
 تمجید کری از نقش ایران 
برای مقابله با داعش 

گــروه جهــان: وزیــر امــور خارجه 
آمریکا گفــت: حضور ایران در عراق برای 
با  مقابله  درخصوص  واشــنگتن  تالش های 

است. بوده  مفید  داعش 
بــه گزارش شــبکه خبری ســی ان ان، 
آمریکا روز  امــور خارجه  جان کری وزیر 
برای  را  عــراق  در  ایــران  نقش  سه شــنبه 
تالش هــای آمریکا در زمینــه از بین بردن 
تهدیــد داعش، با توجه به این که دشــمن 
توصیف  مفید  شــود،  می  محسوب  مشترک 

کرد.
ایده های آسپن  کری که در جشــنواره 
صحبت می کرد، در پاســخ به ســؤالی مبنی 
بر این کــه حضور ایران در عــراق مفید یا 
مضر اســت؟ گفــت: همه می داننــد که ما 
با ایــران چالــش داریم و بــرای حل این 
چالش ها تالش می کنیم امــا باید بگویم که 
ایران به طور مشــخص مفید بوده اســت و 
با داعش تمرکز  مقابله  آن ها آشــکارا روی 
کرده اند؛ بنابراین ما منافع مشــترکی داریم.

تاکید  ایــن دیپلمات ارشــد آمریکایی 
کرد کــه وی و همتایــان ایرانی اش، اکنون 
راحت تــر می توانند بحران هــای جهانی را 
حل کنند و به طور مســتقیم ارتباط داشــته 

شند. با
بــرت مک گرک نماینــده ویژه آمریکا 
در ائتالف موســوم به مبــارزه با داعش نیز 
روز سه شــنبه گفت که شــبه نظامیان شیعه 
تحــت حمایت ایران بســیار مفید بوده اند، 

هرچند برخی از آن ها ســرکش هستند.
وی در ادامــه ضمــن دفــاع از توافق 
هســته ای ایــران و گروه 1+5 بــا تکیه بر 
علیه  آمریــکا  و  غرب  بی اســاس  ادعاهای 
برنامه هســته ای کشورمان گفت: این توافق 
یک پیروزی بود که مانع از دســتیابی ایران 

می شود. هسته ای  سالح  به 
پاســخ  در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
به ســوالی دربــاره این که چرا واشــنگتن 
به  بوئینگ  هواپیماهــای  فــروش  اجــازه 
ایران را داده اســت؟ مدعی شــد: دولت 
اوباما تالش می کند تا ســوزنی را نخ کند 
که به نخ کشــیدن آن بســیار هم مشــکل 
افراد  را  ایران  60 درصد جمعیت  اســت، 
دولت  و  می دهند  تشــکیل  ســال   30 زیر 
باما، ایران را کشــور آن هــا می داند و  اوا
روابطی  بــرای  را  زمینــه  که  می خواهــد 

کند. فراهم  آینده  در  خوب 
سیاســی  مســائل  اگر  داد:  ادامه  وی 
خارجی به خطوط ســاده ســیاه و ســفید 
است.  اشــتباه  اغلب  بندی شوند،  تقســیم 
در شــرایطی کــه ایرباس اجــازه فروش 
هواپیمــا بــه ایــران را دارد، ممانعت از 
کارگران  به  بازار  ایــن  در  بوئینگ  رقابت 
حالی که  در  زد،  آســیب خواهد  آمریکایی 
فرقــی هم ایجــاد نمی کند کــه ایران چه 

می خرد. هواپیمایی 

اسماعیل دوستی تصریح کرد:

 مجوز بانک مرکزی و خدمات شهرداری 
تایید تداوم فعالیت شهرنت  بانک شهر

گروه اقتصادی: نایب رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شــورا شــهربا اشاره به رضایت 
شهروندان از خدمات 24ســاعته شهرنت های بانک شهر گفت: مجوز بانک مرکزی و خدمات شهری 
شــهرداری تاییدی برای ادامه فعالیت شــهرنت های بانک شــهر اســت.به گزارش مرکز ارتباطات و 
روابط عمومی بانک شــهر، اسماعیل دوستی، عضو شورای اسالمی شهر تهران، با بیان این  که در دنیای 
الکترونیک، صرفه جویی در زمان و کاهش ترددهای بین شــهری از اهمیت بســیاری برخوردار است، 
گفت: یکی از مهم ترین مزایای پیشــخوان های شــهرنت، تسهیل در ارائه خدمات بانکی در کوتاه ترین 
زمان ممکن اســت.وی با تاکید بر ضرورت دسترســي آسان شهروندان به منابع مالي و پول در جامعه 
کنونی به عالوه خدمات متداول بانکي اظهار کرد: پیشخوان های شهرنت بانک شهر و فعالیت 24 ساعته 
آن، به این نیاز مهم شهروندان پاسخ داده است.دوستی با اشاره به اهمیت توسعه پیشخوان های شهرنت 
تصریح کرد: شهرنت ها به دلیل ارائه خدمات الکترونیک مورد نیاز شهروندان تا کنون بسیار موفق عمل 

کرده اند و این خدمت، اقدام بسیار خوبی بوده که از سوی بانک شهر صورت گرفته است.
عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان این  که ارائه خدمات بهتر به شهروندان از سوی شهرنت ها 
نیاز به جانمایی دقیق دارد، گفت: پیشــخوان های شــهرنت تا کنون رضایت شهروندان را کسب کرده 
است و به طور حتم، زمانی که با مجوز بانک مرکزی و خدمات شهری شهرداری تهران راه اندازی شده 

است، هیچ مشکلی در ادامه فعالیت آن ها وجود ندارد.
دوستی در ادامه ابراز امیدواری کرد بانک شهر با روند رو به رشد فعالیت خود، در آینده به عنوان 

یک سیتی بانک موفق در مجموعه  کالنشهرهای کشور باشد.

گروه ایران: ســفیر ترکیــه در تهران از ابراز 
همــدردی مقامــات جمهوری اســالمی ایران با 
جانباختگان حادثه تروریستی در فرودگاه آتاتورک 

استانبول قدردانی کرد.
رضا هاکان تکین با اشاره به حادثه تروریستی 
روز سه شــنبه در فرودگاه آتاتــورک ترکیه اظهار 
داشت: بر اســاس آخرین آمار رسمی اعالم شده 
تاکنون 41 نفر کشــته و 200نفر زخمی شده اند 
که از تعداد کشته شدگان 10 نفر از اتباع خارجی 

هستند.
وی با ابراز تاســف و ناراحتی از کشته شدن 
یک نفر و زخمی شــدن پنج نفر دیگــر از اتباع 
جمهوری اســالمی ایــران در ایــن حادثه گفت: 
آقای ظریف بالفاصلــه پس از حادثه در یک پیام 
توئیتری با حادثه دیدگان ابــراز همدردی کرد و 

تسلیت گفت.
هاکان تکین با اشــاره به این که ترکیه بیش 
از 30 ســال است با گروه تروریستی پ.ک.ک در 
حال مبارزه اســت گفت: در سال های اخیر شاهد 
ظهور گروه ها و سازمان های تروریستی جدیدی 

در منطقــه و ترکیه بوده ایم که دولت ترکیه با این 
گروه ها در حال مبارزه است. 

وی اضافه کرد: ما شــاهد این مسئله هستیم 
که به ویژه ادامه بی  ثباتــی و درگیری  های داخلی 
در عراق و ســوریه مســبب ظهور ســازمان  های 
تروریســتی همچــون داعش شــده و ایــن امر 
خسارات بزرگی برای ترکیه که همسایه هر دوی 
این کشورهاســت به وجود آورده اســت. هاکان 
تکیــن گفــت: در حالی که داعش در یک ســال 
گذشته به حمالت خونین خود علیه ترکیه سرعت 
بخشــیده، از دیگر سو پ.ک.ک نیز حمالت خود 
علیه ترکیه را افزایش داده اســت؛ ترکیه در مبارزه 
جدی با هر دو ســازمان تروریستی مصمم است، 
اما حل پایدار و موثر این مشکل مستلزم همکاری 

منطقه  ای و بین  المللی است. 
وی تایــد کرد: در این راســتا مــا در حوزه 
مبــارزه با تروریســم نیز آماده گســترش جدی 
همکاری  هایمان همچــون تمامی حوزه  های دیگر 

با همسایه  مان ایران هستیم.
وی به هالکت رســیدن ســه نفر از عوامل 

انتحاری این حادثه اشاره کرد و گفت: احتماال این 
افراد از گروه تروریستی داعش بوده اند.

ســفیر ترکیه در تهران افزود: از کشته شدن 
یک نفر از بــرادران ایرانی در این حادثه بســیار 
ناراحتیم و این ناراحتی ما را بیشــتر کرده است؛ 
امیدواریم تعداد کشــته شدگان و زخمی های این 
حادثه افزایش پیدا نکند و برای همه جانباختگان 
ایــن حادثه از خداونــد متعال رحمــت و برای 

مجروحان شفای عاجل طلب می  نمایم.

گروه اقتصادی: با توســعه سرویس شــارژ خودکار ایرانسل، مشترکان 
این اپراتور می توانند با داشــتن حساب در بانک های ملت، ملی و سامان این 

سرویس را بر روی خط خود فعال کنند.
بــه گزارش روابط عمومی ایرانســل، این اپراتور برای نخســتین بار در 
ایران و طی همکاری با سیستم بانکی، شارژ خودکار سیمکارت را امکان پذیر 

کرده است.
مشترکان اعتباری ایرانسل که ســرویس شارژ خودکار را فعال می کنند، 
بدون نیاز به خرید مکرر شــارژ، به بانک این اجازه را می دهند تا به صورت 
خودکار مبلغ شــارژ را از حسابشــان کسر کند. همچنین با اســتفاده از این 
سرویس، مبلغ قبض مشترکان دائمی در زمان سررسید به صورت خودکار از 

حساب بانکی مشترک کسر و پرداخت می شود.
با اســتفاده از این سرویس، هر بار که مقدار شارژ مشترک به آستانه 500 
تومان برســد، به صورت خودکار، حساب ایرانســل او به مبلغی که از پیش 
تعیین کرده اســت شارژ شــده و وی از طریق پیامک از شارژ حسابش مطلع 
می شود. به این ترتیب، نگرانی مشترک بابت نداشتن شارژ در زمان ضرورت 

از بین می رود.
این امکان که پیش از این برای مشــترکان اعتباری ایرانســل و از طریق 
درگاه بانک ملت فراهم شده بود، هم اکنون برای دارندگان حساب بانک های 

ملی و سامان نیز ایجاد شده است.
به این ترتیب، مشــترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می توانند برای فعال 
کردن رایگان این سرویس، به وب سایت بانکداری اینترنتی یکی از بانک های 

ملی و سامان مراجعه کنند.
بر اســاس این گزارش، شارژ ســیم کارت از طریق وب سایت ایرانسل 
به نشــانی www.irancell.ir نیز برای مشترکان اعتباری امکان پذیر است. 
همچنین مشــترکان ایرانسل می توانند با نصب اپلیکیشن »ایرانسل من« نسبت 

به مدیریت حساب ایرانسلی خود اقدام کنند.
مشــترکان ایرانسل می توانند برای کسب اطالعات بیشتر درباره سرویس 
 irancell.ir/auto-recharge شارژ خودکار به وب سایت ایرانسل به نشانی

مراجعه کنند. 

گروه اقتصادی: همراه اول به پاس همراهی 
مشــترکین خود، هر مــاه 5 جایــزه 200 میلیون 

تومانی به قید قرعه اهدا می کند.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطات ســیار ایران، اپراتــور اول تلفن همراه 
کشــور در قالب طرح »جایزه بزرگ همراهی« و 
با شعار »این همراهی میلیاردها می ارزه!«، هر ماه 
5 جایــزه 200 میلیون تومانــی و در مجموع یک 

میلیــارد تومان به قید قرعه به 5 نفر از مشــترکین 
خود اهدا می کند.

مشــترکین همراه اول برای شــرکت در این 
طرح نیاز به ثبت نام و فعالســازی ندارند و طبق 
اعالم، قرعه کشــی فقط بر روی سیم کارت های 

فعال این اپراتور اجرا می شود.
در این طــرح، کارکرد مشــترکین دائمی و 
یا اعمال شارژ مشــترکین اعتباری، امتیاز خواهد 

داشــت. همچنین مشــترکین به ازای هر ســال 
همراهی با همراه اول امتیاز خواهند گرفت؛ عالوه 
بر این، در طرح جایزه بزرگ همراهی، امتیاز قابل 
مالحظه ای نیز برای پیوســتن بــه خانواده بزرگ 
همراه اول در نظر گرفته شــده است.همراه اولی 
ها می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر در 
خصوص این طرح به پرتال اپراتور اول به نشانی 

www.mci.ir مراجعه کنند.

قدردانی سفیر ترکیه از دولت ایران

مشارکت یک کشور 
خارجی با ساخت 

داستان های فولکلور 
ایرانی 

اعالم دالیل جهش 
مصرف برق تابستانی 

با اضافه شدن بانک های جدید و مشترکان دائمی

سرویس شارژ خودکار ایرانسل گسترش یافت

همراه اول جایزه می دهد؛

هرماه یک میلیارد تومان به پاس همراهی

اقدام دولت برای افزایش سرمایه بانک ها؛

نرخسودبازهمکاهشمییابد
عضو شــورای پول و اعتبار از برنامه دولت برای ارائه اصالحیه 
الیحــه بودجه 95 به مجلس خبرداد و گفت: قرار اســت ســرمایه 
بانک ها افزایش یابد و برهمین اساس باز هم نرخ سود بانکی کاهش 

خواهد شد. 
محســن جالل پور از وعده رئیس جمهور برای افزایش سرمایه 
بانک هــا در قالب تقدیم اصالحیه الیحــه بودجه 95 به مجلس خبر 

داد و گفت: در این صورت، باز هم شــاهد کاهش بیشــتر نرخ سود 
بانکی خواهیم بود.

رئیــس اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن ایــران افزود: مدت 
زیادی اســت در معرض این ســئوال قرار می گیرم که چرا با وجود 
کاهش نرخ تورم، شــورای پول و اعتبار نرخ ســود بانکی راکاهش 
نمی دهد. در پاســخ، معموال اگر فرصت داشته باشم، سعی می کنم 

رویکرد شورای پول و اعتبار را توضیح دهم که معموال در این دوره، 
دستوری نیست و مبتنی بر تمایالت بازار تنظیم شده است، یعنی این 
گونه نیست که شورای پول و اعتبار بدون تمایالت بازار، مصوبه ای 
داشــته باشد که بر اساس آن، نرخ سود بانکی، یک باره و به صورت 

دستوری کاهش پیدا کند...

گلریزان 20 میلیارد ریالي شرکاي تجاري 
فوالدمبارکه اصفهان براي آزادي زندانیان 

جرائم غیر عمد

 دستگیری زمین خواران
160 میلیاردی در پایتخت 

 برنی سندرز در یادداشتی 
در نیویورک تایمز:

47 میلیون 
 آمریکایی 

 در فقر 
هستند
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صدای همه ما در روز قدس؛ 
وحدت و حمایت از ملت فلسطین
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