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تریبون
نان گران نمیشود

مقرر ش��ده بود دولت برای قیمت نان ،بعد از ماه رمضان تصمیم گیری
کند که رئیس اتاق اصن��اف ایران از احتمال افزایش نیافتن قیمت نان خبر
داد و گفت :به نظر میرسد که دولت جبران عوامل موثر در قیمت نان را به
افزایش نرخ آن ترجیح میدهد.
به گزارش ایس��نا ،از س��ال  ۱۳۹۳ک��ه قیمت نان تغیی��ری نکرده بود،
نانواییها و اتحادیههای صنفیش��ان نسبت به این مسئله انتقاد کرده بودند؛
چ��را که به نظر آنه��ا عوامل مختلفی در هزینه تمام ش��ده و قیمت نهایی
نان تاثیرگذار اس��ت و تنه��ا آرد و نان در این زمینه تعیین کننده نیس��ت.
لذا در آذرماه س��ال گذشته س��تاد تنظیم بازار ،نرخ نان را افزایش داد اما با
دس��تور رئیس جمهور این مصوبه لغو و به نانواییها اعالم ش��د که قیمتها
ب��ه قبل برگردد .البته برخی نانواییها به بهانههای کنجد و دیگر افزودنیها،
قیمتهای جدید را به حالت سابق برنگرداندند.
پیش از ماه رمضان دوباره مس��ئله افزایش قیمت نان مطرح ش��د و در
این زمینه برخی از مس��ئوالن از جمله رئیس اتاق اصناف ایران و مدیرعامل
شرکت بازرگانی ایران اعالم کردند که تصمیم گیری برای افزایش قیمت نان
به بعد از ماه رمضان موکول شده است .اما طی روزهای گذشته ،هیات دولت
مصوب��های ب��رای تعیین قیمت فروش گندم ب��ه نانواییها و صنف و صنعت
گذراند که توسط اسحاق جهانگیری  -معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد.
بر اس��اس مصوبه نهم خردادماه امسال به پیشنهاد وزارتخانههای جهاد
کش��اورزی و صنعت ،معدن و تجارت و به اس��تناد اصل  ۱۳۸قانون اساسی
جمه��وری اس�لامی ای��ران و ماده  ۳۶الح��اق برخی مواد ب��ه قانون تنظیم
بخش��ی از مقررات مالی دولت "قیمت فروش گندم موضوع یکی از بندهای
تصویبنامه  ۲۶آبان ماه س��ال  ۱۳۹۳کم��اکان برای نانواییهای یارانهای به
ازای هر کیلوگرم  ۶۶۵۰ریال و برای س��ایر متقاضی��ان از قرار هر کیلوگرم
 ۹۰۰۰ریال (قیمت پایه عرضه در بورس کاال) تعیین میگردد" .
در ای��ن زمینه علی فاضل��ی  -رییس اتاق اصناف ای��ران  -گفت :هنوز
هی��چ گونه تصمیم و برنام��های برای افزایش قیمت ن��ان در هیات دولت و
دستگاههای تصمیمگیر وجود ندارد و پیش از این مقرر شده بود که تصمیم
گیری در این زمینه به بعد از ماه رمضان موکول شود.
وی همچنین در پاس��خ به این س��وال که با توجه به مصوبه اخیر دولت
که نرخ فروش گندم به نانواییها و صنف و صنعت افزایش نیافته اس��ت ،آیا
دول��ت برنامهای ب��رای افزایش قیمت نان دارد یا آنک��ه میخواهد نرخ قوت
غال��ب مردم ثابت بماند و افزایش هزینه واحده��ای صنفی تولیدکننده نان
را از طری��ق دیگری مانند یارانه جبران کند؟ این گونه پاس��خ داد که یقینا
هزینه تولید نان فقط گندم نیست و عوامل دیگری مانند نرخ دستمزد ،نرخ
خدم��ات ،حامله��ای انرژی و  ...در قیمت نهایی نان اثرگذار اس��ت .به نظر
می رس��د دولت مایل نیس��ت قیمت این محصول استراتژیک افزایش یابد و
تمایل بیش��تری به جبران کردن قیمت عوام��ل موثر در افزایش قیمت نان
دارد که البته از سوی اتاق اصناف ایران و اتحادیههای صنفی مربوط به نان،
پیشنهادهای بسیاری در این زمینه به دولت داده شده است که باید منتظر
آن بمانیم.

رایزنی مجلس برای کاهش مالیات ارزش
افزوده نساجی

رئیس فراکس��یون نس��اجی مجلس از رایزنی نماین��دگان برای کاهش
مالیات بر ارزش افزوده نساجی خبر داد و گفت :احتمال حذف تعرفه واردات
پنبه برای حمایت از صنعت داخلی وجود دارد.
به گزارش مهر ،س��ید ناصر موس��وی الرگانی در جم��ع اعضای انجمن
متخصصین نساجی ،از پیگیریهای مجلس برای کاهش تعرفه واردات پنبه
خبر داد و گفت :البته نظر ما این اس��ت که برای پنبه هیچ تعرفهای نداشته
باشیم ،چرا که  ۷۰درصد نیاز صنعت نساجی از طریق واردات تأمین میشود
و برای  ۳۰درصدی که از تولید داخلی تأمین نیاز میگردد نیز حمایتهایی
تعریف شود.
رئیس فراکس��یون نساجی مجلس ش��ورای اسالمی گفت :در درجه اول
ما در نظر گرفتن معافیتهایی را برای صنعت نساجی پیگیری میکنیم که
یکی از آنها ،معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در صنعت نساجی است؛ این
در شرایطی است که تالش میکنیم بتوانیم همانند صنعت طال ،مالیات سه
درصدی را برای ارزش افزوده این صنعت لحاظ کنیم.
وی یکی از مسائل پیشروی صنعت نساجی و پوشاک را قاچاق دانست
و گفت :در س��ال حمای��ت از تولید ملی که با جدیت از س��وی مقام معظم
رهب��ری در حوزه حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری ش��ده اس��ت ،مبارزه با
قاچ��اق کمترین کاری به ش��مار میرود که میتوان��د در حمایت از صنعت
انجام گیرد.
وی اظهار داش��ت :پیگیری میکنیم تا جلوی واردات بیرویه پوشاک از
برخی کشورها را هم بگیریم ،چرا که صنعت نساجی یکی از صنایع اشتغالزا
برای کشور به شمار میرود.

ضرباالجل دو هفتهای مجلس به دولت برای
حل مشکالت کامیونداران

س��خنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی مشکل کامیون داران در
نشست کمیسیون خبر داد.
به گزارش مهر ،صدیف بدری با اش��اره به جزییات جلس��ه کمیس��یون
عمران مجلس ،گفت :یکی از دس��تور کارهای این جلسه ،بررسی مشکالت
کامی��ون داران بود که این نشس��ت با حضور معاون وزیر راه و شهرس��ازی،
رئیس س��ازمان راهداری و حمل و نقل کش��ور ،معاون س��ازمان حمایت از
مص��رف کنندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،کانون انجمن های صنفی
کامیون داران ،گمرک کشور و سازمان برنامه و بودجه در کمیته حمل و نقل
کمیسیون عمران برگزار شد.
ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم ،با بی��ان اینکه حدود  ۴٣٠میلیون
تن بار توس��ط ناوگان حمل و نقل کش��ور جابه جا شده و روزانه  ٩٠هزار بار
نامه صادر می ش��ود ،ادامه داد :مش��کالتی که کامیون داران داشتند منجر
ب��ه اعتصاب آن ها و بروز مش��کالت حتی برای حم��ل تولیدات و مواد اولیه
کشور شد.
وی گفت :دولت باید بیش از گذشته به مسائل و مشکالت کامیون داران
توج��ه کرده و در جهت رفع این مش��کالت تالش کن��د و باید در خصوص
مشکالت سوخت این رانندگان و روغن آن ها نیز تدبیری در نظر بگیرد.
وی ادامه داد :دلیل اصلی بروز مش��کالت مذکور برای سیستم حمل بار
کشور ،سوء مدیریت مسئوالن است.
سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اخذ
حق کمیس��یون غیرمنطقی و حتی تا  ٧٠درصد نیز از س��وی شرکت های
حمل و نقل بار از رانندگان دیگر مشکل کامیون داران بوده است ،افزود :در
این جلسه فرصت دو هفته ای برای رفع مشکل کامیونداران از سوی مجلس
به مسئوالن داده شد.
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طرح جدید مجلس برای قیمت خودروها

عضو کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس گفت:
طرحی با  ۲۰۰امضا برای س��اماندهی ب��ازار خودرو به
مجلس ارائه ش��ده که بر اس��اس بخش��ی از این طرح،
نرخ خودروهای زیر  ۴۵میلیون تومان باید به س��ال ۹۶
بازگردد.
ب��ه گ��زارش به گ��زارش خانه ملت  ،س��ید مهدی
مقدس��ی اظهار داشت :طرحی به نام ساماندهی خودرو
ب��ا  200امضا به مجلس ارائه ش��ده که یک فوریت آن
به تصویب صحن علنی رس��یده اس��ت .البته این طرح
مخالف��ان و موافقانی هم داش��ت.وی ادام��ه داد :هنوز
نتوانسته ایم در حوزه خودرو ،نظر متقاضیان و مشتریان
را جل��ب کنیم و دولت ب��ا افزایش بی منطق تعرفه نرخ
خودرو نتوانسته است اقدام موثری انجام دهد .حتی در
مورد خودروهای هیبریدی که در دیگر کشورها مشمول
مشوق هایی می شود هنوز زیرساختی فراهم نکرده ایم.
مقدس��ی گفت :نابس��امانی کنونی پذیرفتنی نیس��ت و
دستگاه های مسئول باید بر این بی سامانی نظارت و به
آن رسیدگی کنند.
وی ادامه داد :بخش��ی از طرح ساماندهی خودرو به
خودروه��ای زیر  45میلیون تومان اش��اره دارد ،در این
خصوص آمده اس��ت که نرخ این خودروها باید به سال
 96بازگردد در این صورت رقابت هم دوباره ایجاد خواهد
شد.عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود :خودروسازهای
داخلی نباید فقدان مدیریتشان را به بازار خودرو مربوط
کنند.مقدس��ی گف��ت :امیدواریم این ط��رح در صحن
علنی رأی بیاورد و تأثیرش را در بازار خودروی کش��ور
مش��اهده کنیم.وی افزود :خودروس��ازها باید به مصرف
کننده احت��رام بگذارند و نباید به س��متی بروند که به
جای مشکل جامعه در پی حل مشکل خودشان باشند.
طرح ساماندهی بازار خودرو  ۶ماه مسکوت ماند

مقام مسئول خبر داد؛

آغاز پروازهای
حج از  ۲۸تیر

س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس
ش��ورای ،گفت ۱۲ :نفر از اعضای کمیس��یون تقاضای
مس��کوت ماندن طرح به مدت  ۶م��اه را ارائه کردند که
بع��د از اظهار نظ��ر مخالفین و موافقین ب��ا اکثریت آرا
تصویب شد.
ولی ملکی در خصوص نشس��ت کمیسیون صنایع
ومعادن ،اظهارداش��ت :با حضور وزی��ر صنعت ،معدن و
تجارت طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو در دس��تور کار
کمیسیون قرار گرفت مخالفین و مخالفین ثبتنام کرده
نظرات خود را مطرح کردند.
س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه این نشس��ت یکی از
جلس��اتی بود که مخالفین و موافقین با قدرت از نظرات
خود دف��اع کردند ،گفت :در نهای��ت  ۱۲نفر از اعضای
کمیسیون تقاضای مسکوت ماندن طرح به مدت  ۶ماه
را ارائ��ه کردند که بعد از اظهار نظر مخالفین و موافقین
با اکثریت آرا تصویب شد.
نماینده مردم مش��کین ش��هر در مجلس ش��ورای

اس�لامی اضافه کرد :وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت در
ادامه این نشس��ت مسائل و مشکالت تامین ارز ،و تولید
را تشریح کردند.
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی در
پای��ان با تاکید بر اینکه یک ه��زار و  ۵۰۰هزار میلیارد
تومان نقدینگ��ی در اختیار مردم اس��ت که این میزان
ب��ه هر بخش اقتصادی وارد ش��ود باعث نابس��امانی در
آن بخش میش��ود ،خاطرنش��ان کرد :در یک روز طی
 ۲س��اعت  ۴هزار نفر برای خرید خودرو پراید ثبت نام
کردهاند ،بخش��ی از نقدینگی موجود در دست مردم به
س��مت بازار خودرو حرکت کرده و این بازار را متشنج و
حاشیه بازار ایجاد نموده است.
موافق�ت ش�ورای رقاب�ت ب�ا افزای�ش قیمت
خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان
بر اساس اعالم رئیس ش��ورای رقابت ،شرکتهای
ایرانخ��ودرو مج��از به افزایش  ۷.۱۸درصدی و س��ایپا
مجاز به افزایش  ۷.۰۱درصدی نرخ خودروهای زیر ۴۵
میلیون تومان خود شدند.
رضا ش��یوا از محاس��بات مرکز ملی رقابت مبنی بر
افزایش قیمت خودروهای س��اخت داخل که مش��مول
قیمت گذاری هستند ،خبر داد و گفت :به طور متوسط
خودروهای س��اخت داخل شرکت ایران خودرو ،معادل
 ۷.۱۸درص��د و س��ایپا به طور متوس��ط افزایش ۷.۰۱
درصد اجازه افزایش قیمت دارند.
رئیس ش��ورای رقابت اف��زود :در بخش خودروهای
مدیران خودرو هم به طور متوس��ط افزایش  ۵.۶۲مورد
تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفته اس��ت؛ بر این اساساز
اول تیرماه امس��ال خودروس��ازان می توانند حداکثر به
می��زان درصده��ای اعالمی قیمت محص��والت خود را
افزایش دهند.

قائم مقام ش��رکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از آغاز عملیات حج در  ۲۸تیرماه خبر داد و گفت :امس��ال  ۸۵هزار نفر
از  ۲۰فرودگاه کشور به سرزمین وحی اعزام میشوند.به گزارش وزارت راه و شهرسازی ،حسین اسفندیاری درباره عملیات حج
در فرودگاههای کشور گفت :در سال جاری طبق اعالم سازمان حج و زیارت  ۸۵هزار حاجی از فرودگاه های کشور به سرزمین
وحی اعزام میشوند.اسفندیاری بازه اعزام حجاج را  ۲۸روزه اعالم کرد و افزود :در صورت عدم اعالم تغییر توسط سازمان حج و
زیارت ثابت ماندن برنامهها ،پروازهای رفت حجاج از  ۲۸تیرماه در فرودگاههای اهواز ،بوشهر ،امام خمینی (ره) و مشهد شروع
شده و آخرین پروازهای رفت هم  ۲۴مرداد در فرودگاههای حضرت امام و تبریز انجام می شود.وی ادامه داد :عملیات برگشت
نیز از  ۳شهریور آغاز شده و تا  ۲۲شهریور به طول میانجامد .اولین پرواز برگشت به فرودگاه بوشهر و آخرین پروازهای برگشت
در فرودگاههای بیرجند ،تبریز ،حضرت امام و گرگان انجام میش��ود.به گفته اس��فندیاری عملیات حج امسال در فرودگاههای
امامخمینی (ره) ،مشهد ،اصفهان ،اهواز ،شیراز ،همدان ،گرگان ،ساری ،تبریز ،کرمان ،ارومیه ،یزد ،بیرجند ،زاهدان ،کرمانشاه،
زنجان ،بندرعباس ،بوش��هر ،اردبیل و رش��ت انجام خواهد ش��د .البته مدیریت فرودگاه امام (ره) بر عهده شهر فرودگاهی امام
خمینی (ره) است .همچنین بیشترین تعداد حجاج به تعداد  ۲۲هزار و  ۷۱۶نفر از فرودگا ه امام خمینی (ره) و کمترین تعداد
حجاج به تعداد  ۴۹۳نفر از فرودگاه رشت اعزام خواهند شد.
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¿{ ]Ã/^e {ZÀf/Y Ä/] Y~/· Ã|Ë{³ {Â¬¨» ÉZ´¿Y ¶Æ d¸ Ä] Á {Y{ Y« Ä¬ÌiÁ d¸» ®¿Z
¹Z/n¿Y Ê|/» Ê/¯Å Ze {Â Ê» ÊÆ³M Ä¸ÌÁ ¾Ë|] d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌËM120 Ã{Z» Ä] Ê«Zv·Y
» Á 10 c|/» Ê ÊÆ³M ¾ËY Zf¿Y xËZe Y |Z] Ê» {Ây {¿ dÌ°·Z» |À {ÂmÁ ZË Á Ä¸»Z
]Y/fY Ä/¸»Z » |À ZË Á dÌ°·Z» |À ¶Y ÄWYY ¾¼ Á Ä mY» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y Ä
cÂ { ZË Á YfY ½|Ì¿ Á ÊÅYÂyYÁ c|» LZ¬¿Y cÂ { |ËZ¼¿ ºÌ¸e Z^f¯ Y {Ây
Á {Z/ Ê/Z¬f» ¹Z/¿ Ä/] ÊÀj¼·Y dÌ°·Z» |À {{´¿ ÄWYY dÌ°·Z» |À ¶Y Är¿ZÀq YfY
.| |ÅYÂy ºÌ¸e
-½Y|¼Å ½ZfÆ 1 Ä¬À» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌË -1000/¦·Y.¹1143

¸Ê^Ì^u ÉÂË Ê

ÄÌWYmY

»– ¾ËÁ/« – ¾ËÁ« ( Ê¿Z¿ ) z] ½ZÆm ( |a ¹Z¿ ) ÉÁÂ¿ |Ìn» –1 :Ä· ¹Â°v» cZz
»¯¹YÆ –1 :ÄÌ¸ ¹Â°v» cZz» - 2  36 _ 8 ÉY| Ê]£ ÉY|Ô» ¾ËÁ« – É
¨º/°u ÉYmY dYÂy{ \mÂ¼] : Ä] ¹Â°v» - ½Z°¼·Y µÂÆn» ( Ê¿Z¿ ) – ( |a ¹Z¿ ) É
»]9609972822400869 Ä/Â]» Ä/»Z¿{Y{ ÃZ¼/ Á 9710092822400174 ÃZ¼/ Ä/] ÄÂ
»Ä/ÀËÅ Á Äf/YÂy ¶/Y d/]Z] µZ/Ë 14000000 ¢/¸^» dyY{a Ä] dY ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v
{. YmY ªu { Êf·Á{  ºÌ¿ dyY{a ¹Z¼¿Z] Ä· ¹Â°v» ªu { ÊZÀZ¯ Á Ê{Y
¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 14 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX» -956/97

ÊÀÌ´q YÌ¼ – ¾ËÁ« ½ZfÆ

ÊÆ³M

Ê¼Ë|/¬e d/YÂy{Y{ s/ Ä] |¼v» Ê¸ |¿§ Ê»ÔY ºË» diYÁu dÂ¿Á ½ZÅYÂy
Ã{Â¼¿ diYÁu ÊÅYÂ³ dYÂy{ ÃZ³{Y{ ¾ËY Y 9709988919600128 ÄÔ¯ Ä] Ã| d^i
{Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { 97/3/3 cÂ§ xËZe ÊÀÌu Ê¬e |Ì ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á
]|. ÊÀÌ/u cY{Z/ Y/Å -1 Ä/] dY vÀ» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á Äf¨³ cZÌu {Á
Ã{Z 0550490175 . ÊÀÌu Z |Ì -2 Ê§Âf» fy{ ¾Ì¼y Y Ã{Z 0550294228
¹Zn¿Y Z] ®ÀËY Ê§Âf» ¼Å ¾Ì¼y Y Ã{Z 2431 . Ê»ÔY ºË» -3 Ê§Âf» a ¾Ì¼y Y
Ê/YfY Ê/z Ä/r¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe
{ÃZ/³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z¿ dÌÁ ZË Á {Y
.| |ÅYÂy {Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e
»¾Ì¼y ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 6 Ä^  f§{ µÂX
-967/97

diYÁ u ÊÆ³M dÂ¿Á

d/YÂy{Y{ s/ Ä/] ¾Ì/u |Ì/ |/¿§ ÊÀ  É|Æ» |Ì diYÁ u dÂ¿Á ½ZÅYÂy
/u ÊÅYÂ/³ d/YÂy{ ÃZ/³{Y{ ¾ËY Y 9709982336100123 ÄÔ¯ Ä] Ã| d^i Ê¼Ë|¬e
{Á|] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y { ÊÀ  Ä^Ì Ã|Ì ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ
¾Ìu |Ì |¿§ ÊÀ  ^¯Y Ê¸ |Ì .1 : Ä] dY vÀ» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á Äf¨³ cZÌu
  .3 Ê§Â/f» {Y] – 1277   ¾Ìu |Ì |¿§ ÊÀ  É|Æ» |Ì .2 ÄÌ§Âf» {Y] -9
|/¿§ ÊÀ / Ä»Â/ » Ã|Ì .4 Ê§Âf» {Y] – 26   ¾Ìu |Ì |¿§ ÊÀ  ¨ m |Ì
Â/]» d/YÂy{ ÊeZ»|/¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY , Ê§Âf» ÅYÂy – 25   ¾Ìu |Ì
{/¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»Z¿ dÌÁ ZË Á {Y{ ÊYfY Êz Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë
{Z ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y{ ºË|¬e ÃZ³{Y{ ¾ËY Ä] ÃZ» ®Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] Ê» ÁY
.| |ÅYÂy
»½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ µÁY Ä^  Éf§{ Â»Y É|f
-1002/97

{§ Ê·Ôm ÃÅZ – ½Z¤»Y

diYÁu ÊÆ³M dÂ¿Á

Ã|/¿Áa Ä/Ô¯ Ä/] Ê¼Ë|/¬e d/YÂy{Y{ ª]Z» 186 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ Ä] ZÌÂÅ \ÀË º¿Zy
Ä/¯ Ã{Y{ tÌ/Âe ¾Ì/Àq Á Ã{Â/¼¿ d/iYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy{ Ä^  ¾ËY Y 132/6/97
{Â/y Ê/¼WY{ ÃZ/´f»Z«Y 97/2/19 xËZe { 140 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ Ä] Ã{Y ¾Ìu ºÌ ½YÁ{Z
]| -Ã{Y ¾Ì/u YÅ -1 : Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ Á Äf¨³ Ê³|¿ {Á
 – Ã{Y ¾Ìu Ä¼Z§ -2 fy{ d^¿ – ÄÌ§Y Ä¿ZfM Ã{Z -1372 c c -0016523350
 -Ã{Y ¾Ì/u É|Æ»|¼v» -3 a d^¿ – ½YÆe Ã{Z -1378 c c -0022973680
   – ZÌ//ÂÅ \//ÀË -4 //a d^//¿-½Y//Æe Ã{Z// -1390 c c-7340066047
 – Z/u d/y{ ºZ/¯ ³ ¶³ -5 ¼Å d^¿ – ¶Ì]{Y Ã{Z -1355 c c -186
{Y|/¿ É´Ë{ ÄiÁ Ä»Âu» Á {Z» d^¿ – ¶Ì]{Y Ã{Z -1307  -1463828241
{ Ê^/u Â/»Y ½Â¿Z« 361 Ã{Z» {ZÀfZ] Y Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY
ÁY {/¿ Ê§Â/f» Y ÉY Ä»ZÀfÌ/Á ZË Á {Y{ ÊYfY ¯Å Ze |ËZ¼¿ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë
]Ä/Â]» ÊÅYÂ/³ ÓYÁ {Y{ ºË|/¬e Ä^ / ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z
.| |ÅYÂy {Z
|« ½ZfÆ Ê^u Â»Y 6 Ä^  ÌW
-988/¦·Y.¹797

]ÄËZyY ±

¿ÃÂu : Âu ¶v» - ½Z°¼·Y µÂÆn» – Ê¬Ì¬u ÄÀË{Âa Ê¸: Ã|¿Â ZyY Ê³{YÂ¿Zy ¹Z¿ Á ¹Z
16:00 dZ/ 97/4/23 wÂ» : Âu d«Á - |« ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ d¨Å
¸.ÉÆ» É|Æ» |Ì dÌ§ Ä] Ê³|Ì d«Á : Âu d
|« ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ 7ÃÂu
-990/¦·Y.¹799

]ÄËZyY ±

¿d/¨Å ÃÂu :Âu ¶v» - ½Z°¼·Y µÂÆn» -§|Ì¼u |Ì  :Ã|¿Â ZyY Ö³{YÂ¿Zy ¹Z¿ Á ¹Z
d/¸ -15:30 : dZ/ 97/4/23 wÂ» :Âu d«Á - |« ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÕYÂ
.ÉÌ» É|Æ» |Ì dÌ§ Ä] Ê³|Ì d«Á : Âu
-991/¦·Y.¹800
 ^|« ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÕYÂ 7 Ä

ÊÆ³M

131/6/97 Ã|¿Áa ÄÔ¯ Ä] Ê¼Ë|¬e dYÂy{Y{ ª]Z» 2271 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ Ä] Â·mNÌ¬e º¿Zy
Ä/¼Z§ ½YÁ{Z Ä¯ Ã{Y{ tÌÂe ¾ÌÀq Á Ã{Â¼¿ diYÁ u ÊÅYÂ³ dYÂy { Ä^  ¾ËY Y
Á Ä/f¨³ Ê³|/¿ {Á|/] {Ây Ê¼WY{ ÃZ´f»Z«Y 97/2/28 xËZe {51 Ä»ZÀZÀ ÃZ¼ Ä] Â·mM
Ã{Z 1342 c.c 2271 . Â·mM Ê¬e -1 : Ä] dY vÀ» ¹Âu» ½M cÂ¨·Y ¾Ìu ÄiÁ
Á |/¿§ d^/¿ ½Y/Æe Ã{Z/ 1349 c.c 543 . Â/·mM «Z] -2 |¿§ d^¿ ½YÆe
»Ã{Z/» {ZÀfZ] Y Â]» dYÂy{ ÊeZ»|¬» cZ¨Ëe ¹Zn¿Y Z] ®ÀËY {Y|¿ É´Ë{ ÄiÁ Ä»Âu
Z/Ë Á {Y{ Ê/YfY ¯/Å Z/e |/ËZ¼¿ Ê/» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { Ê^u Â»Y ½Â¿Z« 361
ºË|¬e Ä^  ¾ËY Ä] ÃZ¼°Ë c|» ¥ ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] ÁY {¿ Ê§Âf» Y ÉY Ä»ZÀfÌÁ
{.| |ÅYÂy {Z ÄÂ]» ÊÅYÂ³ ÓYÁ {Y
-992/¦·Y.¹801
|« ½ZfÆ Ê^u Â»Y 6 Ä^  ÌW

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

Ä/] Ä^ / ¾/ËY 961193 ÃZ¼ Ã|¿Áa { Ê¸ |¿§ ¼ Ì»Y ÉZ«M
¹Z/n¿Y Y d/ ¿Z¼» Á Z/¯ d/Y|Æ] ½Z/Z] {ÁÁ Y d/ ¿Z¼» ¹ZÆeY
]174 Ã{Z/» Z/Y] Ä¸Ì/Á ¾/ËY Ä/] |ËY{ Y« \Ì¬ e dve ÊZ
©{ Ê/Æ³M /¿ xËZe Y ÃZ» ®Ë ¥ {Â Ê» ¡Ô]Y Z¼ Ä] .{.M.
Ä] ¬» d¸Æ» LZ¬¿Y Y a cÂ ¾ËY Ì£ { |ËÂ Zu Ä^  ¾ËY
».{Â Ê» ¿ ZÆY Á Ê³|Ì ÂÂ
{-660/¦·Y.¹38492
]Ê»Â¼ ÉY{Y{ ºnÀa Ä^  aZ

¿½YÆe (Ê°a) 19 ÄÌuZ

نهادهای مالی
رییس اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن:

تامین مالی پروژه های مسکن مهر پردیس به
موقع انجام شده است

بانک مسکن  -عدم شفافیت در مواجهه برخی مسوالن طرح مسکن
مه��ر با عوامل و پیمان��کاران این نوع پروژه ها در برخی ش��هرها باعث یک
«تحریک نابجا» در ش��هر جدید پردیس ش��د.به گزارش پایگاه خبری بانک
مس��کن –هیبنا ،برخی پیمانکاران مس��کن مهر ش��هر جدید پردیس تحت
تاثی��ر ع��دم اطالع از اقداماتی که تا کنون در ح��وزه تامین مالی پروژه های
مس��کن مهر ش��هر جدید پردیس اتفاق افت��اده ،دچار این تصور ش��ده اند
که بانک مس��کن در پرداخت تس��هیالت ساخت مس��کن مهر  ،با کندی یا
تاخیر مواجه اس��ت .اما آمار رس��می از عملکرد بانک مس��کن ،ضمن پاسخ
به این تصور نادرس��ت« ،پرداخت تس��هیالت بیش از حد متعارف» را نشان
می دهد.
در این میان ،یکسری اخبار نیز باعث طرح یکسری گالیه ها شده است؛
هر چند پیمانکاران س��ازنده مس��کن مهر نیز همچون سایر افراد حقیقی و
حقوقی فعال در طرح مس��کن مهر  ،به دنبال س��اخت و تکمیل س��ریع این
واحده��ا و تحویل آن به متقاضیان هس��تند اما پمپاژ ش��ایعات بعضاً باعث
سوءبرداشت عوامل ساخت می شود.
مدیرعامل بانک شهر اعالم کرد:

ارایه مستندات خواسته شده به بانک مرکزی در
کوتاهترین زمان ممکن

بانک شهر  -دکتر حس��ین محمد پورزرندی مدیرعامل بانک شهر از
ارایه مس��تندات خواسته ش��ده به بانک مرکزی در کوتاهترین زمان ممکن
خبر داد.
ب��ه گ��زارش آفرینش به نقل ازمرک��ز ارتباطات و رواب��ط عمومی بانک
ش��هر،پورزرندی با اشاره به انتشار نامه اداری منتشر شده در فضای مجازی
در برخ��ی از کانال ها و گروه ه��ای خبری  ،گفت:در این روزهای پایانی ماه
پر برکت رمضان و در آس��تانه عید بزرگ مس��لمانان انتظار می روداز تهمت
وافت��را پرهیز کرده و اجازه ندهیم خللی درخدمت رس��انی بزرگترین حامی
مالی شهروندان و مدیریت شهری وارد شود.

حافظان حداقل  5جزء قرآن در بانک سپه از
اولویت ارتقای شغلی برخوردار می شوند

بانک س�په  -مدیر عامل بانک در اختتامیه مسابقات سراسری قرآن
کریم ویژه کارکنان بانک سپه گفت :به منظور تقویت فرهنگ قرآنی در بانک
س��په و تشویق پرسنل برای انس هر چه بیش��تر با قرآن هریک از کارکنان
بانک س��په که حافظ حداقل  5جزء قرآن باشند از اولویت یک درجه ارتقاء
شغلی برخوردار خواهند شد.
به گزارش آفرینش به نقل ازپایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ محمدکاظم
چقازردی ضمن اعالم خبر فوق اظهار داش��ت :در تمدید طرح سال گذشته،
امس��ال برای ترغیب هرچه بیشتر پرس��نل حفظ  10جزء به  5جزء کاهش
یافته و طرح ارتقای درجه ش��عبی که یک��ی از کارکنان آن حافظ کل قرآن
باشد کما کان ادامه خواهد یافت.
وی با اش��اره به سوره مبارکه قدر تصریح کرد :عزت و عظمت شب قدر
به دلیل نزول قرآن در این ش��ب اس��ت و در آخرین وصایای امیرالمؤمنین
سفارش زیادی به قرائت و عمل به قرآن شده است.
رئیس هیئت مدیره بانک س��په برگزاری این گونه مس��ابقات قرآنی در
بان��ک را برکت و توفیقی دانس��ت که نصیب مجموعه بانک ش��ده اس��ت و
در اث��ر عم��ل به قرآن ،زمینه تکری��م ارباب رجوع و خدم��ت به مردم عزیز
حاص��ل خواهد ش��د و معنوی��ت و نورانیت در فضای بانک و ش��عب تقویت
می شود.

تمهیداتبانکملیبرایتسهیلامورمودیانمالیاتی

بانک ملی  -مش��خصات واحدهای منتخب بانک ملی ایران به منظور
ارائه خدمات بانکی به مودیان مالیاتی اعالم شد.
ب��ه گ��زارش آفرین��ش به نق��ل ازروابط عموم��ی بانک ملی ای��ران ،با
توج��ه به این که آخری��ن مهلت تس��لیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد س��ال
 1396مودی��ان ب��رای صاحبان مش��اغل ،پایان خرداد ماه و برای اش��خاص
حقوقی و س��ایر مودیان ،پایان تیرماه اعالم ش��ده ،بانک مل��ی ایران تدابیر
وی��ژه ای ب��رای ارائ��ه خدمات ب��ه این بخش از مش��تریان در نظ��ر گرفته
است.
واحدهای منتخب ادارات امور شعب تهران و البرز و همچنین تعدادی از
شعب سایر استان ها حسب توافقات صورت گرفته با ادارات کل امور مالیاتی
به این منظور مشخص شده اند.

خبــر

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

¹Z/ÆeY Ä/] Ä^ / ¾ËY 961101 ÃZ¼ Ã|¿Áa { Ê·Z » |Ì¼u |Ì ÉZ«M
Ä¸ÌÁ ¾ËY Ä] |ËY{ Y« \Ì¬ e dve cZÌ¿Zy{ Zn» Ì£ ¢Ì¸^e Á Ä
]Y ÃZ/» ®/Ë ¥/ {Â/ Ê» ¡Ô]Y Z¼ Ä] .{.M.© 174 Ã{Z» ZY
Y /a cÂ ¾ËY Ì£ { |ËÂ Zu Ä^  ¾ËY { ÊÆ³M ¿ xËZe
.{Â Ê» ¿ ZÆY Á Ê³|Ì ÂÂ» Ä] ¬» d¸Æ» LZ¬¿Y
]Ê»Â¼ ÉY{Y{ ºnÀa Ä^  aZ
{-661/¦·Y.¹38493
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ºÆf» ZuY ÊÆ³M

Ä/] Ä^  ¾ËY 961150 ÃZ¼ Ã|¿Áa { ÊrÂ« ÉZfz» ZÌ¸ ÉZ«M
Y/« \/Ì¬ e dve Ê¿Â¿Z« Ân» ½Á|] Ê¿Zy{ cÓÂv» Ä ¹ZÆeY
{{Â/ Ê/» ¡Ô]Y Z¼ Ä] .{.M.© 174 Ã{Z» ZY] Ä¸ÌÁ ¾ËY Ä] |ËY
¾ËY Ì£ { |ËÂ Zu Ä^  ¾ËY { ÊÆ³M ¿ xËZe Y ÃZ» ®Ë ¥
Ê» ¿ ZÆY Á Ê³|Ì ÂÂ» Ä] ¬» d¸Æ» LZ¬¿Y Y a cÂ
.{Â
{-662/¦·Y.¹38494
]Ê»Â¼ ÉY{Y{ ºnÀa Ä^  aZ
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ºÆf» ZuY ÊÆ³M

¾/ËY 961125 ÃZ¼ Ã|¿Áa { Ê¿ZÆ]Á ÉÂe» Êe» ÉZ«M
 ^Y/« \/Ì¬ e dve ¾ËÂ»Z» ]Y] { {¼e Á ¾ÌÅÂe ¹ZÆeY Ä] Ä
{¡Ô/]Y Z¼/ Ä/] .{.M.© 174 Ã{Z/» ZY] Ä¸ÌÁ ¾ËY Ä] |ËY
»/Zu Ä^ / ¾/ËY { Ê/Æ³M ¿ xËZe Y ÃZ» ®Ë ¥ {ÂÌ
Â/Â» Ä/] ¬» d¸Æ» LZ¬¿Y Y a cÂ ¾ËY Ì£ { |ËÂ
.{Â Ê» ¿ ZÆY Á Ê³|Ì
{-663/¦·Y.¹38495
]ÉY{Y{ ºnÀa Ä^  aZ

¼½YÆe (Ê°a) 19 ÄÌuZ¿ Ê»Â

با مصوبه شورای پول و اعتبار؛

دستورالعمل حساب جاری بروزرسانی شد

امکان افتتاح حس��اب جاری بدون دسته چک ،برای اشخاص حقیقی و
حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک هستند ،فراهم شد.
به گزارش بانک مرکزی ،امکان افتتاح حس��اب جاری بدون دسته چک
(در چارچوب ماده  ۲۱قانون صدور چک) برای اش��خاص حقیقی و حقوقی
متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک هستند ،فراهم شد.
همچنی��ن با تحقق ش��رایط تعیین ش��ده در دس��تورالعمل ،بنگاههای
اقتص��ادی و واحده��ای تولیدی که خارج از اراده و کنت��رل خود و به دلیل
ش��رایط بیرونی ،دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند برای اعطای
دسته چک مساعدت میشود.
دس��تورالعمل حس��اب ج��اری در یکهزار و یکصد و چهلمین جلس��ه
شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره  ۹۱/۵۹۹۱۲به
شبکه بانکی کشور ابالغ شد .صرفنظر از اصالح ماده ( )۱۸دستورالعمل یاد
ش��ده در سال  ،۱۳۹۳برخی مواد آن دس��تورالعمل به موجب آراء صادره از
سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصالح شد که این تغییرات منجر به
ت
بروز برداشتهای متفاوت و بعضاً ظهور ابهاماتی ناشی از شکلگیری وضعی 
حقوقی جدید برای ش��بکه بانکی و صاحبان حس��اب سپرده قرضآلحسنه
جاری نزد بانکها شد.
از این رو بازنگری در مقررات افتتاح حس��اب جاری با توجه به مکاتبات
و بازخوردهای واصله از ش��بکه بانکی کش��ور در این خصوص و نیز با درنظر
گرفتن وضعیت حقوقی ش��کل گرفته ناش��ی از آرای صادره توس��ط دیوان
عدالت اداری ،در دستورکار قرار گرفت.

