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تریبون

چهارشنبه 23خرداد 1397

شماره  5854سال بیستم

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت:

زمان واریز یارانه خردادماه

زمان واریز یارانه خردادماه اعالم ش��د .براس��اس گزارش روابط عمومی
سازمان هدفمندی یارانه ها ،هشتاد و هشتمین مرحله پرداخت یارانه نقدی
در س��اعت  24پنجشنبه (بیس��ت و چهارم خردادماه) به حساب سرپرستان
خانوارها واریز می شود.

واکنشرئیسکلبانکمرکزیبهسکه 2.5میلیونی

رییس کل بانک مرکزی گفت :بابت تعادل عرضه و تقاضای بازار س��که
مشکلی نداریم ضمن اینکه منابع کالن بانک مرکزی هم وضع مطلوبی دارد.
به گزارش ایلنا؛ ولی اهلل س��یف در حاشیه نشس��ت بررسی گزارش عملکرد
توس��عه اش��تغال روس��تایی و عش��ایری در جمع خبرنگاران گفت :واقعیت
این اس��ت که در پیش فروش س��که  ۷میلیون سکه به فروش رفت که این
سکه های پیش فروش شده به سرعت به بازار میآید.
وی ب��ا بیان اینک��ه هیچ کمبودی در عرضه س��که نداریم گفت :به نظر
میرسد اتفاقات به وجود آمده بیشتر عامل روانی دارد که به تدریج می تواند
برطرف شود.رییس کل بانک مرکزی افزود :البته شرایط بینالمللی ،مسائل
روانی و بزرگنمایی برخی مسائل که ریشه واقعی ندارد توانسته چنین اثری
در بازار ایجاد کند که البته محدود به طال هم نیس��ت .در برخی کاالها هم
چنین وضعی به وجود آمده که بیشتر جنبه روانی دارد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس:

افرادی که باالی  5میلیون حقوق می گیرند،
افزایش حقوق ندارند

عضو کمیس��یون بودجه مجل��س ،توضیحاتی پیرام��ون افزایش حقوق
کارکنان در سال  ۹۷ارائه کرد.
به گزارش تس��نیم ،غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اش��اره به ابالغیه
افزایش حقوق کارکنان دولت در سال  97توسط دولت ،گفت :در کمیسیون
تلفیق بودجه سال  97نظر مجلس درباره افزایش حقوق این بود که افرادی
ک��ه کمترین حقوق را دریافت می کنند حداقل افزایش حقوق  20درصد و
اف��رادی که بیش از یک رقمی دریافت می کنند حداکثر یک درصد افزایش
حقوق داشته باشند.
عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی ،با
بی��ان اینکه افزای��ش  20تا یک درصدی حقوق به ص��ورت پلکانی معکوس
اعمال می ش��ود ،افزود :دولت کارکنان را به چند گروه حقوقی تقسیم کرده
که اختیار میزان افزایش درباره هر گروه نیز دولت تفویض شده است که به
عنوان نمونه اگر فردی یک میلیون و  500هزار تومان می گیرد و یا بیش��تر
چه میزان افزایش حقوق داشته باشد.
وی ادام��ه داد:مجلس مح��دوده بازه حقوقی را در بودج��ه برای دولت
مشخص شده کرده است؛ اما دولت مدعی بود که انشاء بودجه به نحوی بوده
که برداشت دولت متفاوت است.
ºÆf» ZuY ÊÆ³M
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Z¿Y w Ê·Z¼ {Z]M dÀm { «YÁ ½YÆe Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1166 Ä^  Ä] ÂÂ» Ä] Ê³|Ì
97/4/30 Ä/yÂ» ÉY/] Ê³|Ì/ d/«Á Á ZmY Z¼ Ê»ÔY {YM ÃZ´¿Y{ ÉÁ]Á É|Æ¼·Y
Á ºÆf/» Ä] Êf{ ¹| Á ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» Ä] dËZÀ Z] dY Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e t^ 9 dZ
{ Â/»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 180 Á 115 {YÂ» cY¬» ÉYmY
¯¹Z/ÆeY Y Z/§{ d/Æm Á /¸» ½M Y ºÆf» Ze fÀ» |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» É¨Ì
ª]Z/» Â/u ¹|/ cÂ/ { dY ÊÆË|] .{{³ Zu ÃZ³{Y{ { ¬» d«Á { Ê]Zf¿Y
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ºÆf» ZuY ÊÆ³M

{ ¹Z/ÆeY Ä/] Ê/¸ ¾Ìu |¿§ Â¸¿ZÀËY É{YÂm µÔm ºÆf» ÉY] 970235/1166 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
/¨Ì¯ ÉZ/Z¬e ÊWZ/ |Ì  dËZ° Ä] ÄmÂe Z] Á Y{Y{ ÄÌuZ¿ Y É|¼ sm Á [ {YËY
{Z/]M d/Àm { /«YÁ ½Y/Æe Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1166 Ä^  Ä] ÂÂ» Ä] Ê³|Ì Ä¯ ,Ã|Ë{³
¼ÉY/] Ê³|Ì/ d/«Á Á Z/mY Z¼/ Ê»ÔY {YM ÃZ´¿Y{ ÉÁ]Á É|Æ¼·Y Z¿Y w Ê·Z
»Á ½{Â/] ½Z/°¼·Y µÂ/Æn» Ä] dËZÀ Z] dY Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e t^ 9/30 dZ 97/4/30 ÄyÂ
|ÉZ/Å ÃZ/³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 180 Á 115 {YÂ» cY¬» ÉYmY { Á ºÆf» Ä] Êf{ ¹
¼¸» ½M Y ºÆf» Ze fÀ» |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY» É¨Ì¯ Â»Y { [Ô¬¿Y Á Ê»Â
cÂ/ { d/Y ÊÆË|] .{{³ Zu ÃZ³{Y{ { ¬» d«Á { Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm Á
|.|»M |ÅYÂy ¶¼ Ä] Ê]ZÌ£ Ê³|Ì cY¬» ª]Z» Âu ¹
{-656/¦·Y.¹38488
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»|« ÊËZ« ¼fn

(ª]Z ÊËYm 1166) ½YÆe

ºÆf» ZuY ÊÆ³M

{ /Ì£ µZ» Á§ ¹ZÆeY Ä] Ê¸ |¿§ Ê´ÀÅ§ ¾u ºÆf» ÉY] 970245/1166 ÄÔ¯ Ã|¿Áa
Ê³|Ì/ Ä¯ ,Ã|Ë{³ ¨Ì¯ ÉZZ¬e ZÅ É|¼v» Z»Ô£ dËZ° Ä] ÄmÂe Z] Á Y{Y{ ÄÌuZ¿ Y
]É|/Æ¼·Y Z¿Y w Ê·Z¼ {Z]M dÀm { «YÁ ½YÆe Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1166 Ä^  Ä] ÂÂ» Ä
8 dZ/ 97/4/30 Ä/yÂ» ÉY/] Ê³|Ì d«Á Á ZmY Z¼ Ê»ÔY {YM ÃZ´¿Y{ ÉÁ]Á
ÉY/mY { Á ºÆf/» Ä/] Ê/f{ ¹| Á ½{Â] ½Z°¼·Y µÂÆn» Ä] dËZÀ Z] dY Ã|Ë{³ ¾ÌÌ e
»¬É/¨Ì¯ Â/»Y { [Ô/¬¿Y Á Ê»Â¼ ÉZÅ ÃZ³{Y{ Ê{Y{ ¾ÌËM ½Â¿Z« 180 Á 115 {YÂ» cY
»{ Ê]Zf¿Y ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm Á ¸» ½M Y ºÆf» Ze fÀ» |ËYm Y Ê°Ë { d]Â¿ ®Ë \eY
cY/¬» ª]Z/» Â/u ¹|/ cÂ/ { d/Y ÊÆË|/] .{{³ Zu ÃZ³{Y{ { ¬» d«Á
.|»M |ÅYÂy ¶¼ Ä] Ê]ZÌ£ Ê³|Ì
{-657/¦·Y.¹38489
»Á{ É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ 1166 Ä^  É¨Ì¯ ÃZ³{Y{ ÊÀ

»|« ÊËZ« ¼fn

(ª]Z ÊËYm 1166) ½YÆe

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

]Y] ½Y|¼Å 2 Ä¿Zy f§{ Æ» Ä] ©|» Ê¸v» {ZÆfY ±] Á{ ºÌ¸e Z] ÉYÂ¸Ì «Z] ÉZ«M
4/198 Ôa ²¿Y{  dÌ°·Z» |À |¸m ®Ë Ä¯ dY Ê|» 97/3/12 – 97/6927 Ã{YÁ
{¿ Á {Y{ d^i Ä¬]Z 160 f§{ 178 Äv¨ 32105 d^i ¶Ë} »Z¿ Ä] Ä¯ ®Ë Ä»Âu { «YÁ
¯Ä] Ê«Zv·Y Ã^e {ZÀfY Ä] Y~· Ã|Ë{³ {Â¬¨» ÉZ´¿Y ¶Æ d¸ Ä] dÌ¿  Ì] { Ê
»ZË Á Ä¸»Z » ¹Zn¿Y Ê|» Ê¯Å Ze {Â Ê» ÊÆ³M Ä¸ÌÁ ¾Ë|] d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌËM120 Ã{Z
d^i ÃY{Y Ä] Á 10 c|» Ê ÊÆ³M ¾ËY Zf¿Y xËZe Y |Z] Ê» {Ây {¿ dÌ°·Z» |À {ÂmÁ
Z^f¯ Y {Ây YfY Ä¸»Z » |À ZË Á dÌ°·Z» |À ¶Y ÄWYY ¾¼ Á Ä mY» Ô»Y Á {ZÀY
YfY cÂ { ZË Á YfY ½|Ì¿ Á ÊÅYÂyYÁ c|» LZ¬¿Y cÂ { |ËZ¼¿ ºÌ¸e
|ÅYÂy ºÌ¸e Á {Z ÊZ¬f» ¹Z¿ Ä] ÊÀj¼·Y dÌ°·Z» |À {{´¿ ÄWYY dÌ°·Z» |À ¶Y Är¿ZÀq
|.
– ½Y|¼Å ½ZfÆ 1 Ä¬À» Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ÌË -971/¦·Y.¹1106

¸Ê^Ì^u ÉÂË Ê

dÌ°·Z» |À ½Y|¬§ ÊÆ³M

Ê¸/Y 38 Y Ê/§219 Ô/a dve ¡Z] [Z] ®Ë ²¿Y| Y Z» ²¿Y{ ZÆq dÌ°·Z» |À
]Ã|/Ë{³ ºÌ¸/e Á {ZÅ{Y ^¯Y É|Æ» ÉZ«M ¹ZÀ] 19 f§{179 Äv¨ 3209 d^i ¶Ë} 4 z
Y ¾ËÁ/« 33 /f§{ 81/4/11 wÂ/» 100079 Ê « |À ]Y] d^i {Â» Ê»Z¼e b . dY
Ä/WYY Z/] ®·Z» b Ã| Y~³YÁ {§ ÊWZ«M {Â¼v» ÉZ«M Ä] Ã{Y ^¯Y É|Æ» ÉZ«M gYÁ ¥
{|À Á| ÉZZ¬e Á Ã|Ë{³ Ê¯ gZiY d¸ Ä] |À ½Y|¬§ Ê|» {ÂÆ c{ZÆ ¹§ ±] Á
»¹ÔY d^i ½Â¿Z« ÊuÔY Ä»Z¿ ¾ÌWM 120 Ã{Z» {ZÀfY Ä] \eY» Ä¯ Ã{Â¼¿ Y {Ây ÊÀj¼·Y dÌ°·Z
»ÁY /¨¿ Ä/] ÊeÔ»Z » ZË Á dY{ Ê¬u Â¯~» ®¸» Ä] d^¿ LZv¿Y Y ÉÂvÀ] ¯Å Ze {{´Ì
|¾¼/ Á Ã{ c|» Ze ÊÆ³M ¾ËY Zf¿Y xËZe Y |Z] {Ây {¿ { |À {ÂmÁ Ê|» ZË Á Ã
»Á |/ËZ¼¿ ºÌ¸/e Ä/¸»Z » |À Á dÌ°·Z» |À ¶Y ÄWYY Z] Y {Ây YfY ÃY{Y ¾ËY Ä] Ä mY
dÌ°·Z» |À ¶Y YfY cÂ { ZË Á |¿ ÃY{Y ¾ËY Ä] YfY ¬» c|» ¥ Är¿ZÀq
{¯ |ÅYÂy ºÌ¸e ÊZ¬f» Ä] Á {Z cY¬» ª^ Y dÌ°·Z» |À ÊÀj¼·Y d^i ÃY{Y {Â¿ ÄWYY
. | |ÅYÂy fÀ» ¶Ë} s Ä] d]Â¿ ®Ë { ÊÆ³M ¾ËY
1397/03/23 : Zf¿Y xËZe
ÊÀÌv»Ô£ ¾u – ¾ËÁ« ®Ë Ä¬À» Ô»Y {ZÀY d^i ÃY{Y ÌË -972/97

خودرو تا  ۱ماه دیگر ارزان میشود

مدی��رکل صنای��ع خ��ودروی وزارت صنعت اعالم
کرد :ب��ا اقداماتی که در خصوص پی��ش فروش خودرو
ش��ده تا کمتر از یکماه دیگر بازار خودرو آرام میش��ود
و قیمتهای حاش��یه بازر از بین خواهد رفت.به گزارش
وزارت صنعت ،امیرحسین قناتی افزود :در عرضه خودرو
مشکلی به وجود نیامده بلکه هجوم نقدینگی سرگردان
به ب��ازار خ��ودرو و افزایش تقاضا این حاش��یه افزایش
قیمتها را به وجود آورده است.
مدی��رکل صنای��ع خ��ودروی وزارت صنعت گفت:
امس��ال بالغ بر  ۲۶۰هزار دستگاه خودرو تولید شده که
در مقایس��ه با تولید در مدت مش��ابه سال قبل بیش از
 ۳۵درصد بیشتر است.
قناتی افزود :امسال حدود  ۲۲۵هزار دستگاه خودرو
سند فروش خورده اس��ت و این نابسامانی حاشیه بازار
کار واسطهها و دالالن است.
مدی��رکل صنای��ع خ��ودرو وزارت صنع��ت افزود:
ش��رکتهای خودروس��ازی سالیانه بر اس��اس نیاز بازار
یک میلیون و  ۵۰۰هزار دستگاه خودرو تولید میکنند.
قناتی درباره پیش فروش خودروها افزود :ش��رکتهای
خودروس��ازی بر اس��اس دس��توالعمل ش��ورای رقابت
عم��ل میکنند و ب��ا توجه به تقاضا در ب��ازار این اجازه
به خودروس��از داده خواهد شد تا تعداد بیشتری خودرو
پیش فروش کند.
او همچنین گفت :این حاش��یه بازار در اعیاد پیش
رو برطرف خواهد شد و شرکتهای خودروسازی فروش
خودرو را در برنامه دارند.
مدیرکل صنای��ع خودرو وزارت صنعت درباره ثبات
در بازار تاکید کرد :حداکثر تا یک ماه آینده شاهد ثبات
در بازار خواهیم بود.

انتقال سهام
عدالت متوفیان
به زودی

افزایش قیمت خودروها از سوی شورای رقابت
ش��ورای رقابت مجوز افزای��ش  ۵.۶تا  ۷.۱درصدی
قیمت محصوالت  ۳ش��رکت خودروسازی ایران خودرو،
سایپا و مدیران خودرو از اول تیر را صادر کرد.رضا شیوا
 ،با اش��اره به اینکه ش��ورای رقابت دستورالعمل تنظیم
قیمت را برای سال  ٩٧تأیید کرد ،اظهار داشت :براساس
محاس��بات مرک��ز ملی رقاب��ت می��زان افزایش قیمت
خودروهای س��اخت داخل که مش��مول قیمت گذاری
هستند اعالم شد.
وی با بیان اینکه به طور متوسط خودروهای ساخت
داخل ش��رکت ایران خودرو که مشمول قیمت گذاری
هس��تند مجوز افزای��ش  7.18درص��د را دریافت کرده
اند ،افزود :برای خودروهای س��ایپا هم به طور متوس��ط
افزایش  7.01درصدی تعیین شده است.
رئیس ش��ورای رقابت گف��ت :در بخش خودروهای
مدیران خودرو هم به طور متوس��ط افزایش  5.62مورد

تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است.
ش��یوا در خصوص زمان اج��رای افزایش قیمت ها
اظهار داش��ت :از اول تیرماه امس��ال خودروس��ازان می
توانن��د حداکث��ر به می��زان درصده��ای اعالمی قیمت
محصوالت خود را افزایش دهند.
اختالف  ۹۰میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودرو
در چن��د هفته اخیر بازار خودرو به ش��دت ملتهب
شده است .فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به
شدت افزایش یافته و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست.
خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع
همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای
پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به
شدت افزایش یابد.
در کن��ار این موضوع رش��د ن��رخ دالر در بازار غیر
رس��می نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو
شده است و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده
است.
هماکنون اختالف بین قیمت کارخانه و بازار برخی
خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به
ح��دود  ۹۰میلیون تومان نیز رس��یده اس��ت .به عنوان
مثال قیمت کارخانه مزدا ۳تیپ  ۳معادل  ۱۳۱میلیون
تومان است اما قیمت آن در بازار به  ۲۱۵میلیون تومان
رسیده است.
قیمت کارخانه پژو  ۲۰۰۸نیز معادل  ۱۱۵میلیون
تومان و قیمت بازار آن  ۲۰۶میلیون تومان است .قیمت
کارخانهای س��راتو  ۱۱۳میلیون تومان و قیمت بازار آن
 ۱۶۴میلیون تومان اس��ت .قیمت کارخان��ه هیوندایی
اکس��نت  ۱۱۵میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳
میلیون تومان رسیده است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با اعالم تعطیلی دو هفته ای سامانه سهام عدالت از اعالم فرآیند انتقال سهام عدالت
متوفیان در تیرماه خبر داد.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی ،جعفر س��بحانی درباره آخرین آمار پرداخت س��ود سهام عدالت ،اظهار داشت :تعداد
مشموالن سراسر کشورحدود  ۴۹میلیون نفر بوده است که از این تعداد نزدیک به دو میلیون نفر شامل متوفیان است و حدود
 ۴۲میلیون نفر به سامانه مراجعه و خدمت دریافت کرده اند.وی افزود :در مجموع تاکنون نزدیک به  ۳۹میلیون و  ۴۰۰هزار نفر
شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت وارد کرده که از این تعداد حدود  ۳۸میلیون و  ۸۰۰هزار نفر تسویه که جزو گروه
بیست گانه که شامل اعضا کمیته امداد ،بازنشستگان ،خبرنگاران ،کارگران فصلی و  ...بوده اند ،همه تسویه حساب شده اند.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی افزود :تاکنون  ۳۸میلیون و  ۸۰۰هزار نفر از مشموالن شماره شبا تایید شده و سود
سهام آن ها واریز شده که رقمی حدود  ۳۲۰۰میلیارد تومان است.
س��بحانی گفت :تمامی این پرداختی ها ش��امل افرادی است که پیش از شش��م اردیبهشت ماه شماره شبای خود را اعالم
کرده اند اما حدود  ۵۰۰تا  ۶۰۰نفر پس از این تاریخ شماره شبای خود را به سامانه اعالم کرده اند که در حال راستی آزمایی با
بانک های عامل هستیم.وی ادامه داد :این گروه نیز در هفته اول و دوم تیر ماه سود خود را دریافت خواهند کرد.
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نهادهای مالی
نشست سراسری هم اندیشی مدیران ستاد
بانک گردشگری برگزار شد

بانک کردش�گری  -نشست سراس��ری هم اندیشی مدیران و روسای
س��تاد بانک گردشگری با هدف بررسی اقدامات انجام شده و همچنین ارائه
راهکار برای هرچه بهتر شدن روند اجرایی و توسعه بانک برگزار شد.
ب��ه گزارش آفرین��ش به نقل ازروابط عمومی بانک گردش��گری ،در این
نشس��ت که با حضور «مهدی جهانگیری» ،رییس گروه مالی گردش��گری،
«رضا کامران» ،قائم مقام بانک گردش��گری ،اعضای هیئت مدیره ،معاونین،
مدیران و روسای ادارات ستاد بانک برگزار شد ،رییس گروه مالی گردشگری
در س��خنانی گفت :باید تغییر را به معنی واقعی کلمه در مجموعه مش��اهده
کنی��م و در این راه همراهی و همدل��ی را از تمامی مدیران مجموعه انتظار
داریم.
وی با تاکید بر اس��تفاده از ش��یوه های نوین در بانک گردشگری خاطر
نشان کرد :امروز رویکرد توسعه شعب بدون استفاده از روش های نوین چاره
ساز نیست و باید سرویس های نوین بانکداری را در دستور کار قرار دهیم.

اطالعیه شماره  3و 4بانک تجارت برای
سپرده گذاران البرز ایرانیان

بانک تجارت  -در اجرای مصوبه س��ران محت��رم قوا ،بانک تجارت در
اطالعی��ه های جداگانه از آغ��از مرحله دوم پرداخت وجوه س��پرده گذاران
تشکیالت موسوم به البرز ایرانیان خبر داد.به گزارش آفرینش به نقل ازروابط
عموم��ی بانک تجارت  ،در اطالعیه ش��ماره  3این بانک از س��پرده گذاران
تش��کیالت موسوم به البرز ایرانیان با سپرده تا  10میلیارد ریال دعوت شده
است که از روز دوشنبه  21خرداد ماه طبق جدول زمانبندی ذیل با مراجعه
به شعبی که در مرحله قبل تا سقف  1میلیارد ریال از سپرده خود را دریافت
کرده بودند نس��بت به دریافت مابقی مبلغ س��پرده تا سقف 10میلیارد ریال
اقدام کنند.
در این اطالعیه آمده اس��ت :هرگونه پرداخ��ت در این مرحله منوط به
بررس��ی و تایی��د اداره نظارت بر موسس��ات پولی غیر بانک��ی بانک مرکزی
ج.ا.ا ب��وده و ارائ��ه اص��ل و کپ��ی شناس��نامه  ،کارت ملی و کلی��ه مدارک
س��پرده گذاری نظی��ر دفترچه یا کارت حس��اب پس انداز قرض الحس��نه،
دفترچه یا کارت سپرده کوتاه مدت و اوراق گواهی سپرده و نیز ارائه اسناد و
مدارک مربوط به منشاء وجه واریزی به حساب البرز ایرانیان در زمان افتتاح
حساب الزامی است.
با حمایت  23میلیاردریالی بانک توسعه صادرات:

کارخانه تولید کنسانتره آهن توسعه می یابد

بانک توس�عه صادرات  -بانک توس��عه صادرات با اعطای  23میلیارد
ریال تس��هیالت بلندمدت طرح توس��عهای تکمیل کارخانه تولید کنسانتره
آه��ن را از مح��ل منابع بانک حمای��ت میکند.به گ��زارش آفرینش به نقل
ازروابط عمومی بانک توس��عه صادرات ،در قالب قرارداد مشارکت مدنی بین
بانک و ش��رکت سنگ آهن آفتاب سهم الش��رکه بانک حداکثر تا 75درصد
مبلغ سرمایه معادل  23میلیارد ریال و مابقی به مبلغ هفت میلیارد و 600
میلیون ریال بعهده شرکت یاد شده است.
براس��اس این گزارش مانده هزینه س��رمایه گذاری طرح نزدیک به 30
میلی��ارد ریال برآورد ش��ده و تاکنون معادل  10میلی��ارد ریال آن پرداخت
شده است .

خدمات لیزینگ به زودی در شعب بانک صادرات
ایران ارائه می شود

بان�ک ص�ادرات  -در گردهمایی مدیران و کارکنان مدیریت ش��عب
جن��وب تهران بانک ص��ادرات ایران ،از ارائه خدمات لیزینگ در ش��عب این
بان��ک در آینده نزدیک خبر داده ش��د.به گزارش آفرین��ش به نقل از روابط
عموم��ی مدیرعامل بانک صادرات ای��ران در این گردهمایی ،ضمن تاکید بر
اهداف س��ال  ٩٧بانک ،گستردگی شعب را یکی از مزیت های رقابتی بانک
برش��مرد و از س��رعت گرفتن خدمات متنوع مالی و پولی در این شعب در
آینده نزدیک ،خبر داد.
حجت اله صیدی ارتقای خدمات  PSPها را مورد اشاره قرار داد و گفت:
عالوه بر ش��عب ،در بانکداری الکترونیک زیر س��اخت ه��ای خوبی در بانک
صادرات ایران ایجاد شده و در این زمینه اتفاقات خوبی در جریان است.

اهدای یک میلیارد و  100میلیون ریال از سوی
بانک شهر برای آزادی زندانیان

بانک ش�هر  -در راس��تای تحقق مسئولیت اجتماعی و با هدف آزادی
زندانیان جرایم غیر عمد ،بانک شهر یک میلیارد و  100میلیون ریال به این
موضوع اختصاص داد.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر ،دکتر حس��ین
محمد پورزرندی با بیان این مطلب اظهار کرد :بس��یاری از زندانیان به دلیل
اتفاقات ساده وپیشامدهایی که ممکن است ناخواسته برای هر انسانی اتفاق
بیافتد به زندان افتاده و مش��کالت مختلف��ی گریبانگیر خود و خانواده آنان
شده است.

رئیس اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک
مسکن عملکرد دو ماهه اول  ۹۷را تشریح کرد

بانک مس�کن  -رئیس اداره کل تس��هیالت تبصره ای بانک مسکن،
اع�لام کرد :طی دو ماهه اول امس��ال بالغ ب��ر  ۳۴۲میلیارد و  ۱۶میلیون و
 ۸۰۲هزار تومان تسهیالت در پنج بخش مختلف در سراسر کشور پرداخت
شد.
ندا کسری کرمانشاهی با اعالم این خبر به پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا ،گفت :از ابتدای س��ال جاری تا پایان اردیبهشت ماه  14هزار و 579
فقره تسهیالت تکلیفی و تبصره ای در پنج بخش شامل تسهیالت بهسازی
و نوس��ازی مسکن روستایی ،تسهیالت حوادث غیرمترقبه ،تسهیالت قرض
الحس��نه ،تسهیالت بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری و تسهیالت اقشار
خاص به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه این تسهیالت رقمی بالغ بر  342میلیارد و  16میلیون
تومان بوده است ،اظهار کرد :در بخش تسهیالت قرض الحسنه طی دو ماه
ابتدایی سال جاری ،مجموعا یک هزار و  829فقره تسهیالت پرداخت شده
که از این تعداد 767 ،فقره به تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با رقمی بالغ
بر  9میلیارد و  515میلیون تومان مربوط بوده است.
همچنین  155فقره تس��هیالت قرض الحس��نه اشتغال زایی و مشاغل
خانگی به متقاضیان تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت
ش��ده که این تس��هیالت به لحاظ ریالی معادل  2میلی��ارد و  714میلیون
تومان ارزش داشته است.

