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تريبون
به منظور مدیریت در ساعات پیک ،

مصرف برق کلیه ادارات دولتی  ۲۰درصد گرانتر
محاسبه شد

معاون فروش و خدمات مش��ترکان ش��رکت توزیع برق تهران گفت :در
تابس��تان س��ال جاری به منظور مدیریت مصرف برق در ساعات پیک برق،
کلیه ادارات دولتی  ۲۰درصد گرانتر محاسبه شد.
مس��عود عزیزی در گفتوگو با ایس��نا ،با اشاره به تاثیر مثبت انجام این
کار ،اظهار کرد :بهطور متوسط در هر یک از ماههای خرداد ،تیر و مرداد ۱۰
درصد کاهش مصرف نسبت به مشابه سال گذشته اتفاق افتاد.
وی با تاکید بر اینکه این کار میتواند تاثیر بس��یاری بر میزان مصرف
برق کش��ور داشته باشد ،تصریح کرد :برای س��ال آینده نیز چنین برنامهای
را در نظ��ر داریم که پس از تایید اس��تانداری و هی��ات دولت ،ابالغ خواهد
شد.

میزان مالیات سهام عدالت متوفیان اعالم شد

س��ازمان امور مالیاتی کش��ور نحوه تعیین مالیات بر ارث س��هام عدالت
متوفیان را اعالم کرد.
به گزارش ایلنا ،بخشنامه س��ازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رفع
ابهام محاس��به مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال  ۱۳۹۵و
پس از آن ،طی نامه ش��ماره  ۲۰۰-۹۷-۱۱۴در تاریخ  ۱۳۹۷.۰۸.۱۳توسط
رییس سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ شد.
بر این اس��اس میزان مالیات بر ارث س��هام عدالت برای وراث طبقه اول
 ۶درص��د و برای وراث طبقه دوم و س��وم به ترتیب  ۱۲درصد و  ۲۴درصد
ارزش اسمی سهام تعیین شده است.
سخنگوی مخابرات ایران:

تحریمها در واگذاری اینترنت خللی ایجاد
نکرده است

تاخی��ر در راهان��دازی اینترنت پرس��رعت  ،ارتباطی ب��ا تحریمها ندارد.
محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران درگفتوگو با ایلنا اظهار
کرد :مخابرات تالش میکند تاتمام درخواس��تهای راهاندازی سرویسهای
 ADSLرا ب��ه طور روزانه پاس��خگو باش��د؛ البته بعضی مراکز با مش��کالت
زیرساختی مواجه هستند و ما تالش میکنیم تا هرچه سریعتر این مشکالت
را برطرف کنیم.
وی افزود :به طور کلی سیاس��ت مخابرات درجهت تس��ریع رانژه کردن
خطوط متقاضیان اینترنت پرس��رعت اس��ت و اگر مطلع شویم که خطوطی
با مش��کل رانژه مواجه هس��تند تالش میکنیم تا هرچه س��ریعتر موانع را
برطرف کنیم.
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تشکیل نشست شورای عالی کار با دستور کار
افزایش قدرت خرید کارگران

نشست شورای عالی کار روز سه شنبه هفته آینده
با دستور کار بررسی راهکارهای جبرانی کاهش قدرت
خرید کارگران تشکیل جلسه می دهد.
به گزارش مهر ،پس از درخواس��ت بیس��ت و سوم
تیرماه نمایندگان کارگری ش��ورای عالی کار از وزارت
کار ب��رای بازنگری در دس��تمزد  ۹۷به دلیل ش��رایط
اقتص��ادی و کاهش قابل توجه قدرت خرید این قش��ر
از جامعه ،دومین نشس��ت ش��ورای عالی کار به منظور
بررسی راهکارهای جبرانی معیشت خانوار کارگری در
س��ال جاری قرار است روز سه ش��نبه پیش رو برگزار
شود.
بر همین اساس علی خدایی عضو کارگری شورای

عال��ی کار گفت :پی��روی پیگیریهای ص��ورت گرفته
جلس��ه ش��ورایعالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید

کارگران در روز سه شنبه هفته پیش رو برگزار خواهد
شد.
وی گف��ت :البته هنوز دعوتنامه برای این نشس��ت
از س��وی وزارت کار به دستمان نرس��یده اما بر اساس
اطالعات به دست آمده قرار است این دعوتنامه در روز
شنبه ارسال شود.
طب��ق محاس��بات نماین��دگان کارگ��ری عضوی
ش��ورای عال��ی کار ،در ابت��دای س��ال ج��اری ب��ا
افزای��ش  ۱۹.۵درصدی دس��تمزد کارگ��ران حداقلی
بگی��ر ،در س��ال ج��اری دس��تمزد کارگ��ران فق��ط
توانس��ت  ۵۰درص��د از هزین��ه معیش��ت را پوش��ش
دهد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

عزم اسالمی برای اتمام پرونده مسکن مهر

قائ��م مق��ام وزیر راه و شهرس��ازی
در امور مس��کن مهر ب��ا تاکید بر اینکه
یکی از راهکارها برای سرعت بخشیدن
ب��ه پروژه مس��کن مه��ر باقیمان��ده در
برخی از مناطق ،فعالس��ازی ش��ورای
مس��کن استانها است ،گفت :هر نهاد و
دستگاهی راهکاری برای رفع مشکالت
موجود در اتمام پروژه مسکن مهر دارد
ارائه کند.

توزیع کاالهای
احتکاری با
قیمت رسمی

احمد اصغری مهرآبادی در گفتوگو
با ایرنا  ،با بیان اینکه آقای اسالمی عزم
جدی برای اتمام مس��کن مه��ر دارد و
از طری��ق راهکارهای متع��دد به دنبال
افزایش س��رعت اجرای کار است ،اظهار
داش��ت :راهکاره��ای متع��ددی ب��رای
افزایش س��رعت اجرای پروژه مس��کن
مهر پیش��نهاد داد ه شده است که یکی
از آنها استفاده از ظرفیتها و اختیارات

استانداران و فعالسازی شورای مسکن
استان است.
وی اف��زود :طب��ق م��اده  17قانون
س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مس��کن ،اس��تانداران روس��ای شورای
مس��کن استان هس��تند و اختیاراتی در
این حوزه دارند که استفاده از اختیارات
آنه��ا میتواند در اجرای پروژه مس��کن
مهر موثر باشد.

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در
امور مس��کن مهر با تاکید بر اینکه یکی
از راهکارها برای س��رعت بخش��یدن به
پروژه مس��کن مه��ر باقیمانده در برخی
از مناطق ،فعالس��ازی ش��ورای مسکن
استانها است ،گفت :از دیگر راهکارهای
مهم پیش��نهاد داده ش��ده اس��تفاده از
ظرفیت س��ایر وزارتخانههای مرتبط در
تکمیل پروژه مسکن مهر است.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بازدید از انبار کاالهای استراتژیک گفت :کاالهای اساسی احتکار شده که در چند ماه اخیر
کشف و ضبط شده اند در شبکه توزیع و با قیمت رسمی عرضه می شوند.به گزارش مهر  ،رضا رحمانی در بازدید از انبارهای
نگهداری کاالهای استراتژیک در مجتمع شهید مدرس درباره سرنوشت کاالهای احتکار شده که در چند ماه اخیر کشف شده
اند گفت :توزیع این اقالم در طی فرآیندی صورت می گیرد و در جاهایی که کاالهای احتکاری شناس��ایی ش��ده باش��د ،ضمن
برخورد قضایی با محتکرین و صدور حکم ،کاالها در اختیار شبکه توزیع قرار می گیرد.وی همچنین افزود :با توجه به حساسیت
ویژه مس��ووالن کش��ور و از جمله مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و دولت در حصول اطمینان از تامین مایحتاج عمومی و
کاالهای اساس��ی ،امکانات خوبی برای ذخیره س��ازی و تامین این نیازها در کشور و استان های مختلف کشور فراهم است.وزیر
صنعت افزود :این کاالهای ذخیره شده ،عالوه بر کاالها و فعالیتهایی است که مردم در بازار دارند و انبارهای بخش خصوصی و
تولیدات داخلی در کش��ور ،طبق روال س��ابق همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و این ذخیره سازی ،صرفا برای اطمینان
بخشی و تامین اقالم مورد نیاز مردم در ماههای پیش روست.
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نهادهای مالی
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تشریح کرد :

کاهش هزینه امتیاز تسهیالت مسکن برای
متقاضیان

بانک مسکن  -مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از کاهش هزینه
امتیاز دریافت تسهیالت بدون سپرده خرید مسکن خبر داد.
محمد حس��ن مرادی،مدیرامور طرح و برنامه بانک مس��کن در گفت و
گ��و با خبرنگار پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا ،اعالم کرد :طی نیمه اول
آبان ماه سال جاری بنا بر دو علت عمده هزینه خرید امتیاز تسهیالت بدون
سپرده مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیالت کاهش یافته است که این
موض��وع منجر به کاهش هزینه دریافت این نوع تس��هیالت برای متقاضیان
بازار مسکن شده است.
مرادی با بیان اینکه هم اکنون عمده تسهیالتی که در بخش مسکن به
متقاضیان برای خرید واحدهای مس��کونی پرداخت می ش��ود از محل اوراق
گواهی حق تقدم تسهیالت مس��کن پرداخت می شود ،افزود:کاهش هزینه
خرید اوراق برای متقاضیان در شرایط فعلی که قیمت واحدهای مسکونی با
جهش مواجه شده است در نهایت به نفع متقاضیان استفاده از این تسهیالت
برای خرید آپارتمان اس��ت؛ چرا که همزمان با افت قیمت هر فقره اوراق در
بازار معامالت اوراق،هزینه کل دریافت تس��هیالت ب��رای متقاضیان کاهش
یافته و در مجموع مبلغ کمتری را از بابت دریافت امتیاز تسهیالت پرداخت
می کنند.
دکتر صالح آبادی:

حفظ خدمات بانک توسعه صادرات در شرایط
جدید از اولویت های بانک است

بانک توسعه صادرات  -مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تاکید بر
حمای��ت از صادرات غیرنفتی در ش��رایط تحریم گفت  :حفظ خدمات بانک
توسعه صادرات ایران در شرایط جدید از اولویت های بانک است.
به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ،دکتر علی صالح آبادی
در مراسم تقدیر از صادرکنندگان منتخب در صندوق ضمانت صادرات ایران
گفت :به سه ضلع بانک توسعه صادرات ،صندوق ضمانت صادرات ،و سازمان
توسعه تجارت باید صندوق توسعه ملی را نیز به عنوان یکی از نهادهای مهم
و تاثیرگذار در حوزه صادرات کشور اضافه کنیم.
وی با اش��اره به لزوم همکاری و هم افزایی نهادهای یادش��ده در شرایط
فعلی بیش از گذش��ته خواستار تقویت نقش صندوق توسعه ملی در حمایت
از صادرات شد و گفت :نباید به بهانه کمبود داخلی جلوی صادرات را گرفت
چرا که به اعتبار و برند صادرات ایران لطمه می خورد.
دکت��ر صالح آب��ادی گف��ت :در ش��رایط کنون��ی باید هم��ه نهادهای
متول��ی ص��ادرات کم��ک کنن��د ص��ادرات غیرنفت��ی کش��ور رون��ق
گیرد.

مشارکت ليزينگ اقتصادنوين در طرح ملي "نذر آب"

بانک اقتصاد نوین  -شرکت ليزينگ اقتصادنوين به منظور مقابله با
خشکسالي در استان سيستان و بلوچستان ،حامي طرح ملي "نذر آب" شد.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين ،در پي مشکل کم آبي استان
سيس��تان و بلوچستان ،شرکت ليزينگ اقتصادنوين در طرح ملي "نذر آب"
جمعي��ت ه�لال احمر جمهوري اس�لامي ايران که از  14مرداد آغاز ش��ده
اس��ت ،مش��ارکت نموده و تاکنون  10عدد منبع آب دو هزار ليتري را براي
کمک به حل مش��کل آب آش��اميدني روستاهاي اين اس��تان ارسال نموده
است.
بر اس��اس اي��ن گزارش منابع آب ارس��الي از س��وي ش��رکت ليزينگ
اقتصادنوي��ن در روس��تاهاي مرادعلي ،ش��ريف صدر امام و شهرس��تانهاي
نيمروز و خاش جانمايي و نصب ش��ده اس��ت که در اثر اين اقدام ميزان نگه
داشت آب آشاميدني در مناطق ياد شده از يک روز به  14روز افزايش يافته
است.

بانک صادرات  ٨٥٠٠میلیارد تومان از مطالبات
دولتی خود را دریافت میکند

بان�ک صادرات  -مدیرعامل بانک صادرات ایران از تس��ویه ٨هزار و
 ٥٠٠میلی��ارد تومان از مطالبات بانک از دولت در قالب اوراق اس��ناد خزانه
اسالمی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران  ،حجتاله صیدی با اعالم
ای��ن خبر افزود :امیدواری��م فرآیند تهاتر  ١٠٠هزار میلی��ارد تومانی بدهی
پیمان��کاران ،دولت ،ش��رکتهای دولتی و عمومی ،بانکه��ا و بانک مرکزی
براس��اس تبصره  ٥قانون بودجه س��ال  ٩٧تا چندهفته آینده نهایی شده و
اوراق اسنادخزانه برای آن منتشر شود.
وی تصریح کرد :س��همیهای که برای بانک ص��ادرات ایران از رقم ١٠٠
هزار میلیارد تومان در قالب انتشار اوراق خزانه اسالمی در بودجه سالجاری
در نظ��ر گرفتهاند  ٨هزار و  ٥٠٠میلیارد تومان اس��ت و ما در این چارچوب
مطالباتمان را از پیمانکاران و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی وصول
و بدهی بانک را با بانک مرکزی تسویه میکنیم.

صورت های مالی بانک رفاه کارگران تائید شد

بانک رفاه کارگران  -جلس��ه مجمع عمومی عادی ساالنه بانک رفاه
کارگ��ران با حضور مدیران س��ازمان تامین اجتماعی به عنوان س��هامدار و
مدیران این بانک  14آبان ماه سالجاری برگزار شد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران ،در این جلس��ه پس از
اس��تماع گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی بانک رف��اه کارگران،
ص��ورت های مال��ی منتهی به  1396.12.28این بان��ک به تایید و تصویب
مجمع رسید.
در ادام��ه جلس��ه و پ��س از ارائ��ه راهکارهای��ی در خص��وص بندهای
صورت های مالی توس��ط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره س��ازمان تامین
اجتماعی ،تکالیف مجمع بعدی بانک تعیین و قابل پیگیری اعالم شد.

عملکرد کامال مطلوب بانک ایران زمین در
رعایت استاندارد محصوالت کارتی

بان�ک ایران زمین  -براس��اس اع�لام اداره نظامهای پرداخت بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بانک ایران زمین با رتبه کامال مطلوب جزو
بانکهایی بوده که از ابتدای س��ال  1397اس��تانداردهای الزم در محصوالت
کارتی را رعایت کرده است.
به گ��زارش روابط عمومی بان��ک ایران زمین ،به نق��ل از بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،براس��اس بررسیهای انجام شده و در خصوص کد
محصوالت کارتی بانکها ،عملکرد بانک ایران زمین کامال مطلوب ارزیابی شده
اس��ت.طبق این گزارش این رتبه بندی براساس میزان مغایریت محصوالت
کارتی انجام شده است.

