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تریبون

یکشنبه  18شهریور 1397

شماره  5925سال بیستم

بر اساس گزارشهای رسمی؛

جزییاتتغییراتواممسکنبهشرطتاییدبانکمرکزی

معاون مس��کن و ساختمان با اش��اره به جزییات پیشنهادات وزارت راه
و شهرس��ازی به بانک مرکزی برای تغییر ش��رایط تس��هیالت مسکن گفت:
پیش��نهاد حذف محدودیت عمر س��اختمان ب��رای خرید خانه ارایه ش��ده
همچنین از دیگر پیشنهادات افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط و افزایش
سقف تسهیالت است.
حامد مظاهریان ،معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در
گفتوگو با ایلنا درباره احتمال تغییر شرایط وام  80میلیون تومانی صندوق
پس انداز یکم به خانه اولیها گفت :پیشنهاد حذف محدودیت عمر ساختمان
برای خرید خانه ارایه شده است ،که دارای محاسن و معایبی است .در حال
حاض��ر وام  80میلیون تومانی تنها به خانههای با س��ن کمتر از  15س��ال
تعلق میگیرد اما پیش��نهاد حذف این شرط ارایه ش��ده و بانک مرکزی در
حال بررس��ی این موضوع است .وی در پایان افزود :از دیگر پیشنهادات ارایه
ش��ده افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط و افزایش سقف تسهیالت است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی همچنین درباره وجود خانههای خالی در بازار
و اینکه عدهای حاضر به فروش خانههای خالی خود نیس��تند ،گفت :کسانی
که خانه ساخته شده به قصد فروش را برای چندین سال وارد بازار نکنند با
محدود ش��دن سود خود و بر منطق قاعده بازار خود به خود به نوعی تنبیه
اقتصادی ش��دهاند .البته این یک روند طبیعی در اقتصاد آزاد است که وقتی
یک رقم باالیی را برای کاالیی پیش��نهاد میدهند برای آن قیمت ،متقاضی
وجود نداش��ته باش��د لذا با کاهش تقاضا مالکان ناچار میشوند که قیمت را
تعدیل کنند.
رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد:

رایزنی نمایندگان برای الیحه آزادسازی
سهام عدالت

پوری حس��ینی اظهار داش��ت :الیحه آزادسازی س��هام عدالت در سال
گذشته تقدیم مجلس شده است که نمایندگان در حال بررسی و رایزنی در
خصوص آن هستند .بر این اساس امیدواریم تا در آینده ای نزدیک و پس از
تصویب این الیحه ،آزادسازی سهام عدالت صورت بگیرد و تکلیف مشموالن
سهام عدالت در این خصوص مشخص شود.
هلل پوری حس��ینی؛ رئیس سازمان
به گزارش ایلنا ،میرعلیاش��رف عبدا 
خصوصی س��ازی درب��اره میزان نقش آفرین��ی بورس ب��رای تحقق اهداف
خصوصی سازی در کشور گفت :در طول  18سال فعالیت سازمان خصوصی
س��ازی ،بورس ب��ازوی خوبی در کنار این س��ازمان بوده و ت��ا امروز تمامی
واگذاری بنگاه ها از طریق بورس عملی شده است.
وی در خصوص آزادس��ازی س��هام عدالت نیز گفت :الیحه آزادس��ازی
س��هام عدالت در سال گذشته تقدیم مجلس ش��ده است که نمایندگان در
حال بررس��ی و رایزنی در خصوص آن هس��تند .بر این اس��اس امیدواریم تا
در آینده ای نزدیک و پس از تصویب این الیحه ،آزادس��ازی س��هام عدالت
صورت بگیرد و تکلیف مش��موالن س��هام عدالت در این خصوص مش��خص
شود.
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افزایشقیمت ُخردهفروشی ۱۰گروهموادخوراکی

قیمت لبنیات طی یکس��ال  ۳۸.۴درصد ،تخم مرغ
 ۵۱.۸درص��د ،برن��ج  ۱۲.۴درصد ،حب��وب  ۳.۱درصد،
میوههای تازه  ۹۲.۶درصد ،س��بزیهای تازه  ۳۴درصد،
گوشت ۳۶درصد ،مرغ ۳۴.۷درصد و روغن ۱۰.۸درصد
گران شد.
به گ��زارش مهر ،آمارهای رس��می بانک مرکزی از
قیمت خردهفروش��ی کاالهای اساسی با نوسانات جدی
مواجه بوده است؛ در حالیکه قیمت خردهفروشی لبنیات
در هفته منتهی به نهم شهریورماه نسبت به هفته مشابه
س��ال قبل  ۳۸.۴درصد ،تخم م��رغ  ۵۱.۸درصد ،برنج
 ۱۲.۴درص��د ،حبوب  ۳.۱درص��د ،میوههای تازه ۹۲.۶
درص��د ،س��بزیهای تازه  ۳۴درصد ،گوش��ت قرمز ۳۶
درصد ،گوش��ت م��رغ  ۳۴.۷درصد ،قند و ش��کر ۲۲.۹
درص��د ،چای  ۲۲.۶درصد و روغ��ن نباتی  ۱۰.۸درصد
رشد داشته است.
بر اس��اس گ��زارش قیمت خردهفروش��ی در هفته
منتهی به نهم شهریور ،قیمت  ۱۰گروه نسبت به هفته
قب��ل از آن افزای��ش و یک گروه کاه��ش یافت .بر این
اساس ،در هفته منتهی به نهم شهریور ماه نرخ لبنیات
 ۰.۴درص��د ،تخم م��رغ یک درصد ،برن��ج  ۱.۷درصد،
حبوب  ۰.۴درصد ،میوههای تازه  ۲.۲درصد ،سبزیهای
تازه  ۰.۲درصد ،گوش��ت قرمز  ۱.۸درصد ،گوشت مرغ
 ۲.۳درص��د ،قند و ش��کر  ۰.۴درصد و چای  ۰.۱درصد
نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ روغن نباتی ۰.۲
درصد کاهش یافت.

واگذاری
فرودگاهها به استانها

لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات نس��ـبت بـه
هفته قبل بهای ماست غیرپاستوریزه معادل  ۲.۷درصد
و ماس��ت پاستوریزه  ۰.۹درصد افزایش ولی قیمت پنیر
غیرپاستوریزه  ۰.۱درصد کاهش یافت .بهای سایر اقالم
ثاب��ت بود .قیمت تخم مرغ مع��ادل یک درصد افزایش
داش��ت و ش��انهای  ۱۳۸هزار تا  ۲۲۰هزار ریال فروش
میرفت.
برنج و حبوب
در ای��ن هفته در گ��روه برنج ،بهای برن��ج وارداتی
غیرتایلن��دی معادل  ۰.۴درصد و برنج داخله درجه یک
و درج��ه دو به ترتی��ب  ۱.۶درصد و  ۳.۴درصد افزایش
یاف��ت .در گروه حبوب قیمت لوبی��ا چیتی بدون تغییر
بود .بهای عدس مع��ادل  ۰.۵درصد کاهش ولی قیمت

عض��و هیئت مدیره ش��رکت ف��رودگاه ها و ناوبری هوایی ای��ران از رونمایی طرح واگذاری فرودگاه ه��ای غیر اقتصادی به
استانداری ها و شهرداری ها در یکی دو هفته آینده خبر داد.
به گزارش مهر ،مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هفته گذشته از آغاز اجرای طرحی دیگر در این شرکت
با س��ابقه تحقیقات بیش از یک س��اله مبنی بر «فرودگاه های نسل س��وم» خبر داد و گفت :از آنجایی که بیشتر فرودگاه های
کش��ور غیر اقتصادی هس��تند و نیز  ۹۰درصد پروازها صرفا در  ۱۰درصد فرودگاه ها انجام می ش��ود ،به دنبال تبدیل فرودگاه
های زیان ده و غیر اقتصادی به نسل سوم فرودگاه ها هستیم.
به گفته مه آبادی ،فرودگاه های نس��ل س��وم فرودگاه هایی هس��تند که توس��ط دولت های محلی اداره (اس��تانداری ها و
شهرداری ها) از محل بودجه استانی و محلی اداره می شوند .به این ترتیب ستاد مرکزی شرکت فرودگاه ها دیگر در درآمد -
هزینه این فرودگاه ها دخالت نداشته و مقامات محلی با استفاده از ظرفیت های داخلی استان یا شهر مربوطه به اداره فرودگاه
می پردازند.
غالمحس��ین باقریان عضو هیئت مدیره ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و یکی از طراحان اصلی طرح تبدیل یا
احداث فرودگاه های نس��ل س��وم درباره این طرح به خبرنگار مهر گفت :قرار است طی یکی دو هفته آینده این طرح با حضور
وزیر راه و شهرسازی رونمایی شود.وی با بیان اینکه قرار است فرودگاه های جدیدی که ساخته می شود با رویکرد فرودگاه نسل
سوم باشد ،ادامه داد :بر اساس این طرح ،فرودگاه ها بر اساس میزان کارآیی آنها تقسیم بندی شده و قرار است در واگذاری به
دولت های محلی ،از حداکثر امکانات محلی و حداقل نیروی انس��انی فعال ش��ده و بهره وری را باال ببرند .این مشکلی است که
ما در حال حاضر در اکثر فرودگاه هایمان داریم.
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dY ÊÆË|] .{Ì³ Y« Ê³|Ì {Â» Ze |ËZ¼¿ ÄWYY Ä¬À» ¾ËY Ä] dÌ°·Z» |À
|/ |/ÅYÂy Ã{Z/Y Ã|ÀÀ¯ ÄWYY Ä] ÄuÔ» Á dËÁ Y a dÌ°·Z» |À ¶Y
·cÂ { .{Â Ê¼¿ Ã{Y{ iY \Ìee dÌ°·Z» |À ÄËYY ½Á|] YfY Ä] ¾°Ì
|Ô/a d/Ì°·Z» |À/ Ê/Àj¼·Y Ê¿Â¿Z« ¬» d¸Æ» ¥ ÊÅYÂyYÁ µÂÁ ¹
»«.|Ë{³ |ÅYÂy ºÌ¸e ÊZ¬f» Ä] Á{Z ¹Â
{Z]M d§ZË Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y
{-1552/¦·Y.¹15434

d¯ Â ½YÁ É¿Y ½Z»ZÆ] d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
14005997953 Ê¸» ÄZÀ Á 58791 d^i ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ

Ä] ºWZ¼ Á dYÂy{Y{ Á Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M
Ä·Y Ê^¿ |¿§ ÊÅÂ^¿Y Ê¼Ë¯ |¼v» ÉZ«M

]¶/Ë} cZ¼Ì¼/e 1397/05/29 wÂ» Ã{Z ·Y ©Â§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
½Zf/Å{-Ë|¿Z/ /z] -{Â·Z/ÀÌ] ½Zf/Æ {M Ä/] d¯ ¶v» - : | }ZzeY
-0 Ô/a -ÊËZÌM ÃY³] - Â ¹ÂÌÀÌ»Â·Y ½Z]ZÌy - Â Êf À Æ -Ë|¿Z
Á d/§ZË /ÌÌ¤e 9185176935 Êfa |¯ ¦°¼Å Ä¬^– ½ZYy ÉÁZÀ§ Á º¸ Za
».|Ë{³ sÔY ©Â§ s] Ä»ZÀZY { ÄÂ]» Ã{Z
-2157
ÉÂ ½ZYy ½ZfY Ô»Y Á {ZÀY d^i ¶¯ ÃY{Y

(242755) |Æ» ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

سایر اقالم بین  ۰.۲درصد تا  ۲.۴درصد افزایش داشت.
میوهها و سبزیهای تازه
در هفت��ه م��ورد بررس��ی ،در میادی��ن زی��ر نظر
شهرداری لیمو شیرین و موز عرضه نمیشد .سایر اقالم
میوه و س��بزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در
مقایسه با سایر میوهفروش��یها متفاوت بودند ،بـه نرخ
مصوب س��ازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میش��د.
میوهفروش��یهای سطح ش��هر اقالم میوه و سبزی تازه
را عرضه میکردند که در گروه میوههای تازه بهای هلو
مع��ادل  ۰.۵درصد ،خرب��زه  ۳.۱درصد و هندوانه ۱۹.۱
درصد کاهش ولی قیمت س��ایر اق�لام بین  ۲.۹درصد
تا  ۱۲.۶درصد افزایش یافت .در گروه س��بزیهای تازه
به��ای گوجهفرنگی مع��ادل  ۹.۳درص��د ،بادنجان ۳.۸
درصد ،کدو س��بز  ۰.۱درصد و سیب زمینی  ۱.۳درصد
افزایش ولی قیمت س��ایر اقالم بی��ن  ۱.۱درصد تا ۵.۱
درصد کاهش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل
 ۲.۲درصد ،گوش��ت تازه گاو و گوس��اله  ۰.۴درصـد و
گوشت مرغ  ۲.۳درصد افزایش یافت.
قند ،شکر ،چای و روغن نباتی
در ای��ن هفته قیمت قند معادل  ۰.۳درصد ،ش��کر
 ۰.۶درصد و چای خارجی  ۰.۱درصد افزایش ولی بهای
روغن نباتی مایع  ۰.۳درصد کاهش داشت .قیمت روغن
نباتی جامد ثابت بود.

Äf/YÂy Ä] ÊÅÂ^¿Y Ê¼Ë¯ |¼v» ÉZ«M Ã|¿YÂy dÌ§ Ä] ÊfYÂy{Y|Ì Ì§ |»Zu ÉZ«M ½ZÅYÂy
»Ä//Ô¯ Ã|//¿Áa ÃZ¼// Ä//] Á Z//mY Ä^ // ¾//ËY Ä//] Ä//¯ s//» ®//q Ä//mÁ Ä//^·Z
Ê³|Ì/ d/«Á Á d/^i ¾ËÁ« ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 4 Ä^  9709982821400275
»½Â¿Z/« 73 Ã{Z/» ÂÂ» ª^ ÃZ³{Y{ Âf{ \u Ä¯ ¾ÌÌ e 9:30 dZ 1397/07/21 wÂ
®/Ë \/eY» ½Z/ÅYÂy d/YÂy { Á Ã|¿YÂy ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» d¸ Ä] Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌWM
¿xËZ/e Y /a ÃZ/» ®Ë ¥ Ã|¿YÂy Ze {{³ Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓY Ìj¯ |ËYm Y Ê°Ë { d]Â
Á dYÂy{Y{ Ê¿Zi 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
¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 4 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX» -2161/97

¾ËÁ« ½ZfÆ

Ê³|Ì d«Á ¡Ô]Y ÊÆ³M

ÊËZ/»§Z¯ Ä/] ÊZ¨¯ ÃZ³Z¯ dÌ§] ÊfYÂy{Y{ ¾Ìu |¿§ Ê§Â ºÌÅY]Y ÉZ«M
xËZe Y ,d»|y cYÂÀ ,Y{Za Á É|Ì ,Ä«Â » ©Â¬u ÄfYÂy Ä] Ê|¬» Z ÉZ«M
Á d/Y Ã|Ë{³ d^i 974803 Ã|¿Áa ÄÔ¯ Ä] Á ºÌÀe 95/12/25 dËZ¤· 95/03/20
[Â/Àm ÊZ/¼fmY ÃZ/§ Á Z¯ ½ÁZ e ÃY{Y Ìze cZÌÅ 8 Ä^  Ä] Ê³|Ì dÆm
wÂ/» Ä^À/ Á t^/ 8/30 dZ/ ÉY/] Ê³|Ì/ d/«Á Á ZmY ½YÆe [£
Ã{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» Ã|¿YÂy ½ZÅYÂy ÉZ{Y Ä] dËZÀ Z] dY Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e 97/07/07
·~Ê/°Ë { d]Â¿ ®Ë Ê¿|» Ê{Y{ ¾ÌËM 73 Á Z¯ Ê{Y{ ¾ÌËM 48 Ã{Z» {ZÀfY Ä] Y
Ê/Æ³M /¿ xËZe Y |¿YÂe Ê» Ã|¿YÂy Á {Â Ê» ÊÆ³M Zf¿ÓYÌj¯ ÉZÅ Ä»Z¿Á Y
{ ¬» d«Á { Á d§ZË{ Y ºËZ¼ Á Ä mY» Â¯~» Ä^  Ä] Á 30 d¸Æ» ¥
 ^{YÁ Ê]Z/Ì£ Â/] Ã|/ {Z/Ë cZ/Ì cÂ ¾ËY Ì£ { {{³ Zu Ã| {ZË Ä
.{¯ |ÅYÂy }ZzeY Êf¬» ºÌ¼e Á Ã| Ê³|Ì
{-1544/¦·Y.¹15424
 ^Ìze cZÌÅ 8 Ä

½YÆe [£ [ÂÀm ÊZ¼fmY ÃZ§ Á Z¯ ½ÁZ e ÃY{Y
dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

d/ve ²¿Y{  ¶¯ d¨m 18 Y d¨m ®Ë ºÆ YÅ |°Ë Y Z» ºÆ 500 dÌ°·Z» |À
/f§{ 81/12/28 wÂ» 24918 ÃZ¼ |À ª^ , ¾ËÁ« 5 z] {Z]M «Z] ÄË« Ê¸Y 34 Ôa
ÉZ/«M ¹Z/À] 81/¦·Y533462 ÊaZq ÃZ¼ Ä] 362 Äv¨ 183 f§{ 48046 d^i ¶Ë} ¾ËÁ« 19
«133 ÃZ¼/ Ä/»Z¿{Y{ \/mÂ» Ä] ½ZËY Ä¯ dY Ã|Ë{³ ºÌ¸e Á {Z Ê¿ZÌZ§ ÊY ºZ
»gYÁ ¥/ Y d/·Z¯Á Ä] Ê¿ZÌZ§ ÊY {YÂm ÉZ«M µZu |¿Y Ã{Â¼¿ cÂ§ 77/02/01 wÂ
»¹/§ ±] Á{ ÄWYY Z] , ¾ËÁ« 71 f§{ 88/09/25 wÂ» 946 ÃZ¼ Ä»Z¿ d·Z¯Á ÄWYY Z] ¹Âu
d/¸ Ä] Â¯~» |À Ä¯ Ã| Ê|» 93/02/04 wÂ» 126 / 93 / 4501 Ã{YÂ] {ÂÆ c{ZÆ
«Z/{Y ¾/ËY |ËÂ» Ô»Y f§{ d^i Á Ã|¿ ÉY Ä¸»Z » Â¯~» |À Z] Á dY Ã|Ë{³ {Â¬¨» d
»Ã^e Ä] ÄmÂe Z] \eY» Y~ÆÌ¸ Ã{Â¼¿ Y Â]» ®¸» ÊÀj¼·Y dÌ°·Z» |À Á| ÉZZ¬e |Z^Ì
®/¸» Ä/] d^/¿ LZ/v¿Y Y ÉÂ/vÀ] ¯Å Ze {{´Ì» ¹ÔY d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 120 Ã{Z» ®Ë
»~¯Y |/Z] {Â/y {/¿ { |À {ÂmÁ Ê|» ZË Á Ã| ÁY ¨¿ Ä] ÊeÔ»Z » ZË Á dY{ Ê¬u Â
¶Y ÄWYY Z] Y {Ây YfY ÃY{Y ¾ËY Ä] Ä mY» ¾¼ Á Ã{ c|» Ze ÊÆ³M ¾ËY Zf¿Y xËZe
Á |¿ ÃY{Y ¾ËY Ä] YfY ¬» c|» ¥ Är¿ZÀq Á |ËZ¼¿ ºÌ¸e Ä¸»Z » |À Á dÌ°·Z» |À
ª/^ Y d/Ì°·Z» |À/ Ê/Àj¼·Y d^i ÃY{Y {Â¿ ÄWYY dÌ°·Z» |À ¶Y YfY cÂ { ZË
»¬/fÀ» ¶/Ë} s/ Ä/] d]Â¿ ®Ë { ÊÆ³M ¾ËY {¯ |ÅYÂy ºÌ¸e ÊZ¬f» Ä] Á {Z cY
. | |ÅYÂy
1397/06/18 Zf¿Y xËZe
ÉYÂÆ Ê¸ – ¾ËÁ« 2 Ä¬À» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌË -2162/97

¾ËÁ« Á{ Ä¬À» ®¸» d^i ÃÂu Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y
ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« ÂÂ» cZÌÅ
§¾ÌÌ e ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÂÂ» ÊÆ³M Ê¼|À|«Z
Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Á Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e

]Ä////Ô¯ Ã|////¿Áa 1397/5/9 wÂ////» 139760309068000662 ÃZ¼//// ÉY ////]Y
Á Ê/YY Ê/f^i dÌ /Á ¦/Ì¸°e ¾Ì/Ì e ½Â¿Z/« Â/Â» cZÌÅ 1396114409068000155
cZ§/e ¾ËÁ« Á{ Ä¬À» ®¸» d^i ÃÂu Êf^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ
»¾ËÁ/« Y Ã{Z/ 2 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼] Ê¬¿ |¿§ Ê·Z ÊÂ» ÉZ«M ÊZ¬f» Z »Ô] Ä¿Z°·Z
{ Z/» ²/¿Y{ ¹ZÆq ®Ë ÁÁ{ Zv· Z] Á Ä ÊZ» ²¿Y| Y ²¿Y{ ¹ZÆq Ä Á Ä
»f» 1000 duZ» Ä] ÉY|»Y{ |uYÁ ®Ë Ê¿ZÌY ²¿Y| Á Ê»ÔÓY xÌ ±] YÌ» Ä§Â«Â
»] Y ÉY|Ëy ¾ËÁ« 5 z] Ê¸Y 50 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y Y Ê§ Ôa
Ô/Y Â/À» Ä] Y~· . dY Ã|Ë{³ v» ¹Â«» Ôa ÊZ» Ê¼ ®·Z» Ê·Z Ê¬¿ gYÁ
¼Ä/] d^/¿ ZzY Ä¯ ÊeÂ { {Â Ê» ÊÆ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â
|Ä/] Ê/Æ³M ¾Ì/·ÁY Zf¿Y xËZe Y |À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY{ ÊYfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á
»|Y ÃZ/» ®/Ë c|» ¥ , |Ì ~yY Y a Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây YfY ÃZ» Á{ c
{ d/Y ÊÆË|/] . |/ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ« mY» Ä] Y {Ây dYÂy{Y{ , YfY ºÌ¸e xËZe
|/ÅYÂy {Z/ dÌ°·Z» |À cY¬» ª^ YfY µÂÁ ¹| Á Â¯~» c|» ÉZ¬¿Y cÂ
| .
1397/06/18 : µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1397/07/01 : ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
-2155/97
ÉYÂÆ Ê¸ - Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW

Ê¼ {ZÀY {Z¨» ÉYmY Ä»Z¿ ¾ÌWM 18 Ã{Z» {ZÀfY Ä] ÄÌWYmY ¡Ô]Y ÊÆ³M

]Ê/ÀÌ´q |/¿Ây Ì» ¹YÆ ÉZ«M 1382 / 03 / 19 wÂ» 1705 ÃZ¼ Ä] kYÁ{Y |À \mÂ» Ä
§¿| 3 Z/§ ½YZ/^¿Zm ½Y|Ì» ¾ËÁ« : {M Ä] 4322104584 Ê¸» |¯ Z] 876   Ä] ËÁa
/Ì» Â¿Z]Æ/ º¿Zy Ä] É{YM ZÆ] Ä° {| 1301 {Y| e Ä] Êz µÀ» 985 Ä « ÉY{Æ
¹|/ /iY /] Ä/¯ |/Z] Ê/» Z°Å|] d·Á{ ©Á|À Ä] ÊËYmY ©Â¬u Ä§ZY Ä] ÊÀÌ´q |¿Ây
wÂ/» Y³ s Ä] Ä¯ Ã|Ë{³ 9700919 ÄÔ¯ Ä] ÄÌËYmY Á| Ä] nÀ» ÊÅ|] dyY{a
Á Ã|/Ë{´¿ Á|/¬» ¯~/·Y ©Â§ {M { ©Â§ ½ÂË|» Ä] ÄÌËYmY ¡Ô]Y Â»Z» 1397 / 06 / 15
1397 / 06 / 15 Ä/yÂ» 1006550 ÃZ¼ Ã{YÁ Ê Z°¿Zf] Y~· dY Ã|¿ ÊËZZÀ {M
{Ä/»Z¿ ¾Ì/ËY 18 Ã{Z» dËZ Z] |¿Y Ã{Â¼¿ Y |ËYm { k{ ªË Y Y ÄÌËYmY ¡Ô]Y dYÂy
fÀ» Á _Zq ÄÌËYmY ¡Ô]Y ½YÂÀ Ä] d]Â¿ ®Ë { \eY» YmÓY ¹Ó Ê¼ {ZÀY {Z¨» ÉYmY
L/m Á d/§ZË |/ÅYÂy ½ZËm ÊËYmY cZÌ¸¼ Zf¿Y Y a Á Ã{ c|» ¥ Á | |ÅYÂy
. | |ÅYÂz¿ fÀ» É´Ë{ ÊÆ³M Ã|ËY» ÊÆ³M
-2154/97
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نهادهای مالی
فام اعالم کرد:

واگذاری  441ملک بانک ملی در یک دهه گذشته

بانک ملی  -شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) اعالم کرد :طی
یک دهه گذش��ته 441 ،ملک به ارزش بیش از دو هزار و  638میلیارد ریال
از اموال بانک ملی ایران از طریق مزایده های برگزار شده توسط این شرکت
متقاضی پیدا کرده اس��ت.به گزارش ایلنا ،شرکت فروش اموال مازاد بانکها
بر اساس مصوبه هیات وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی
و بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران در سال  1387فعالیت خود را آغاز
ک��رده و با برگ��زاری مزایده ،این اموال را به فروش می رس��اند.اما نگاهی به
عرضه اموال مازاد بانک ،نشان دهنده نامساعد بودن شرایط بازار برای طرف
تقاضاس��ت ،ب��ه طوری که طی همین مدت  916م��ورد از اموال مازاد بانک
با ارزش بیش از  19هزار میلیارد ریال به فروش گذاش��ته ش��ده ،اما تقریبا
نیمی از آنها متقاضی پیدا کرده اس��ت.با وجود ای��ن ،پس از ایجاد رونق در
بازار از س��ال  ،1394روند فروش این اموال نیز تس��ریع شده ،به طوری که
کل فروش اموال بانک ملی ایران در این س��ال از  9.2میلیارد ریال به 175
میلی��ارد ریال در س��ال  1395و پس از آن به  559میلیارد ریال در س��ال
گذشته رسیده است.

طرح ربیع رفاه تمدید شد

بانک رفاه  -مهلت زمانی پرداخت تسهیالت در قالب طرح ربیع رفاه
تمدید ش��د.به گزارش روابط عمومی بان��ک رفاه کارگران؛ به منظور رضایت
مش��تریان ،مهلت زمانی پرداخت تسهیالت در قالب طرح ربیع رفاه تا پایان
اردیبهشت ماه سال  1398تمدید شد.گفتنی است یکی از مزایای مهم این
طرح بازگش��ت کل سود هر قس��ط در صورت پرداخت قسط مربوطه تا یک
روز قبل از سررسید آن است.

بانکپاسارگاد از نفرات برتر آزمون سراسری
تقدیر میکند

بان�ک پاس�ارگاد  -بانکپاس��ارگاد برای یازدهمین س��ال متوالی ،از
نف��رات برتر آزمون سراس��ری س��ال  1397تقدیر به عم��ل خواهد آورد.به
گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد ،خس��رو رفیعی مش��اور مدیرعامل و
مدیر روابطعمومی این بانک ،ضمن اعالم این خبر گفت :بانکپاس��ارگاد در
راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود ،بر خود الزم میداند با حمایت
و تقدیر از نخبگان ،بهعنوان س��رمایههای ارزش��مند کش��ور ،زمینه را برای
کاهش دغدغههای این عزیزان و ارتقاء س��طح علمی و تجربی ایشان ،آماده
کند.وی ادامه داد :در این راستا ،بانکپاسارگاد به منظور ارج نهادن به تالش
و شایس��تگی نفرات برتر آزمون سراس��ری ،برای یازدهمین سال متوالی ،از
ای��ن عزیزان تقدی��ر خواهد کرد .بر این اس��اس نفرات اول ،دوم و س��وم 5
گروه آزمایش��ی ،سهامدار این بانک خواهند شد .همچنین تا هر مقطعی که
در داخل کش��ور ادامه تحصیل دهند ،مبلغی به طور ماهانه به حس��اب این
عزیزان واریز خواهد شد.

Â ½YÁ É¿Y ½Z»ZÆ] d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
¯ÄZÀ Á 58791 d^i ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ d
»¸14005997953 Ê

]Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Â] É{Z Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
»Ä/Æ·Y º¿Zy - : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e 1397/05/29 wÂ
{Á Ê¸/Y Z/] d¼/ Ä] 0946554234 Ê¸»|¯ Z] ½Z¬Å
d¼/ Ä/] 4579371909 Ê¸»|/¯ Z] É^Å Z|Ì¼u ÉZ«M
]- .|¿| [Zzf¿Y Ê·Z» µZ ®Ë c|» ÉY] µ|^·Y Ê¸ Z
ÉZ/«M :|/¿|Ë{³ [Z/zf¿Y ¶/Ë} Y/« Ä] ÃË|» dXÌÅ LZY
»ÉZ/«M 0941379213 Ê¸»|/¯ Z/] Z/Ì] d{ Ê¼Ë{ Ê^fn
»ÉZ/«M 0942541669 Ê¸»|/¯ Z/] Z/Ì] d{ Ê¼Ë{ É|Æ
{µZ Á{ c|» ÉY] 0780452224 Ê¸»|¯ Z] Âa{Y{ ÂËY
.|¿|Ë{³ [Zzf¿Y
ÉÂ ½ZYy ½ZfY Ô»Y Á {ZÀY d^i ¶¯ ÃY{Y -2158
(242756) |Æ» ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

d¯ Za d¯ Z¼¸e d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
Ê¸» ÄZÀ Á 39247 d^i ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ
10380550336

]1397/05/14 wÂ/» ÃË|/» d/XÌÅ Ä/¸neÂ {ZÀf/Y Ä
|/¯ É|/¼v» ¾Ìu ÉZ«M /º¿Zy : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e
»¸/º¿Z/y //2 ÃË|/» dXÌÅ ÌW d¼ Ä] 0062023179 Ê
d¼/ Ä/] 0933375141 Ê/¸» |¯ ¹|¬» É¨ m |Ìn» ÉZ«M
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