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تريبون

طرح مالیات بر خانههای خالی به مجلس رسید

سخنگ��وی کمیسیون عمران مجلس از ارج��اع الیحه مالیات بر عایدی
سرمایه مسکن به کمیته مسکن این کمیسیون خبر داد.
صدی��ف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی در
گفتوگ��و با تسنیم ،با بی��ان اینکه بررسی طرح مالیات ب��ر عایدی سرمایه
مسکن در دستور کار جلسه اخیر این کمیسیون قرار داش��ت ،گفت :در این
جلسه مخالفان و موافقان این طرح نظرات خود را مطرح کردند.
وی در تشری��ح مشکالت طرح مذکور ادامه داد :اعمال مالیات بر عایدی
مسکن موجب هجوم نقدینگی به بازارهای دیگر و تالطمات در این بخشها
میشود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد برخی از نمایندگان برای
ح��ل مشکل مذک��ور نظراتی را مطرح کردند ادام��ه داد:برخی از نمایندگان
مطرح کردند که مالیات بر عایدی سرمایه باید در تمامی بخش ها و بازارها
اعمال شود تا تالطم صورت نگیرد.
ب��دری در همین راستا تصریح کرد :در حال حاضر کمیسیون اقتصادی
مجلس طرح اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازارها را مورد بررسی
قرار میدهد و گزارش آن را در اختیار اعضای کمیسیون هم قرار میدهد.
وی تاکید کرد :در این جلسه مقرر شد تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه
مسک��ن ،در کمیته مسکن کمیسی��ون عمران بررسی ش��ده و گزارش این
کمیت��ه در جلسات بعدی کمیسیون بررسی ش��ود و کلی��ات الیحه به رأی
اعضای کمیسیون گذاشته شود.
نماینده م��ردم اردبیل در تشریح طرح مذکور گفت :مقابله با سوداگری
و کاه��ش التهاب��ات بازار مسک��ن و تنظیم برنامهریزی در ح��وزه مسکن از
بخش های مهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است.

واکنش وزیر ارتباطات به حمله سایبری
علیه ایران

وزیر ارتباطات با اش��اره به وقوع حمله سایبری علیه ایران و دفع موفق
آن ،گف��ت :ای��ن اقدام خصمان��ه را از طری��ق مجامع بی��ن المللی پیگیری
می کنیم.
ب��ه گ��زارش مهر ،مع��اون وزیر ارتباط��ات از حمله سایب��ری به برخی
زیرساخته��ای ارتباطی کشور از مبدا یک رژیم غاصب خبر داد و گفت :این
حمالت با قدرت دفع شده است.
در این باره ،محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتر نوش��ت:
رژیم��ی که سابق��ه آن در بکارگیری سالح سایب��ری در پرونده هایی چون
استاکس نت مشخص است ،این بار تالش داش��ت به زیرساختهای ارتباطی
ایران صدمه ای وارد کند.
وی تاکی��د کرد :البته به لطف هوش��یاری تیم ه��ای فنی ،دست خالی
بازگشت.جهرم��ی گفت :این اقدام خصمان��ه را از طریق مجامع بین المللی
پیگیری می کنیم.
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احتمال توقف تولید خودرو بهدلیل
ورشکستگی قطعهسازان

مش��اور انجمن خودروس��ازان ایران
گف��ت :تعیی��ن قیمته��ای نادرست و
غیرواقعی از سوی ش��ورای رقابت باعث
ش��ده که تولید قطعه و خ��ودرو با زیان
همراه باش��د و در صورت ادامه این روند
با ورشکستگی قطعهسازان ،تولید خودرو
نیز متوقف خواهد شد.
داوود میرخانی رش��تی در گفتوگو
ب��ا ایسنا ،اظهار ک��رد :بزرگترین مشکل
خودروسازان ،تولید توام با زیان هنگفت
است .قیمتگذاری تحمیلی و غیرواقعی
که چند سالی است توسط شورای رقابت
صورت میگیرد ،بسیار زیانبخش بوده و
باعث شده دو شرکت بزرگ خودروسازی
در ش��ش ماهه اول سال جاری پنج هزار
میلیارد توم��ان زیان کنند .ل��ذا به نظر
میرس��د اولین قدم وزی��ر جدید صمت
این باش��د که جلوی ت��داوم این ضرر و
زیانها گرفته شود.
وی ادام��ه داد :بای��د به ط��ور کلی
ی دستوری و سرکوب قیمتها
قیمتگذار 
متوقف ش��ود و خودروسازان بتوانند در
حاش��یه بازار فروش خود را انجام دهند
ت حاش��یه ب��ازار باالتر از
و چنانچه قیم 
قیمت واقعی ب��ود ،مابهالتف��اوت آن به
خزان��ه دولت پرداخت ش��ود .در دو ماه
گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگ��ان مسئول بررسی قیمت
تمام شده انواع خودروها بود که این کار

به اتم��ام رسیده و قیمته��ا را به ستاد
تنظیم بازار جه��ت تصویب نهایی ،ابالغ
کردهاند.
میرخانی رش��تی اظهار کرد :حق بر
این بود ک��ه وزیر سابق صنعت ،معدن و
تجارت که خود ش��روع کننده این پروژه
بوده و پیشرفت کارها را پیگیری میکرد،
ک��ار را تمام ک��رده و در آخرین روزهای
فعالیت خود ،مصوبه ست��اد تنظیم بازار
را امضا و اب�لاغ میکرد تا این امر بسیار

توزیع تنها  8درصد
کاالهای احتکاری
کشف شده در بازار

مهم به تعویق نمیافتاد اما متاسفانه قدم
آخر را برنداش��تند و آنرا بر عهده وزیر
بعدی گذاش��ت .وزیر جدید هم که طی
ی��ک ماه اخیر درگی��ر مسایل مربوط به
رای اعتم��اد مجلس و غی��ره بود .وی به
علت تعدد و پیچیدگی مشکالت فراروی
بخش صنعت و تج��ارت و غیره ،آنقدر
مسایل داش��ته است که هنوز موقعیتی
برای ابالغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش
نیامده است .وی با اشاره به سخنان وزیر

جدی��د صمت در حاش��یه جلس��ه اخیر
هی��ات دول��ت مبنی بر اتخ��اذ سیاست
تثبیت قیمته��ا ،اظهار ک��رد :اگر قرار
باش��د قیمتها تثبیت شده و شرکتها
کماک��ان متحم��ل ضرر و زیان باش��ند،
مشکالت بسی��ار زیادی به وجود خواهد
آم��د چرا که قطعهسازان ق��ادر به تولید
قطعات مورد نیاز خودروسازان نخواهند
بود و تولید خودرو کال متوقف میش��ود.
با تجارب قبلی"رضا رحمانی" از جمله دو
سال تجربه کار مستقیم در وزارت صمت،
ایش��ان مطلعند که تمام مواد اولیه مورد
نیاز قطعهسازان اعم از داخلی یا وارداتی،
در یک سال و نیم گذشته عموما بیش از
 ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشتهاند لذا
قطعهساز نمیتواند با قیمتهای سرکوب
شده قبلی ،قطعه تولید کند.
مش��اور انجمن خودروس��ازان ایران
تصری��ح کرد :اگ��ر ش��رایط همینگونه
پیش ب��رود و گشایشی ص��ورت نگیرد،
قطعهسازان یکی پس از دیگری متوقف
ش��ده و ب��ه تعطیلی کشانده میش��وند.
بنابرای��ن چنانچه وزی��ر جدید صنعت،
مع��دن و تجارت هرچ��ه سریعتر فکری
برای حل مشکل قیمتگذاری دستوری
و غیرواقعی خ��ودرو نکند ،خودروسازان
و ش��رکتهای قطعهس��ازی رو ب��ه
ورشکستگی میروند که اثرات بسیار بد
اجتماعی در پی خواهد داشت.

درحال��ی که  ۸۰درصد پروندههای احتکار مختومه ش��ده اما اقدامات دفتر امور خدم��ات بازرگانی وزرات صنعت ،معدن و
تجارت تنها منجر به توزیع  ۸درصد کاالهای احتکاری در بازار شده است.
ب��ه گزارش ایلنا ،سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزی��رات حکومتی چندی پیش در نشست خبری اعالم کرد که با
وجود اینکه  80درصد پروندههای احتکار مختومه شده است اما وزارت صنعت ،معدن و تجارت تنها  8درصد کاالهای احتکاری
کشف شده را در بازار توزیع کرده است.
وی افزود :عرضه کاالهای این پرونده ها به عهده ادارهکل صنعت ،معدن و تجارت هر استان است.
وی با اشاره به اینکه استعالم قیمت عرضه یکی از عواملی است که عرضه را به تعویق میاندازد ،گفت :تالش ما این است
که کاالی احتکاری ظرف  15روز عرضه شود اما مثال  4هفته طول کشید که سازمان حمایت قیمت  30میلیارد پوشک احتکار
شده در استان البرز را اعالم کند.
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]w k|ÀÀ/ – ½Zf{¯ – Ê¿Z¿ Ä] ºÌ ¿ |¼v» |¿§ Ê¸ÌÆ ©ÁZ§ -3 - 33241027 c ÊËZ]Z
¾u |¿§ YË~a ÁÆ] -4 -091803807533 c ZÆ] Ê|ÀÆ» ÊÀ§ ¹Á{ Ä¬^ Â¿ ZZa ¹Z»Y
]ºWZ/« É Ã|/ÀËZ¼¿ cZz» - 09183807533 c ½YY|Za w k|ÀÀ – ½Zf{¯ – Ê¿Z¿ Ä
»¬½YY|Za w – k|ÀÀ – ½Zf{¯ Ê¿Z¿ Ä] Ä·Y Ê·Á |¿§ ½ZË|·Zy ÄÌÆ·Y :Ä· ¹Â°v» Ê¿Â¿Z« ¹Z
®/¿Z] : ºÆ· ¹Â°v» / Ä· ¹Â°v» ¶Ì¯Á : Ä]Y Â¿ Ê¸Ì¯Á ÉY ¥| ÉZne ¼fn» ÉÁ]Á
Á ÃZ¼/ Ä/] Ä/Â]» º/°u ÉYmY dYÂy{ \mÂ¼] :Ä] ¹Â°v» -½Zf{¯ ½ZfY cY{Z
¼©ÁZ/§ -2 ÊËZ¿Y{ ÅZ -1 ½ZËZ«M ºÆÌ¸ ¹Â°v» 9509978752600222 ÄÂ]» Ä»Z¿{Y{ ÃZ
¢/¸^» d/yY{a Ä/] |/À»Â°v» ÊÀ»Z/e Â/ Ä/] YË~/a Á/Æ] -4 ÊËZ/]Z] ºË¯ -3 Ê¸ÌÆ
ª/u Á Ê{Y{ ÉZÅ ÄÀËÅ d]Z] µZË 8061504 ¢¸^» Á ÄfYÂy ¶Y d]Z] µZË 173396000
º/°u ÉY/mY dËZ¤· 1395/2/14xËZe Y ÄË{Ze ÌyZe cZy ÄÀËÅ ¾ÌÀr¼Å Á ¶Ì¯Á Ä·Z¯Â·Y
^®/¿Z] Ä· ¹Â°v» ªu { ZÅYÂ Ê«Â¬u ¹Z°uY ÉYmY Ä^Zv» ]Y] É¯» ®¿Z] yZ ª
Ê/ËYmY  ºÌ¿ ¢¸^» dyY{a Ä] |À»Â°v» ºÆÌ¸ ¹Â°v» ¾ÌÀr¼Å Á ½Zf{¯ ½ZfY cY{Z
{ {Z/¨» Á Ã{ ¥ -1 :ÄÌWYmY ¡Ô]Y xËZe Y dY ¦¸°» ÄÌ¸ ¹Â°v» .d·Á{ ©Á|À ªu
¹Â/°v» dyY{a ÉY] Ê^Ìee -2 (Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y~³ YmY «Â¼] Y¿M
]Y {Ây Är¿ZÀq .|Z] Ì» ½M Y Ä] ¹Â°v» Z¨ÌfYÁ º°u YmY Ä¯ |À¯ Ê§ » Ê·Z» -3 |Å|] Ä
«Á Y|¬» ZË {Y| e ¶»Z Y {Ây µYÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Ê ¥ |ËZ] |¿Y|¿ ÄÌËYmY {Z¨» ÉYmY Ä] {Z
«/Å Ä/] Ä/¯ É|/¬¿ ÃÂmÁ ½YÌ» ] ¶¼f» sÁ» Â Ä] µÂ¬À» Ì£Á µÂ¬À» µYÂ»Y Ä¼Å d¼Ì
ª/Ì«{ cZz» ÃY¼Å Ä] {Y{ ÊmZy ZË Ê¿YËY ÉZ^fY Á Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z] {¿ ½YÂÀ
Y ÁY cZ/^·Z» ÄÌ¸¯ Á {Y{ h·Zi ZzY {¿ Âv¿ Å Ä] ÁY Ä¯ Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â¯~» ÉZÆ]Zu
®/Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y {´Ë{ ÌÌ¤e Â¿ Å Á cÓZ¬f¿Y Á ¶¬¿ dÆ§ Ì¿ Á h·Zi ZzY
Ä/] ÓYÁ |ËZ¼¿ ÄWYY ÊWZ« ¹Z¬» Ä] ZY dYÂy{Y{ Ä¼Ì¼ Ä] ZY ÉYÂ{ s Y ¶^« µZ
{(1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« 3Á8 {YÂ» ).{Â Ê» dY{Z] Ä· ¹Â°v» dYÂy
^/u º/°u ÉYmY Y Y§ ÂÀ» Ä] µYÂ»Y cÂ ¶»Z¯ ¹ÔY Y ÄÌ¸ ¹Â°v» ÉYY{{Ây -4
Ã{Z» Á Y.¹.© 20 Ã{Z» Á Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y{ Êa { Y d¨Å Äm{ ÉË e
Y§ ÃÌ´¿Y Z] Âv¿ Å Ä] É´Ë{ Ä] µZ µZ¬f¿Y -5 (1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z«16
cYZ/n» \/mÂ» |/Z^¿ Ê§Z/¯ ½ÂË{ dyY{a ÉY] µYÂ»Y Ã|¿Z¼Ì«Z] Ä¯ ÉÂv¿ Ä] ¾Ë{ ÉY{Y Y
21 Ã{Z»).{Â Ê» cYZn» Á{ Å ZË Ä] ¹Â°v» ¦¿ µ{Z » É|¬¿ ÉYm ZË  Äm{ ÉË e
«Á Ê/ d/¸Æ» Y /a µYÂ»Y cÂ Är¿ZÀq -6 (1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z
Ê/§ » Z/Ë Ä/¬ÌiÁ Ë{Âe ZË Ä· ¹Â°v» d¬§YÂ» Ä] ÂÀ» ½Y|¿ Y ÄÌ¸ ¹Â°v» É{YM {Â ÄWYY
¯¨Ê·Z/» d/Ì»Â°v» ÉY/mY ÃÂ/v¿ ½Â¿Z« 3 Ã{Z» 1 Ã^e) .{Â] |ÅYÂy ÄÌ¸ ¹Â°v» Âe ¶Ì
(1394
-2917/97
 ^k|ÀÀ ½ZfÆ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ º Ä

ÄÌWYmY

»¾ËÁ« ½ZfY ( Ê¿Z¿ ) ¾Ìv»Ô£ ( |a ¹Z¿ ) É{YÂm ºÌ°u |«Y –1 :ºÆ· ¹Â°v» cZz
– – Ê¬·Z/y ÄqÂ¯ – c|uÁ ½Z]ZÌy – Ê« ¾Ì¸§ ½Z]ZÌy – ¾ËÁ« Æ – ¾ËÁ« ½ZfÆ
½Zf/Y ( Ê¿Z/¿ ) ºÌÅY/]Y ( |a ¹Z¿ ) Z^e Ê¿Zy Ì |¿Â¸Ì¸m ºË» –2 ¹Â Ä¬^ – 22 Ôa
«3 Ä¬^ – 33 Ôa – ÊÀu ÄqÂ¯ – |ÌuÂe ½Z]ZÌy – ¾ËÁ« Æ – ¾ËÁ« ½ZfÆ – ¾ËÁ
 Æ/ – ¾ËÁ/« ½Zf/Æ – ¾ËÁ« ½ZfY ( Ê¿Z¿ ) ½Z»M ( |a ¹Z¿ ) Âa Ê¬·Zy Ì»Y – 3«¹Z/¿ ) Â/a Ê¬·Zy ÄÆ·Y –4 ¹Â Ä¬^ – 33 Ôa – ÊÀu ÄqÂ¯ – {Z]M º°u ½Z]ZÌy – ¾ËÁ
– d·Â/ Ä/qÂ¯ – c|/uÁ ÄqÂ¯ – Ê« ¾Ì¸§ ½Z]ZÌy – ¾ËÁ« ( Ê¿Z¿ ) ½Z»M ( |a
– ¾ËÁ« ½ZfÆ – ¾ËÁ« ½ZfY ( Ê¿Z¿ ) Z^ ( |a ¹Z¿ ) Âa Ê¬·Zy |Ì»Y –5 - 22 Ôa
( |/a ¹Z/¿ ) Â/a Ê¬·Z/y ¹¯Y –6 - 34 Ôa – ¾¼Æ] ÄqÂ¯ – ½Z³{Za ½Z]ZÌy – ¾ËÁ« Æ
^– º/°Ë ½Zf/Â] – ½YY|/Za – ½YÆe Æ – ½YÆe ½ZfÆ – ½YÆe ½ZfY ( Ê¿Z¿ ) Z
¾ËÁ/« ½ZfÆ – ¾ËÁ« ½ZfY ( Ê¿Z¿ ) Z^ ( |a ¹Z¿ ) Âa Ê¬·Zy ºY –7 - 12 Ôa
– ¹Z¿ ) Z^Ì ¶ÌZ¼Y –1 :ºÆÌ¸ ¹Â°v» cZz» - 20 _ 26 ÄË|¿Y Y|Ô» – ¾ËÁ« Æ
µÂ/Æn» ( Ê¿Z/¿ ) – ( |/a ¹Z¿ ) ÉÂe» º´Ì] Ä¬eZ –2 ½Z°¼·Y µÂÆn» ( Ê¿Z¿ ) – ( |a
Ê¿YÂ/¿ /^¯Y Ê¸ –4 ½Z°¼·Y µÂÆn» ( Ê¿Z¿ ) – ( |a ¹Z¿ ) ÉÂe» º´Ì] É^¯ –3 ½Z°¼·Y
)¿Ä/Â]» º°u ÉYmY dYÂy{ \mÂ¼] : Ä] ¹Â°v» - ½Z°¼·Y µÂÆn» ( Ê¿Z¿ ) – ( |a ¹Z
Ê¼/ |À ºÌÀe Ä] |À»Â°v» ºÆÌ¸ ¹Â°v» 9709972810400251 ÄÂ]» Ä»Z¿{Y{ ÃZ¼ Á
/ ºÌ/¿ d/yY{a ) . YÂ/{ ÉZÅ ½ZÅYÂy ªu { Ä»Z¿{Y{ | sÁ» ÃmZf» ¾Ì ÃZmY
{( . |Z] Ê» ÄÌ¸ ¹Â°v» Ã|Æ ] Êf·Á
¾ËÁ« Ê«Â¬u Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ 4 Ä^  Ê«Â¬u ÃZ³{Y{ f§{ Ë|» -2916/97

Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Á Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ½Â¿Z« ÊÆ³M
Êa|À] Êf^i ÃÂu

¿ ]Ê¼/ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« 3 Á 1 {YÂ» Âf{ Ä
»{ ¬f/» Â¯~» ½Â¿Z« ®Ë Ã{Z» ÂÂ» cPÌÅ { Ä¯ Ê¿ZÌZ¬f» Ô»Y 1390/09/20 [Â
¹Ó ÉO Á /v» ½Z/¿M Z/ »Ô] Á Ä/¿Z°·Z» cZ§e Á Ê³|Ì {Â» Êa|À] Êf^i |uYÁ
: {{³ Ê» ÊÆ³M ¶Ë} s Ä] ¹Â¼ ÔY dÆm Ã|Ë{³ {Z

9 z] Ê¸Y - 2 Ôa Êa{ÁÂy { ½ZÌZ¬f» Ô»Y

Ã| ZÀ] gY|uY ½M { Ä¯ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ É{ÁÂy ¯Z Z|¼v» ÉZ«M
¾Ì°·Z/» ËZ/ Á ÂË|¯ ËÁa ÉZ«M Y ÄYÁ » ÉY|Ëy ]» f» 510/10 duZ» Ä] dY
¼ÊZ» Ê
Ä/] dY Ã| ZÀ] gY|uY ½M { Ä¯ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ Ê¨n¿ ºÌÅY]Y|¼v» ÉZ«M
»¾Ì°·Z» ËZ Á ½Y¼ ½Z¸ ºZ¬·YÂ]Y ÉZ«M Y ÄYÁ » ÉY|Ëy ]» f» 384/19 duZ
¼ÊZ» Ê
Ä/] dY Ã| ZÀ] gY|uY ½M { Ä¯ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ ¾¼u É^¯Y ZË ÉZ«M
»Ê¼/ ¾Ì°·Z/» ËZ/ Á ÂË|¯ ËÁa ÉZ«M Y ÄYÁ » ÉY|Ëy ]» f» 223/48 duZ
»ÊZ

9 z] Ê¸Y - 8 Ôa Ye Ä¿Z { ½ZÌZ¬f» Ô»Y

Ä] dY Ã| ZÀ] gY|uY ½M { Ä¯ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ ½YÂ¸Æa Ê¼Ë¯ |»Zu ÉZ«M
»Êa|À] ÉÁÌ§ ½Zy|¼v»YÌ» ÉZ«M Y ÄYÁ » ÉY|Ëy ]» f» 558/35 duZ

9 z] Ê¸Y - 25 Ôa Ã{Ì»Y { ½ZÌZ¬f» Ô»Y

]) Ê°/a Â/»M Á ½Z»{ Á dY|Æ] cYÁ Ê³|ÀËZ¼¿ Z] ½YËY Ê»ÔY ÉÂÆ¼m d·Á{ ¹ZÀ
{½M { Ä/¯ ¾Ì/» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ ( ¶]Z] Ê¿Z»{ cZ»|y Á Ê°a ¹Â¸ ÃZ´¿Y
Y Ä/YÁ /» ÉY|/Ëy ]» f» 306/67 duZ» Ä] (dY|Æ] Ä¿Zy) dY Ã| ZÀ] gY|uY
Ê¼Ì¬» º¿Zy Â¿Z]Æ Á É{Z¼fY Z|¼v»YÌ» ÉZ«M

9 z] Ê¸Y - 31 Ôa  Êf¯ Á Ô°fÂa { ½ZÌZ¬f» Ô»Y

Ã|/ ZÀ] gY|uY ½M { Ä¯ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ Ê¿Y¨ Ã{Y ¶³Z«M ½ZuY ÉZ«M
¯ÉZ/«M Y Ä/YÁ /» ÉY|Ëy ]» f» 32/42 duZ» Ä] |Z] Ê» ÊY É]Z¯ ÉYY{ Ä
{Y¯Za ÉÂÂ» ½ZnÌ¸|Ì
Ã|/ Z/À] gY|uY ½M { Ä¯ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ ´ÀÅM kZf¿ Ê¸ ¼m |¼v» ÉZ«M
¯ÉZ/«M Y Ä/YÁ /» ÉY|Ëy ]» f» 31/95 duZ» Ä] |Z] Ê» ÊY É]Z¯ ÉYY{ Ä
{Y¯Za ÉÂÂ» ½ZnÌ¸|Ì
Ã|/ Z/À] gY|uY ½M { Ä¯ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ ´ÀÅM kZf¿ Ê¸ ¼m Z^ ÉZ«M
¯ÉZ/«M Y Ä/YÁ /» ÉY|Ëy ]» f» 32/43 duZ» Ä] |Z] Ê» ÊY É]Z¯ ÉYY{ Ä
{Y¯Za ÉÂÂ» ½ZnÌ¸|Ì

9 z] Ê¸Y - 1523 Ôa Y ÄfÌa { ½ZÌZ¬f» Ô»Y

Ä/] d/Y Ã|/ Z/À] gY|/uY ½M { Ä/¯ ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ Ê¬u ¾Ë¿ º¿Zy
»½Y/Ì» Ä/] Ê¬]Z/» Á Ê¿Â°/» É]Z/¯ ÉYY{ ½M ]» f» 200 Ä¯ ]» f» 316/90 duZ
É|Ì ÉZ«MYÌ» ½ZËZ«M Y ÄYÁ » ÉY|Ëy |Z] Ê» Ê£Z] É]Z¯ ÉYY{ ]» f» 116/90
¼½Y¼ ÊfËZÀ ½ZnÀÌu Á ½Y
Y Z/» ²/¿Y{ 3 Ä/] d^¿ ®ËÅ Ã{Y{Â » Ê¸|¼v» Á Âz·Ôu Ã{Y{Â » |Ìn» ½ZËZ«M
|ÉY|Ëy ]» f» 338/50 duZ» Ä] ½M { {ÂmÂ» ÊiY|uY ÉZÀ] Z] ¾Ì» Ä « ®Ë ²¿Y
» ½Y¼ ÊfËZÀ ½ZnÀÌu Á ½Y¼ É|Ì ÉZ«MYÌ» ½ZËZ«M Y ÄYÁ

9 z] Ê¸Y - 1598 Ôa µZr´À { ½ZÌZ¬f» Ô»Y

Ä/ « ®Ë ²¿Y| Ä] d^¿ É{Y Z|¼v» ÉZ«M ¹ZÀ] Ê¸Y – 1598 Y Ê§ -240 Ôa
»ÉZ/«M Y ÄYÁ » ÉY|Ëy ]» f» 312 duZ» Ä] dY Ã| ZÀ] gY|uY ½M { Ä¯ ¾Ì
½ZÌ¼ÌÅY]Y Ê¸ ¿Zm
·~Ê¼/ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« 3 Ã{Z» \mÂ» Ä] Y
Á Ê/¸v» Ä»Z¿Á ªË Y Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿Á{ { ÊÆ³M ¾ËY ÄÂ]» Ä»Z¿ ¾ÌËM 13 Ã{Z» Á
¯{ Z/e ©Z/·Y ¶/v» { Ê/Æ³M Z/f¿Y /] ÃÁÔ ZÅZfÁ { Á fÀ» ZÅÆ { Zf¿ÓY Ìj
¾Ì/·ÁY Z/f¿Y xËZe Y |ËZ] |ÀZ] ÄfY{ YfY Ã| ¹ÔY ÉYM Ä] ¨ÀË} ZzY Ä°ÌeÂ
¶/v» d/^i ÃY{Y Ä/] Y {Â/y YfY ÃZ» 2 Ze ¶v» { ©Z·Y xËZe Y ZÅZfÁ { Á ÊÆ³M
Y/fY ºÌ¸/e xËZ/e Y ÃZ/» ®Ë ¥ |ËZ] f ». |ÀËZ¼¿ ~yY |Ì Á ºÌ¸e ®¸» Â«Á
»^ÃY{Y Ä] dYÂy{Y{ ºË|¬e ÊÅYÂ³ Á |ËZ¼¿ ¶v» Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ Ä] dYÂy{Y{ ºË|¬e Ä] c{Z
ÃZ/³{Y{ Ê/ « º/°u Ä/WYY Ä] µÂ¯Â» d^i cZ»Y|«Y cÂ ¾ËY { Ä¯ |Å{ ¶ËÂve ¶v» d^i
ºË|/¬e ÊÅYÂ/³ , /f » Z/Ë {{/´¿ ¶YÁ Ê¿Â¿Z« d¸Æ» { YfY Ä¯ ÊeÂ { Á dY
{|ËZ¼ÀÌ» dÌ°·Z» |À Á| Ä] c{Z^» d^i ÃY{Y |À°¿ ÄWYY ¶v» Ê»Â¼ ÃZ³{Y{ Ä] dYÂy{Y
¾Ì/ËM 13 Ã{Z» ]Y] dY ÊÆË|] . dÌ¿ ÃZ³{Y{ Ä] f» Ä mY» Y ¿Z» dÌ°·Z» |À Á| Á
¿Z] Êf^i |uYÁ ,ZË Á Ã|¿ Äf§Ë~a Êf^i Ä»Z¿ ZÆY Ô^« Ä¯ Ê¯Ô»Y Y Êf¼« {Â» { Â¯~» Ä»Z
Á Êf]Â/¿ Ê/Æ³M ¾Ì/·ÁY { Y \eY» , {Á|u |Ë|ve ÉÁZu Ä»Z¿ ZÆY ºÌÀe Y a cPÌÅ ÉO
Á d/^i ½Z/Ëm { Ô»Y Ä] d^¿ Á |¿Z Ê» ¹Â¼ ÔZ] ½Z»¼Å cÂ Ä] {Á|u |Ë|ve
§/fÀ» Ê/ZfyY cÂ/ Ä/] Y {Á|/u |Ë|ve ÊÆ³M Êf^i |uYÁ , {Á|u |Ë|ve Ä¬]Z |«Z
». |ËZ¼ÀÌ
1397/07/21 : µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
1397/08/12 : ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
-2646/¦·Y.¹97/110/4240
- Êa|À] Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌË

Âa ¶ÌZ¼Y Ä·Y sÁ|Ì

نهادهای مالی
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
سيستان و بلوچستان ،ش��رکت ليزينگ اقتصادنوين در طرح ملي "نذر آب"
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران که از  14مرداد آغاز شده است،
مشارکت نموده و تاکنون  10عدد منبع آب دو هزار ليتري را براي کمک به
حل مشکل آب آشاميدني روستاهاي اين استان ارسال نموده است.
ب��ر اساس اي��ن گزارش مناب��ع آب ارسال��ي از سوي ش��رکت ليزينگ
اقتصادنوين در روستاهاي مرادعلي ،شريف صدر امام و شهرستانهاي نيمروز
و خاش جانمايي و نصب شده است که در اثر اين اقدام ميزان نگه داشت آب
آشاميدني در مناطق ياد شده از يک روز به  14روز افزايش يافته است.

 176هزار نفر تسهیالت ازدواج از بانک ملی
دریافت کردند

بان�ک مل�ی  -از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بیش از  176هزار
نفر تسهیالت ازدواج از بانک ملی ایران دریافت کردند.
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران ،حمایت از جوانان و تسهیل
ام��ر ازدواج ب��ا پرداخت تسهی�لات قرض الحسن��ه یکی از مح��وری ترین
سیاس��ت های این بانک است و در هفت ماه ابتدای سال جاری  176هزار و
 823نف��ر با  27هزار و  679میلی��ارد و  287میلیون ریال تسهیالت ازدواج
بانک ملی ایران به خانه بخت رفتند.
بر اساس ابالغ بانک مرکزی ،تسهیالت ازدواج از ابتدای سال جاری 15
میلی��ون توم��ان برای هر یک از زوجین ب��ا دوره بازپرداخت  60ماهه و نرخ
کارمزد چهار درصد است .سقف این تسهیالت در سال  96مبلغ  10میلیون
توم��ان برای هر یک از زوجین با مدت بازپرداخت  48ماه ،اقساط مساوی و
نرخ کارمزد چهار درصد بود.

توزیع  18هزار بن کارت خرید کتاب از سوی
بانک شهر در نمایشگاه کتاب استانی اصفهان

بانک شهر  -مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه های کتاب بانک شهر
از توزیع  18هزار بن کارت خرید کتاب از سوی این بانک در نمایشگاه کتاب
استانی اصفهان خبر داد.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی،مه��دی اکرمی با اعالم این
خبر گفت :هفتمین نمایشگاه کتاب استانی در سال جاری در شهر اصفهان
با حضور  ٤٨١ناش��ر از سراسر کشور و با ارائه  ٩٦هزار و  ٤٢٣عنوان کتاب
در  ٤سالن و تعداد  ٣٦٠غرفه در حال برگزاری است.
وی ب��ا بیان اینکه اعتباری بال��غ بر  ۱۵میلیارد ریال برای این نمایشگاه
در نظر گرفته ش��ده است،افزود :خوشبختانه استقبال خوبی از این نمایشگاه
از س��وی جوانان استان صورت گفته است و درهمین راستا تا امروز  15آبان
م��اه (روزپایان��ی نمایشگاه ) ارایه بن کارت به واجدان ش��رایط ادامه خواهد
داشت.
اکرمی با تاکید ب��ر اینکه ارایه بن کارت به اهالی کتاب و کتابخوانی در
کمتری��ن زمان ممکن صورت می گیرد،ادامه داد:همچنین در این نمایشگاه
خدمات کامل بانکی شامل واریز و برداشت نقدی ،افتتاح حساب و همچنین
خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه می شود.

تغییرسقفعمومیتراکنشهایشتابیوغیرشتابی
در سامانه های غیرحضوری بانک ملت

بان�ک ملت  -پیرو بخشنام��ه بانک مرکزی درباره تعیین سقف جدید
ب��رای انتقال وجه از طری��ق کارتهای بانکی ،سق��ف عمومی تراکنشهای
ش��تابی و غیر ش��تابی کارتهای بانکی در سامانه ه��ای غیرحضوری بانک
ملت تغییر کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک مل��ت ،از این پس سق��ف عمومی
تراکنش انتقال وجه ش��تابی و غیرشتابی کارتی برای سامانه های خودپرداز،
بانکداریاینترنتی و همراه بانک ملت برای هر فقره کارت در هر ش��بانه روز
مبلغ  ۳۰میلیون ریال خواهد بود.همچنین سقف عمومی تراکنش خرید کارت
از طریق پایانه های فروشگاهی()POSو درگاه پرداخت اینترنتی()VPOS
بان��ک ملت ب��رای هر فقره کارت در هر ش��بانه روز مبلغ  ۵۰۰میلیون ریال
تعیین ش��ده است.با وجود این تغییرات ،سقف عمومی تراکنش انتقال وجه
ش��تابی و غیرش��تابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبهای برای هر فقره
کارت در هر شبانه روز همچنان ،مبلغ  ۱۵۰میلیون ریال خواهد بود.

مهلت واگذاری چک های غیر صیادی در سامانه
چکاوک تمدید شد

بانک رفاه کارگران  -مهلت واگذاری چک های غیر صیادی تاریخ آینده
در سامانه چکاوک تا  22آبان ماه سال جاری تمدید شد.به گزارش روابط عمومی
بانک رفاه کارگران ،با توجه به تاکید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،مهلت
واگذاری و پذیرش چک های غیر صیادی تاریخ آینده در سامانه چکاوک ،تا 22
آبان ماه سالجاری تمدید ش��د.از اینرو مشتریان گرامی برای وصول ،حداکثر تا
پیش از تاریخ 97.8.22نسبت به تحویل آن ها به شعب اقدام کنند .

فراخوان رویداد استارت آپی بانک کشاورزی

بانک کش�اورزی  -بان��ک کشاورزی ،تنها بان��ک تخصصی کشور در
بخش کشاورزی و با شبکه متنوع و گسترده ای از مشتریان در سراسر کشور
با برگزاری گردهمایی استارت آپ های فین تک و کشاورزی از ظرفیت های
جذاب موجود در استارت آپ ها و ش��رکت ه��ای دانش بنیان باهدف خلق
ارزش افزوده برای کلیه ذینفعان خود بهره برداری خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ،در این رویداد بانک کشاورزی،
شبکه گسترده مشتریان اعم از کشاورزان خرد و کالن و سرمایه و دانش و
تجریه عمیق کارشناسان در بخش کشاورزی و بانکداری را با برترین استارت
آپ ه��ای فعال در بخش کشاورزی و فینتک در سراسر کشور به اش��تراک
می گذارد.
ب��ر اساس این گزارش ،ه��دف از برگزاری این روی��داد یافتن تیم های
توانمند با ایده های هوشمندانه است تا با تعاملی برد-برد ،راه ورود آن ها به
بازارهای موجود و جدید هموار ش��ود  ،کسب و کار آن ها گسترش یابد و با
همکاری بانک به مثابه شریکی قدرتمند  ،به بازارهای جدید وارد شوند.
ای��ن گزارش می افزای��د ،این رویداد با موضوع فن��اوری های مالی حوزه
کشاورزی ،مدیریت زنجیره تامین و لجستیک ،فرآوری محصوالت کشاورزی،
ب��ه کارگیری فناوری بالکچین در زنجی��ره ارزش کشاورزی ،کشاورزی دقیق،
نه��اده های کش��اورزی ،مکانیزاسیون زنجی��ره ارزش کش��اورزی ،بانکداری و
سرمایه گذاری سبز ،آب و محیط زیست و توسعه روستایی برگزار خواهد شد.

