
باید برای اطالعرسانی این اقدامات و دستاوردها
های مختلف در استانها
به مردم و مدیران بخش
تالش کنند.
وی توسعه جایگاه ادارات و مدیران استانی را
یکی دیگر از دالیل توسعه ارتباطات و فناوری
اطالعات در کش���ور بیان کرد و در ادامه اظهار
داشت :مدیران استانی باید رویکرد هوشمندانه
به همراه حل مس���اله برای نظارت بر کمیت و
ها داشته باشند و
کیفیت خدمات در اس���تا ن
ش���اخصها را نظارت کنند و آنالین باشند تا
تداوم خدمات در این مناطق دچار مشکل نشود.
براری با بیان اینکه زیرساختهای خوبی در
ترین محور
ها به وجود آمده است و مهم
استان
ها در  2سال گذشته استفاده حداکثری
برنامه
از این زیرساختها بوده ،افزود:حجم بازار این
شدت در حال رش���د است و در پایان
حوزه به
برنامه ششم توس���عه به  3برابر و از  39هزار
میلیارد تومانی به ح���دود  120هزار میلیارد
تومان میرسد.
حاض���ر اقتصاد این حوزه از
وی گفت :درحال
اقتصاد شبکه سختافزاری به اقتصاد محتوا در
حال تغییر شکل است و پیشبینی میشود در
چند س���ال آینده بیش از  80درصد این بازار
مربوط به اقتصاد محتوا باشد و این به معنی یک
فرصت برای تمام استانها است.

برخی دستگاهها در پروژه دولت الکترونیکی همکاری نمیکنند
ارایه خدمات الکترونیکی تنها با احراز هویت اشخاص ممکن است

جمهور در جلسه ش���ورای اجرایی
معاون اول رییس
فناوری اطالعات کش���ور گفت :دولت الکترونیکی برنامه
گذاری فراوانی برای آن انجام
مهمی است که س���رمایه
ها در این زمینه قابل
یک از دستگاه
شده و کوتاهی هیچ
پذیرش نیست.
فناوران -اس���حاق جهانگیری در این جلسه با بیان
های
ش���ده از خدمات الکترونیکی دستگاه
گزارش ارایه
اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیکی گفت :دستاوردهای
شده در ارایه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده
حاصل
رسانی شود .امروز مردم کشور بسیاری از
به مردم اطالع
خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی
کنند.
در منزل دریافت می
های اجرایی که
وی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه
همکاری و همراهی الزم را برای توسعه خدمات الکترونیکی
ای مهم
دهند ،گفت :دولت الکترونیکی برنامه
انجام نمی
گذاری فراوانی برای آن انجام شده و
است که س���رمایه
ها در این زمینه قابل پذیرش
یک از دستگاه
کوتاهی هیچ
نیست.
جهانگیری در ادامه این جلس���ه پس از ارایه گزارش
خصوص استقرار گمرک الکترونیکی
رییس کل گمرک در
و یکپارچه ،استقرار سامانه الکترونیکی گمرک را مهم و
ها
گذار ارزیابی کرد و اف���زود :همواره یکی از دغدغه
تاثیر
این بوده است که کسانی که برای واردات کاال ارز دریافت
شود یا
کنند ،آیا واقعا کاالیی وارد و در بازار عرضه می
می
خیر که خوشبختانه با استقرار گمرک الکترونیکی بخش
شود.
زیادی از این دغدغه مرتفع می

جمهور با بیان یکی از محورهای اصلی
معاون اول رییس
اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارای���ه خدمت بهتر به مردم و
سازی بیشتر گفت :با استقرار گمرک الکترونیکی و
شفاف
ها و افزایش درآمد
جویی در هزینه
بر صرفه
یکپارچه عالوه
شود
دولت ،موجب افزایش شفافیت شده و فساد کمتر می
تر صورت
تر و آسان
و ارایه خدمت به مردم نیز س���ریع
رس���انی در سایر
گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت
می
ها نیز انجام شود.
دستگاه
در این جلس���ه که وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح ،دادگستری ،آموزش و پرورش ،ارتباطات و فناوری
جمهور ،رییس
اطالعات ،معاون علمی و فن���اوری رییس
سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس کل بانک
مرکزی هم حضور داشتند ،دبیر شورای اجرایی فناوری
اطالعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و
های اجرایی ارایه داد و گفت:
های دستگاه
کیفیت وبگاه
ها
هایی که مردم با آن
خوشبختانه امروز همه دس���تگاه
کنند ،به پورتال مجهز
سروکار دارند و خدمات دریافت می
توانند بخش���ی از نیازهای خود را از
هستند و مردم می
ها مرتفع کنند.
طریق مراجعه به این پورتال
های دولت الکترونیکی
 81درصد پیشرفت در پروژه
نصراهلل جهانگرد ،دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با
بیان اینکه دسترسی آزاد به اطالعات درکشور وجود داشت
ای برای آن تدوین نشده بود ،گفت:
اما تاکنون آیین نامه
نامه قانون دسترسی آزاد به اطالعات در دولت یازدهم
آیین
کند.
تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می
وی ضمن معرفی  ۱۸دستگاه برتر کشور از نظر مدل
گرفته
بلوغ دولت الکترونیکی به تش���ریح اقدامات صورت
در حوزه دولت الکترونیک���ی پرداخت و گفت ۸۱ :درصد
کنون انجام شده و مابقی
های دولت الکترونیکی تا
پروژه
ها نیز در دست اقدام است.
پروژه
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور همچنین با
های اجرایی کشور شناسنامه
بیان اینکه برای خدمات دستگاه
تهیه شده است ،گفت :خدمات دولت در قالب  ۱۴خوشه
دستهبندی شده و برنامههای دولت الکترونیکی در  ۳گام
زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.

براساس این مصوبه
هر شخص ایرانی برای
دریافت خدمات دولت
الکترونیکی باید شماره
ملی و نشانی مکان یگانه
و کد پستی  10رقمی
مربوط به خود را بهعنوان
محل اقامت اصلی معرفی
کند

تشکیل  66میلیون پرونده سالمت الکترونیکی
در ادامه این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات در
حوزه سالمت الکترونیکی توس���ط دبیر شورا ارایه شد و
سپس نماینده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

ش���ده در کارگروه سالمت
های انجام
به تشریح فعالیت
اندازی نظام دیدبانی بر
الکترونیکی پرداخت و گفت :راه
های کدینگ
اندازی سامانه سرویس
خط سالمت کشور ،راه
اندازی نظام ملی سرویس استحقاق درمان
سالمت و راه
گرفته
جمله اقدامات صورت
در بستر مرکز ملی ارتباطات از
است.
های دولت
وی همچنین گزارشی از مقایس���ه فعالیت
های گذشته در حوزه سالمت الکترونیکی
یازدهم با دولت
ارایه کرد و گفت :تا پیش از این تنها  ۷۸بیمارستان به
سیستم اطالعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در
دولت یازدهم به  ۵۸۹بیمارستان ارتقا یافته است.
های الکترونیکی سالمت از  ۳۷هزار
ارتقای تعداد پرونده
پرونده به  ۲۲میلیون پرون���ده و ارتقای جمعیت تحت
پوشش پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان از  ۳میلیون نفر
به  ۶۶میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود
که گزارش آن توسط نماینده وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ارایه شد.
اندازی
در ای���ن گزارش همچنی���ن ضمن بی���ان راه
اندازی
رس���انی به ش���هروندان ،راه
های خدمت
سامانه
ترین پایگاه اطالعات جمعیتی حوزهسالمت کشور،
بزرگ
 زیرساخت مرکز گواهی میانی سالمت
اندازی سامانه
راه
اندازی کارگروه سالمت الکترونیکی در دولت
کشور و راه
ها تشریح شد.
یک از این سامانه
تدبیر و امید ،جزییات هر
ها در
تصویب دستورالعمل مشارکت خصوصی
دولت الکترونیکی
گذاری بخش غیردولتی
دستورالعمل مشارکت و سرمایه
های اجرایی از
سازی خدمات الکترونیکی دستگاه
در پیاده
دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از
بحث و بررسی به تصویب رسید.
براساس این دس���تورالعمل ،امکان تبادل الکترونیکی
های موردنیاز
اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالم
های اجرایی در بستر شبکه ملی اطالعات
کلیه دس���تگاه
فراهم میشود.
الزام ارایه خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز
هویت و نش���انی مکان اقامت یگانه از دیگر موضوعات
ش���ده در این جلس���ه بود که به تصویب رسید و
مطرح
اساس این مصوبه هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات
بر
دولت الکترونیکی باید شماره ملی و نشانی مکان یگانه و
عنوان محل اقامت
کد پستی  10رقمی مربوط به خود را به
اصلی معرفی کند.
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پنجره
معاون سازمان فناوری اطالعات اعالم کرد:

هانینت ملی ،چند حمله
خطرناک را دفع کرد

معاون س���ازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه
ضعف امنیتی برخی شبکههای اجتماعی سازمانها
امنیت اطالعات مردم را ب���ه مخاطره میاندازد،
اندازی سرویس «موتوشاپ» بستر امنی
گفت :با راه
ایجاد کردیم.
مهر -سیدهادی سجادی گفت :گسترش شبکه
آپا (آگاهیرسانی ،پشتیبانی و امداد) در کل کشور
یکی از مهمترین اقدامات صورتگرفته است که در
این مراکز با جذب ظرفیتهای دانشگاهی در حوزه
امنیت اقدامات موثری صورت گرفته است.
وی اش���تغال بیش از  ۳۰۰نف���ر در دورههای
تحصیالت تکمیلی در مراکز آپا را ازجمله برنامهها
عنوان ک���رد و گفت :این مش���اغل دانشبنیان
اکنون در راستای حوزه امنیت اطالعات اقدامات
هم
اند.
موثری انجام داده
س���جادی با بیان راهاندازی سامانههای رصد در
فضای مجازی گفت :هماکن���ون بانک اطالعاتی
کل IPهای کشور شناسایی شده است تا تمامی
شدن به یک
سهای  IPکشور در صورت آلوده
آدر 
نرمافزار مخربیا حمله فایبری قابل شناس���ایی
خواهند بود .در این زمینه برنامه کاهش مخاطرات
امنیتی در این بخش ارایه میشود.
اندازی
معاون سازمان فناوری اطالعات با بیان راه
ش���بکه «هانینت ملی» نیز گفت :در این شبکه
افزارهای مخرب و بدافزارها
ها و نرم
تمامی ویروس
با  2هزار سنسور قابل شناسایی خواهند بود .چند
نمونه حمله خطرناک نیز در روزهای اخیر و رفع
آن توسط شبکه هانینت ملی صورت گرفته است.
س���جادی همچنین با اعالم راهاندازی سامانه
ملی «ویروسکاو» برای اس���کنکردن برنامههای
نرمافزاری گفت :تا پیش از این از یک منبع خارجی
افزارهای آلوده به ویروس استفاده
برای بررسی نرم
ش���د که این منبع خارجی ما را فیلتر کرد.
می
به همین دلی���ل هماکنون با راهاندازی س���امانه
ملی «ویروس کاو»  ۱۰آنتیویروس امکان رصد
افزارها را بر عهده دارند.
نرم
اندازی
معاون سازمان فناوری اطالعات درباره راه
سامانه ملی آسیبپرداز در بهمن ماه سال  ۹۵نیز
گفت :با راهاندازی این سامانه ،آسیبپذیری تمام
سامانهها در شبکه ملی اطالعات شناسایی و رفع
میشود .در کنار این سامانه ،یک پایگاه ملی رفع
حمالت و آسیبپذیریها نیز ایجاد شده است.
وی با بیان راهاندازی شبکههای اجتماعی از سوی
برخی سازمانها افزود :بسیاری از این شبکهها از
پالتفرم امنیتی ضعیف و متوسط برخوردارند.

اقتصاد
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بدون تیتر
ایس��نا  -مدیرعامل ش���رکت ملی نفت ایران
از دریافت نتیجه ش���ش مطالعه فنی پ���س از امضای
تفاهمنامههای  MOUو  HOAاز شرکتهای خارجی
خبر داد.
ایس��نا  -وزیر کار از افزایش  ۱۰درصدی حقوق
بازنشستگان کشوری و لشگری خبر داد و گفت :کلیه
بازنشستگانی که زیر دو میلیون تومان حقوق میگیرند ،به
طور پلکانی افزایش حقوق خواهند داشت و بازنشستگانی
که باالی دو میلیون و  ۱۰۰هزار تومان میگیرند ،شامل
افزایش  ۱۰درصدی خواهند شد.
تسنیم  -مدیرکل اس���تاندارد تهران از بازرسی
 ۹۵شهربازی در اس���تان و پلمپ  ۴۷۳تجهیز در سال
 ۹۵خبر داد.
فارس  -قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نگران
بروز بحران در سیستم بانکی نیستیم ،گفت :ما شرایط
بانکها را از دور و نزدیک رصد میکنیم و امیدواریم با
ورود و آگاهی و تسلّطی که بانک مرکزی دارد ،مشکل
خاصی ایجاد نشود.
مهر  -ایرالین دولتی کانادا برای جبران اشتباه خود
در فروش همزمان  ۴صندلی یک پرواز به  ۸نفر ،پیشنهاد
 ۱۰سال پرواز رایگان را به این خانواده  ۴نفره داد.
ایرنا  -وزیر امور اقتص���ادی و دارایی میگوید:
دستیابی به رش���د  11.6درصدی اقتصاد در  11ماهه
پارسال به معنای آن است که شکاف درآمدی سالهای
گذشته در حال جبران است.
New Tab

نرخ
انواع سکه
قدیم
جدید
نیم
ربع
هر گرم طالی  18عیار
اونس
انواع ارز
دالر آمریکا
یورو
پوند
یکصد ین ژاپن
لیر ترکیه
ریال عربستان
درهم امارات
یوان چین
دالر آزاد

قیمت فروش به ریال
11,890,000
12,210,000
7,000,000
3,840,000
1.185.610
 1,285دالر
نرخ ارز
۳۲,۴۳۸
۳۴,۵۴۵
۴۰,۷۵۳
۲۹,۷۷۰
۸,۷۴۱
۸,۹۱۰
۸,۸۳۲
۴,۷۱۶
37,500

New Tab

قانون چک برای اجرای چکالکترونیکی اصالح میشود
مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی از رایزنی با نمایندگان
مجلس برای اصالح مجدد قانون چک خبر داد.
ایرنا  -ناصر حکیمی علت ای���ن کار را رفع موانع قانونی برای
عملیاتی کردن چک الکترونیکی و حذف چک کاغذی از مبادالت
تجاری ذکر کرد.
وی گفت :زیرس���اختهای فنی موردنیاز ب���رای اجرای چک
الکترونیکی در نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانکها آماده
است؛ اما باید الزامات قانونی و حقوقی موردنیاز آن نیز مهیا شود.
حکیمی گفت :نمایندگان مجلس طرحی را در زمینه صدور چک

در طرح چک
الکترونیکی که بانک
مرکزی به دنبال اجرای
آن است ،چک از طریق
گوشیهای تلفن همراه
صادر و منتقل میشود

رویداد

در دست تهیه دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصالحی را
برای بحث چک الکترونیکی به آنها ارایه کرده است.
مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی یادآور شد :در قالب طرح
چکاوک که به منظور ساماندهی صدور چک در شبکه بانکی اجرا
شد ،شاهد حذف فیزیکی الشه چک در  24هزار شعبه بانکی بودیم.
سامانه چکاوک با هدف حذف الشه چک و با قابلیت پذیرش و
پردازش الکترونیکی چکهای کاغذی بینبانکی و انجام تراکنشهای
الکترونیکی با استفاده از سامانه پایاپای الکترونیکی(پایا) راهاندازی
شده و در  2سال گذشته کار پردازش چکهای بانکی را در بانک

مرکزی متمرکز کرده است.
مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرک���زی افزود :در طرح چک
الکترونیکی که بانک مرکزی به دنبال اجرای آن اس���ت ،چک
از طریق گوش���یهای تلفن همراه صادر و منتقل میشود.آخرین
اصالح قانون چک به سال  1382باز میگردد که جایگزین قانون
صدور چک مصوب  1344شد.این قانون شامل  23ماده است که
نحوه صدور چک ،پردازش آن در شبکه بانکی و وصول آن ،جرایم
مربوط به صدور چک و نحوه پیگیری آن در محاکم قضایی را تبیین
کرده است.

در آیین اختتامیه فین استارز  ۲۰۱۷اعالم شد

آمادگی  ٢٢سرمایهگذار برای حمایت از  ۵۰استارتآپ
مدیر عامل شرکت فرابورس در آیین اختتامیه نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه
گفت :در این دوره  ۷۰استارتآپ اعالم آمادگی کردند که در این بین  ۵۰مورد
آن در حوزه بانک و بیمه بودند.
فارس -امیر هامونی گفت :در این دوره  ٧٠استارتآپ اعالم آمادگی کردند
که در این بین  ۵۰اس���تارتآپ در حوزه بانک و بیمه شرکت کردهاند .وی
افزود ٢٤ :مربی نیز در این بین اعالم حضور کردند که درنهایت  ٢٠شرکت
تایید شدند .همچنین  ٢٢سرمایهگذار نیز در این رویداد شرکت کردند که
 ١٨سرمایهگذار تایید شدند .به گفته هامونی از مجموعه شرکتهای مشاوره
خصوصی و شتابدهندهها نیز  ٤ش���رکت و  ٩صندوقهای جسورانه و ٤
سرمایهگذار وابسته به بانک ،تامین سرمایه و سایر سرمایهگذاران حضور داشتهاند
و بسیاری از آنها نیز در مرحله عقد قرار داد بودهاند.
معاون توسعه مدیریت و منایع علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با بیان
حمایتهای دولتی از استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان گفت :چتر حمایتی
بر سر استارتآپها گسترده شده تا این فرآیند به مرحله تجاریسازی برسد.
علیرضا دلیری فین استارز را تحولی بزرگ در حوزه فناوریهای مالی دانست
و گفت :خوشبختانه هماکنون جسارت ورود به حوزه نوآوری و فرهنگسازی

در کشور ایجاد شده است.
معاون توسعه مدیریت و منایع علمی و فناوری ریاستجمهوری در آیین
اختتامیه فین استارز  ۲۰۱۷افزود :سال به سال فضای فیناستارها فناورانهتر
میشود و اختصاص یک سالن مستقل به این رویداد نیز ضمن تاثیرگذاری
قویتر به ارتباط منسجمتر بین مخترعان و فناوران و سرمایهگذاران کمک
خواهد کرد.
وی با بیان تکالیف دولت و فضای دانشگاهی در حوزه استارتآپها گفت :در
ابتدای کار نیاز به فرهنگسازی در این حوزه داشتیم که با اهرمهای تشویقی
برای دانشگاهها و ایجاد مراکز نوآوری احساس میکنیم که فضای علمی کشور
برای توسعه این رویداد ،هم در دانشگاههای بزرگ و هم دانشگاههای دوردست
آماده شده است.
دلیری با بیان حمایتهای دولتی از استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان
گفت :چتر حمایتی بر سر استارتآپها گسترده شده تا این فرآیند به مرحله
تجاریسازی برس���د و تاکنون بیش از  ۱۱۰خدمت برای حوزههای جدید
دانشبنیان ایجاد کردهایم.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منایع علمی و فناوری ریاستجمهوری
گروه مخابرات

گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن
نام شرکت

قیمت

تغییر (درصد)

ایران ارقام

7,565

-0.5

خدمات انفورماتیک

20,865

-0.37

داده پردازی ایران

3,628

-4.15

تجارت الکترونیک پارسیان

3,553

+0.77

کارت اعتباری ایران کیش

4,894

افرانت

-1.94

3,244

همکاران سیستم

0

5,289

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

-0.09

4,838

+3.55

-

-

گروه فن آوا

بیش از  ۲۰هزار شرکت دانشبنیان و نوآورانه در کشور ایجاد شده و تشکیل
صندوقهای جسورانه و صندوقهای پژوهشی فناوری در بورس هم ناشی از
احساس نیاز در این حوزه بوده است.
دلیری ادامه داد :االن تعداد زیادی از بانکها شرکتهای سرمایهگذاری VC
راهاندازی کردهاند؛ چراکه احساس میکنند با ورود به این فضا با سرمایهگذاری
سودآورتر و پایدارتری مواجه هستند .وی طرحهای ارایهشده در استارتآپهای
امسال را برجسته توصیف کرد و گفت :بسیاری از این طرحها میتواند تحوالت
بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد کند و معاون توسعه مدیریت و منایع علمی
و فناوری ریاستجمهوری نیز تا آخر پشت سر مخترعان و مبتکران خواهد
ایستاد.
دلیری با بیان اینکه برای نجات اقتصاد کشور و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی
راهی جز ورود به حوزه فعالیتهای دانشبنیان نداریم ،گفت :برای اقتصاد
دانشبنیان ،نظام مالی جدیدی در دولت تدوین کردهایم تا دستگاههای اجرایی
را قانوناً مکلف به حمایت کنیم که در روزهای آینده به تصویب هیات دولت
خواهد رسید و در بخشهایی هم که نیاز به قانونگذاری مجلس دارد ،حمایت
مجلسیها را خواهیم داشت.

نام شرکت

تاالر شیشه ای در روز گذشته

قیمت

شرکت مخابرات ایران

2,241

شرکت ارتباطات سیار ایران

35,983

تغییر (درصد)
-0.8

+0.12

آمار معامالت آخرین روز معامالتی

عنوان شاخص

مقدار

تغییر (درصد)

كل

78339.8

+0.12

 ۳۰شركت بزرگ

3076.7

+0.29

آزاد شناور

86,442.70

+0.12

54763.9

+0.13
+0.10
+0.15

مجموع حجم معامالت

 1,067میلیون سهم

مجموع ارزش معامالت

 3,617,464میلیون ریال

بازار اول

جمع تعداد معامالت

71,462معامله

بازار دوم

171419.3

ارزش بازار

 3,281,895میلیارد ریال

صنعت

67243.8

پیشخوان بانک ها

«فان کارت» بانک صادرات
به بازار آمد

بانک صادرات با رویکرد تنوع محصوالت مبادرت به
ارایه کارت هدیهای جدید با نام فان کارت کرد .کارتهای
هدیه فان در بستههای ١٠تا  ٥٠میلیون ریالی از شعب
منتخب این بانک قابل خریداری و طراحی هستند.
بانک صادرات  -بس���ته الکترونیکی فان کارت
به نحوی است که کارتهای هدیه با مبالغ مختلف بنا
به درخواست مشتری صادر و بهصورت تصادفی داخل
دستگاه فان کارت قرار گرفته و هدیهگیرندهها با زدن یک
کلید ،براساس شانس خود کارت هدیهای را از دستگاه
دریافت میکنند و دریافتکنندگان میتوانند با ارسال
 ٨رقم آخر کارت به شماره  ١٠٠٠٦٠٠٢از میزان مبلغ
خود مطلع شوند.
دارندگان کارتهای هدیه میتوانند با اس���تفاده از
دستگاههای خودپرداز این بانک از دریافت وجه نقد ،شارژ
تلفن همراه ،پرداخت انواع قبوض ،همچنین دریافت رمز
دوم کارت هدیه و تغییر رمز اول کارت و رویت ١٠تراکنش
آخر ،مانده کارت و ...بهرمند شوند .مصارف فروشگاهی این
محصولبه نحوی است دارندگان این نوع کارت میتوانند
به ازای سقف مش���خص خرید و طی فرایندی اقدام به
خرید کرده و همچنیناز طریق دستگاههای پایانه فروش
ت یا سایر بانکهای عضو
متصل به حسابهای بانک صادرا 
شتاب در سراسر کشوربرای خرید کاال و خدمات مورد
نیاز خود اقدام کنند.

چهارسوق مالی بانک پارسیان
رونمایی شد

بانک پارسیان در راستای خلق بیشترین ارزش برای
مشتریان هدف از طریق شناخت ،تحلیل و ارایه بسته
پیشنهادی ارزش ،چهارسوق مالی پارسیان را در بازارهای
سرمایه ،پول و بیمه راهاندازی کرد.
بانک پارسیان -طرح چهارسوق مالی پارسیان در
گروه مالی پارسیان و با مشارکت بانک پارسیان ،شرکت
بیمه پارسیان ،ش���رکت خدمات بیمهای امینپارسیان
و شرکت تأمین س���رمایه لوتوس پارس���یان ،شرکت
کارگزاری پارسیان ،شرکت لیزینگ پارسیان در راستای
خدمترسانی پولی -مالی آماده فعالیت است.
ازجمله مزایای چهارسوق مالی پارسیان برای مشتریان
میتوان به ارایه طیفی وسیع و هماهنگ از خدمات مالی
با هزینه کمتر ،مدیریت تمامی داراییها با یک مؤسسه
میتواند تبادالت مالی و برنامهریزی را سهلتر و کاراتر
کند ،دیگر نیازی به انتقال دائم پول از یک مؤسسه به
مؤسسه دیگر نیست و افزایش امنیت ،اطمینان ،راحتی
دسترسی در یک مکان و س���ودآوری برای مشتریان
پرداخت.

