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اخبار

توکلی :

استقبال مردم گویای عملکرد
درخشان بانک قرض الحسنه
مهرایران است
رشد  ۸۳درصدی منابع قرض الحسنه در
سال گذشته ،نشان دهنده استقبال مردم از
خدمات و طرح های تسهیالتی بانک است که
بر عملکرد درخشان آن تاکید می کند.
سلیمان توکلی ،عضو هیات مدیره بانک
قرض الحسنه مهرایران بیان داشت :رشد ۸۳
درصدی منابع قرض الحسنه در سال گذشته،
نشان دهنده استقبال مردم از خدمات و
طرحهای تسهیالتی بانک است که بر عملکرد
درخشان آن تاکید می کند.
توکلی با اشاره به آمار عملکرد بانک در سال
 ۹۶اظهارداشت :این بانک طی سال گذشته
حدود  ۸۳درصد رشد منابع را تجربه کرده و
درمجموع  ۷۵۲هزار فقره تسهیالت تا سقف
 ۲۰میلیون تومان با کارمزد نهایت  ۴درصد و
بازه زمانی یک تا  ۵سال پرداختشده است.

با هدف حمایت از دانشجویان

بانک انصار و دانشگاه پیام نور به
تفاهم رسیدند
بانک انصار و دانشگاه پیام نور تفاهمنامهای
7مادهای را با هدف حمایت و کمک به
دانشجویان دانشگاه پیام نور در تمام مقاطع
تحصیلی امضاء کردند .
بانک انصار و دانشگاه پیام نور تفاهمنامهای
 7مادهای را با هدف حمایت و کمک به
دانشجویان دانشگاه پیام نور در تمام مقاطع
تحصیلی از طریق تأمین بخشی از هزینههای
دوران تحصیل دانشجویان و ارائه خدمات
بانکی امضاء کردند.

اخبار

اثر مالیات بر بازار چه خواهد بود؟

قائم مقام وزیر صنعت  ،معدن
و تجارت :بانک صنعت و معدن
پیشران حمایت از تولید ملی است
رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت  ،معدن
و تجارت گفت :اقدامات بسیار مهم و کارآمد
بانک صنعت و معدن در عرصه صنعت کشور
نشان می دهد که این بانک پیشران حمایت از
تولید ملی است .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت
و معدن  ،رحمانی در گردهمایی سراسری
مدیران بانک صنعت و معدن که در این بانک
برگزار شد ،با بیان این مطلب افزود  :هم وزارت
صمت و هم صنعتگران ،بانک صنعت و معدن
را یک بانک دارای بدنه کارشناسی کارآمد می
دانند بنابراین همواره با نگاه امیدوار به این
بانک می نگرنند چرا که در شرایط حساس
همواره از بخش صنعتی کشور حمایت های
مهم و حیاتی داشته است .

بازاروسرمایه
با حمایت بیمه حکمت

سکه و دالر زیر تیغ مالیات
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود :در مورد سکه تا
 ۲۵سکه معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است و
بیش از آن بر اساس یک جدول میزان مالیات آنها
مشخص شده است ،به طوری که برای  ۱۰۰۰سکه
میتوانیم تا  ۳۵درصد مالیات بگیریم.
تقوی نژاد در مورد اخذ مالیات از واردکنندگان
خودرو توضیح داد :آنچه که ما میخواستیم این است
که تمام وادکنندگان خودرو در سالهای  ۱۳۹۶و
 ۱۳۹۷عالوه بر مالیات معمول  ۶۰درصد مالیات دیگر
نیز پرداخت کنند که پیشنهاد این موارد در خصوص
سوداگران ارز ،سکه و خودرو در اختیار شورای عالی
اقتصاد کشور قرار گرفته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی اضافه کرد :در مورد
خودرو مشخص نبود که ردیف درآمدی برای مالیات
اخذ شده مربوط به کدام سازمان است چرا که در
بودجه ،گمرک به عنوان سازمان اخذ کننده مالیات
ذکر شده بود که ما در این خصوص به دولت نامه
نوشتیم که در صورتی که ما به عنوان سازمان اخذ
کننده مالیات شناسایی شویم ،میتوانیم مالیات
خودرو را نیز دریافت کنیم.
تقوی نژاد با اشاره به بررسی اطالعات مودیان مالیاتی
از محل ماده  ۱۸۱اظهار کرد :جمع فروش ابرازی این
مودیان  ۴۲۴۰میلیارد تومان بود اما زمانی که اطالعات
را استخراج کردیم مالیات آنها به  ۹۸۳۰میلیارد تومان
رسید .به گفته وی همچنین  ۶۰۰۰مودی از کارت
بازرگانی غیر استفاده میکردند و حتی در موردی یکی
از مودیان با پرداخت تنها  ۳میلیون تومان به شخصی
از شناسنامه وی برای واردات استفاده کرده بود که
در مورد شناسایی کارتهای بازرگانی  ۵هزار میلیارد
تومان مالیات شناسایی شد .رئیس سازمان امور
مالیاتی با بیان اینکه پدیده تشکیل شرکتهای صوری
یکی از مسائل مهم کشور در حوزه مالیات است
گفت :بیش از  ۶۰۰۰مورد شرکت صوری تشخیص
داده شده است که  ۴۰۰۰شرکت مورد شناسایی نهایی
قرار گرفته و در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی
قرار گرفتهاند و اگر کسانی با این افراد معامله انجام
دهند قطعا متضرر میشوند .تقوی نژاد درخصوص
بررسی اظهارنامههای مالیاتی از طریق سامانه یکپارچه
مالیاتی کشور ادامه داد :در طرح جامع مالیاتی در
سال  ،۱۳۹۵پانزده درصد از پروندهها در سال ۱۳۹۶
حدود  ۲۷درصد و در سال جاری  ۱۰۰درصد مالیاتها
را در سامانه یکپارچه مالیاتی کشور اجرایی میکنیم.
وی در ادامه در خصوص حمایت دولت از بخش تولید
و کاهش مالیات این بخش اظهار کرد :دولت الیحهای
را در سال  ۱۳۹۵به مجلس در این باره ارائه کرده که
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جلسات بسیار زیادی
در این مورد برگزار کرده است و اکنون مراحل نهایی آن
در کمیسیون اقتصادی در حال انجام است که ظرف
دو ماه آینده به پایان خواهد رسید.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالکان
خانههای خالی و سازندگان ملک نیز باید مالیات
بدهند تصریح کرد :وزارت راه و شهرسازی مکلف
است که سامانه امالک را تهیه کرده و اطالعات
مربوط به منازل مسکونی خالی را در اختیار ما قرار

اکبری مطرح کرد

اجرای برنامه های دوستدار
خانواده سیاست بانک قرض الحسنه
مهر ایران
بانک قرض الحسنه مهر ایران کاهش آسیب
های اجتماعی و تقویت کانون خانواده و به
طور کلی اجرای برنامه های دوستدار خانواده
از سیاست های اصلی بانک قرض الحسنه مهر
ایران است.
مرتضی اکبری ،مدیرعامل بانک قرض
الحسنه مهر ایران ،در گفتگویی با اشاره به
ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج و برنامههای
تحکیم خانواده گفت :کاهش آسیب های
اجتماعی و تقویت کانون خانواده و به طور
کلی اجرای برنامه های دوستدار خانواده از
سیاست های اصلی بانک قرض الحسنه مهر
ایران است.

همایش تجلیل از بازنشستگان ارتش
برگزار شد
به مناسبت روز خانواده و تکریم از بازنشستگان
ارتش جمهوری اسالمیایران  ،همایش تجلیل از
بازنشستگان ارتش با حمایت بیمه حکمت صبا در
ارومیه برگزار شد .همایش تجلیل از بازنشستگان
ارتش جمهوری اسالمیایران با حمایت بیمه حکمت
صبا با حضور امیر حاجیلو فرمانده قرارگاه منطقه
شمالغرب  ،مختار رحیمیمدیرامور شعب بیمه
حکمت و جمعی از مسئوالن لشکری و کشوری در
شهر ارومیه برگزار شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی از وصول درآمد بیش از  ۳۶هزار میلیارد تومان در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد .به گزارش ایسنا ،سید کامل
تقوینژاد در نشستی خبری با بیان اینکه تا پایان مرداد ماه سال جاری  ۳۶هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان مالیات وصول شده است ،اظهار کرد :برای ۲۲
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برگ تشخیص صادر شده است .وی همچنین در خصوص موضوع ارز و سکه نیز ،تصریح کرد :در مورد ارز اطالعات
اشخاص حقوقی به هر میزان که باشد درخواست دادهایم که در اختیار ما قرار گیرد و در مورد اشخاص حقیقی نیز بر اساس دستورالعملی از بیش از
یک میزان مشخص اطالعات در اختیار ما قرار خواهد گرفت.

طی  ١٦٧روز

در مورد سکه تا
 ۲۵سکه معافیت
مالیاتی در نظر
گرفته شده است
و بیش از آن
بر اساس یک
جدول میزان
مالیات آنها
مشخص شده
است ،به طوری
که برای ۱۰۰۰
سکه میتوانیم تا
 ۳۵درصد مالیات
بگیریم
دهد که تاکنون این کار انجام نشده است .آنچه که
ما شنیدهایم وزیر راه اعالم کرده که این کار از عهده
وزارت راه و شهرسازی خارج است و پیشنهاد داده که
به شهرداریها واگذار شود و مالیات این منازل نیز
توسط خود شهرداریها اخذ شود .به گفته تقوینژاد
افرادی که در حوزه مسکن سرمایهگذاری میکنند و به
نوعی در ساخت و ساز دست دارند ،باید مانند صنعت
همان  ۲۵درصد مالیات را پرداخت کنند.
وی با اشاره به طرح راهاندازی صندوقهای مکانیزه
فروش در واحدهای صنفی گفت :نصب دستگاه
پوز در واحدهای فروش هیچ گونه الزام قانونی
ندارد ،اما به دنبال این هستیم که پس از تصویب
قانون صندوقهای مکانیزه فروش این صندوقها در
واحدهای مختلف نصب شده تا بتوانیم مالیات را به
صورت دقیق از طریق آنها محاسبه کنیم که در این
مورد تاکنون  ۴۵۰هزار نفر در سامانههای ما برای
صندوق ثبت نام کردهاند .رئیس سازمان امور مالیاتی
خاطرنشان کرد که این طرح هماکنون منتظر مطرح
شدن در صحن علنی مجلس شورای اسالمی است.
تقوینژاد همچنین درباره اخذ مالیات از سپردههای
بانکی نیز تصریح کرد :در بسیاری از کشورهای دنیا
از سپردههای بانکی مالیات اخذ میشود و ما نیز به
دنبال این هستیم که اگر دولت این موضوع را بپذیرد
از سپردههای بانکی از طریق اطالعاتی که از بانک
مرکزی دریافت میکنیم مالیات اخذ کنیم .وی افزود:

گزارشی از حال و هوای فروشگاهها در آستانه بازگشایی مدارس
بررسیها نشان از آن دارد که برخالف گذشته که مواد پروتئینی
در اولویت خرید قرار داشت ،مردم در فروشگاهها بیش از نیاز روزانه
و حتی ماهانه خود به خرید محصوالت بهداشتی روی آوردهاند.
به گزارش ایسنا ،در چند وقت اخیر به واسطه رشد قیمت ارز و
به ویژه دالر ،قیمت مواد اولیه روند صعودی به خود گرفته و در
برخی موارد حتی با وجود تامین نیاز از طریق تولید داخلی به ویژه
محصوالت پتروشیمی ،دسترسی به مواد اولیه بسیار سخت شده
و قیمت آن رشد قابل توجهی به خود گرفته است .این موضوع
عاملی شد تا قیمت محصوالت نهایی برای مصرفکننده رشد دو تا
سه برابری را تجربه کند و با توجه به کاهش قدرت خرید خانوادهها
در کنار افت میزان تولید ،برخی از خانوادهها احساس نگرانی کنند
و برای آنکه در آینده با مشکل مواجه نشوند ،به خرید بیش از
نیاز برخی از محصوالت بپردازند .بهطور مثال در هفتههای گذشته
محصوالتی که بستهبندی آنها به مواد پالستیکی  -که مواد اولیه
آنها توسط پتروشیمیها تولید میشود  -وابستگی داشت ،با

در حال حاضر تمامی اطالعات مربوط به تسهیالت
بانکها در اختیار ما قرار دارد و اطالعات مربوط به
سپردهها و گردش مالی به جز یک بانک و یک موسسه
که در آستانه ادغام قرار دارند در اختیار بانک مرکزی
قرار گرفته که پس از تجمیع بانک مرکزی آنها را به
ما ارائه کند که فکر میکنم طی همین ماه این کار
اجرایی شود .رئیس سازمان امور مالیاتی اضافه کرد:
از سوی دیگر هر شخص حقیقی که بیش از  ۵هزار
دالر خرید و فروش ارز داشته باشد ،اطالعاتش در
اختیار ما قرار میگیرد و باید برای آن مالیات پرداخت
کند .تقوینژاد درباره دریافت مالیات از واحدهای
پتروشیمی گفت :برنامهای را به رئیس جمهوری ارائه
دادهایم که پتروشیمیهایی که پس از صادرات ،ارز
خود را از طریق سامانههای مشخص نمیفروشند،
مالیات بر ارزش افزوده آنها پس از صادرات مسترد
نمیشود و در واقع از معافیت ملغی میشوند.
«مالیات» سکه را گران میکند یا ارزان؟

در پی اعالم در نظر گرفتن مالیات برای خرید بیش
از  ۲۵سکه ،عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر
گفت :این اقدام حباب قیمت سکه را میشکند و
عدالت برای خرید آن برقرار میشود.
به گزارش ایسنا ،در پی نوسانات بازار سکه و ارز
صبح امروز تقوینژاد  ،رییس سازمان امور مالیاتی
اعالم کرد که در مورد خرید سکه تا  ۲۵عدد معافیت
مالیاتی در نظر گرفته شده است و بیش از آن بر

اساس یک جدول میزان مالیات آنها مشخص شده
است؛ به طوری که برای  ۱۰۰۰سکه میتوانیم تا ۳۵
درصد مالیات بگیریم .در این راستا محمد کشتی
آرای  ،عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر ،
درباره تاثیرگذاری این تصمیم بر بازار سکه به ایسنا،
گفت :این اقدام میتواند حباب قیمت سکه را بشکند
و ارزانی آن را در پی داشته باشد ،چراکه دیگر کسی
نمیتواند با پولهای باد آورده تعداد زیادی سکه
بخرد و با قیمت و بازار آن بازی کند.
وی افزود :گرچه تصمیمات اتخاذ شده در شرایط
اصالح وضعیت اقتصادی که امروز نیز در آن
قرار داریم ممکن است تالش برای سعی و خطا
کردن روشها و راهکارهای گوناگون باشد اما باید
منتظر باشیم و ببینیم که تاثیر واقعی این اقدام که
البته پیش از این نیز اعالم شده بود بر بازار سکه
چیست؟
کشتی آرای گفت :آنچه مسلم است اینکه عدالت
در بازار سکه رعایت میشود و همه مردم میتوانند
به عنوان متقاضی در این بازار اقدام به خرید و
فروش کنند ،چراکه دیگر کسی نمیتواند  ۳۵هزار
سکه بخرد و به کس دیگری حتی یک سکه هم
نرسد .البته از سوی دیگر نیز با توجه به شفاف شدن
خرید و فروش معامالت در بازار سکه میتواند تاثیر
مثبتی روی این حوزه بگذارد و امیدوار باشیم که
قیمت سکه با این سیاستگذاری متعادل شود.

خرید پوشک بهجای لوازمالتحریر!
افزایش قیمت و کاهش تولید مواجه شد و مردم به خرید مواد
شوینده و بهداشتی روی آوردند .این موضوع در حال حاضر تا
حدودی فروکش کرده و به پوشک و نوار بهداشتی سرایت کرده
است .در هفته گذشته کارخانههای تولیدی به دلیل نبود مواد اولیه
دست از تولید کشیدند و برخی افراد سودجو ،این دو محصول
بهداشتی را که به سالمت افراد جامعه بهویژه بانوان مرتبط است،
ی مردم برخالف سالهای گذشته که معطوف به
احتکار کردند .نگران 
مواد خوراکی بود ،در حال حاضر به سمت محصوالت بهداشتی و
شوینده سوق پیدا کرده است .این موضوع با فصل آغاز مدارس هم
همراه و عاملی شده تا خانوادهها آنچنان به روزهای آینده خوشبین
نباشند .مشاهدات ایسنا از فروشگاههای بزرگ زنجیرهای سطح شهر
نشان از آن دارد که خانوادههای دارای فرزند محصل در روزهای
گذشته آنچنان به فکر خرید لوازمالتحریر نیستند و خرید خود را
به بعد از بازگشایی مدارس موکول کردهاند و در شرایط فعلی به
دنبال خرید کولهپشتی هستند .کولهپشتیهایی که در بازار عرضه

شده است ،عموما نام برندهای مطرح جهان را یدک میکشند ،اما
در کارخانههای چینی تولید شده است .در کنار محصوالت چینی،
کاالهای ایرانی هم عرضه میشود که متاسفانه به دلیل ضعف
در طراحی ،با استقبال دانشآموزان مواجه نشده است .در کنار
کولهپشتی که برای خرید آن با تخفیفهای قابل توجه حداقل
باید  ۱۸۰هزار تومان هزینه کرد ،نمونه ایرانی جامدادی هم عرضه
میشود که قیمت آن معادل نصف محصول مشابه چینی است ،اما
این محصوالت نیز به دلیل نداشتن طراحی جذاب ،مشتری چندانی
ندارند.
با توجه به اخبار رسیده مبنی بر اینکه شرکتهای تولیدکننده
مواد بهداشتی با نظر شخصی خود از میزان تولید کاستهاند و برخی
سودجویان با توجه به این شرایط دست به احتکار محصوالت آنها
زدهاند ،به نظر میرسد اگر مردم نگران آینده بازار نباشند و دست
به خرید بیش از نیاز روزانه خود نزنند ،برخی از شرکتهای تولیدی
اجازه افزایش قیمت را به خود نمیدهند.

کاهش قیمت مرغ ادامه دارد

خودروها از گمرک ترخیص میشوند

تولید خودرو کاهش یافت

قیمت گوشت مرغ در روزهای اخیر روندی نزولی
داشته است .به گزارش ایسنا ،بررسی بازار
گوشت مرغ نشان میدهد که قیمت مرغ
زنده و گوشت گرم روند نزولی روزهای گذشته
خود را ادامه داده و هر کیلوگرم گوشت مرغ
به  ۹۰۰۰تومان در سطح شهر کاهش یافته
است .در این رابطه مهدی یوسفخانی  -رییس
اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران  -اظهار
کرد :عرضه گوشت مرغ در شرایط فعلی بیش از نیاز
بازار است و قیمت آن در چند روز گذشته افت قابل توجهی داشته که
پیشبینی میشود در روزهای آینده قیمت گوشت مرغ به روند نزولی
خود ادامه دهد .به دلیل نزدیکی به ماه محرم ،شرکت پشتیبانی امور
دام قرار شده نیاز گوشت قرمز و سفید هیاتهای عزاداری را با گوشت
منجمد تامین کند .این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در چند وقت
گذشته قیمت گوشت و مرغ روند صعودی به خود گرفته و قدرت خرید
گوشت قرمز برای برخی از خانوادهها کاهش یافته که امید است اثرگذاری
مناسب در بازار محصوالت پروتئینی داشته باشد .البته ناگفته نماند که در
روزهای گذشته قیمت مرغ زنده روند نزولی به خود گرفت و این موضوع
تا حدودی بر قیمت مرغ تازه نیز تاثیرگذار بوده است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از موافقت دولت
با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک خبر داد.
کوروش مرشدسلوک اظهار کرد :از ابتدای تیر
ماه با مصوبه دولت واردات بیش از  ۱۴۰۰قلم
کاال از جمله خودرو ممنوع شد .به گفته وی،
«به دنبال ممنوع شدن واردات ،از آن زمان
تاکنون از ترخیص خودروهای وارد شده به گمرک
جلوگیری شد .در این رابطه اخیرا طرحی به دولت
ارائه شد که براساس آن خودروهایی که پول آنها پرداخت شده و وارد
گمرک شدهاند ترخیص شود .براساس جدیدترین اخبار به دست آمده دولت
با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک موافقت کرده است که امیدواریم
دستورالعمل مربوطه هرچه زودتر به دستگاههای ذیربط ابالغ و اجرایی
شود» .وی افزود :در این شرایط امیدواریم در قدم بعدی دولت با واردات
خودروهایی که پیش از ممنوع شدن واردات ،ثبت سفارش شده و پول آنها
نیز پرداخت شده است اما به دلیل ممنوعیت واردات وارد کشور نشدهاند
نیز موافقت کند .رییس انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد:
موافقت دولت با واردات خودروهای متوقف در گمرک و همچنین موافقت
با ورود باقی خودروهای ثبتسفارش و خریداری شده تاثیر مثبتی بر بازار
خودروهای وارداتی داشته و باعث تعدیل نرخهای فعلی در بازار خواهد شد.

براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع
خودرو در مرداد ماه امسال به طور میانگین ۳۸
درصد کاهش یافت .در این مدت تولید انواع
خودرو از  ۱۴۴هزار و  ۳۷۰دستگاه در مرداد
ماه سال گذشته به  ۸۹هزار و  ۴۵۰دستگاه
رسید.
مرداد ماه امسال تولید انواع سواری با افت
 ۳۸.۲درصدی همراه بوده و از  ۱۳۵هزار و ۶۸۰
دستگاه در مرداد ماه  ۱۳۹۶به  ۸۳هزار و  ۷۸۷دستگاه
کاهش یافت .برخالف سواری اما تولید انواع ون  ۱۸۴.۲درصد افزایش
یافته و از  ۵۷دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به  ۱۶۲دستگاه افزایش
یافت .در این مدت تولید انواع وانت  ۳۷.۹درصد کاهش یافته و از
 ۷۰۷۹دستگاه در مرداد ماه  ۱۳۹۶به  ۴۳۹۳دستگاه رسید .تولید انواع
مینیبوس و میدلباس اما افزایش یافته و با رشد  ۹۶.۸درصدی از ۹۳
دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به  ۱۸۳دستگاه افزایش یافت .مرداد
ماه امسال تولید انواع اتوبوس با افت  ۶۳.۶درصدی همراه بوده و از ۱۶۲
دستگاه در مرداد ماه  ۱۳۹۶به  ۵۹دستگاه کاهش یافت.
تولید انواع کامیونت ،کامیون و کشنده نیز  ۳۳.۳درصد کاهش یافته
و از  ۱۲۹۹دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به  ۸۶۶دستگاه رسید.

بانک صادرات ١١هزار فقره تسهیالت
بانکی در قزوین پرداخت کرد
تسهیالت پرداختی بانک صادرات ایران در
استان قزوین در نیمه اول سال  ،٩٧از  ١١هزار
فقره فراتر رفت    .بانک صادرات ایران در راستای
حمایت از بخشهای مختلف تولید و اشتغال در
استان قزوین با تخصیص بالغ بر٧هزار و ١٢٨
میلیارد ریال از ابتدای سال  ٩٧تا  ١٨شهریور سال
جاری ،بیش از  ١١هزار و  ١٣٣فقره تسهیالت در
بخشهای مختلف اقتصادی این استان پرداخت
کرده که سهم قابل توجهی در تقویت زیر
ساختهای اقتصادی و رونق تولید و اشتغال در
این استان داشته است.

با تصویب هیات مدیره بانک مسکن

به کارکنان ارتش تسهیالت ساخت و
خرید مسکن پرداخت می شود
با تصویب هیات مدیره بانک مسکن به کارکنـان
ارتش جمهوری اسالمی در مناطق شـهری
تسهیالت ویژه ساخت و خرید مسکن پرداخت
می شود    .بانک مسکن در پی هماهنگی با
اداره اعتبارات بانک مرکزی  ،پرداخت تسهیالت
مسکن ،ازدواج و کمک هزینه جهیزیه ویژه
کارکنان و شاغالن ارتش جمهوری اسالمی
ایران (آجا) را در دستور کار خود قرار داد .با
تصویب هیات مدیره بانک مسکن به کارکنـان
ارتش جمهوری اسالمی ایران در مناطق شـهری
تسهیالت ویژه ساخت و خرید مسکن پرداخت
می شود.

توسط بانک کشاورزی انجام شد

پرداخت  100درصد بهای محصول
کلزا به کشاورزان
بانک کشاورزی از ابتدای فصل برداشت کلزا تا
نیمه شهریور سال جاری  100درصد بهای کلزای
خریداری شده را به حساب کشاورزان  31واریز
کرده است .با عاملیت این بانک در پروژه خرید
تضمینی کلزا ،از ابتدای فصل برداشت تا نیمه
شهریور بیش از  330هزار تن محصول کلزا به
ارزش  9085میلیارد ریال در قالب  83639محموله
توسط  407مرکز خرید در سطح کشور جمع آوری و
 100درصد بهای آن توسط شعب بانک کشاورزی به
حساب کلزاکاران واریز شده است.

خبرنگاران حوزه بانک از موزه بانک
ملی ایران بازدید کردند
خبرنگاران حوزه بانک از موزه بانک ملی ایران
بازدید کردندکه این بازدید همزمان با نودمین
سالگرد تاسیس بانک انجام شد و مورد استقبال
اصحاب رسانه قرار گرفت .در بازدید خبرنگاران
حوزه بانک از موزه بانک ملی ایران سعد اله
عیسی زاده مدیرامور حوزه مدیریت و روابط
عمومی بانک ملی ایران به همراه جمعی از
مدیران و کارشناسان روابط عمومی این بانک نیز
حضور داشتند.

مخالفت با احیای کوپن
بهدنبال زمزمههایی در رابطه با توزیع کوپن و کارت
شارژ برای سرپرست خانوارها ،رییس کمیسیون
بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر
این که این موضوع هنوز قطعی اعالم نشده
است ،نسبت به خطرهای آن برای اقتصاد
کشور هشدار داد و تصریح کرد که این کار،
م را شدیدتر و زمینههای رانت را بیشتر
تور 
ی را گسترش
میکند .همچنین فاصله طبقات 
میدهد و زمینهساز فساد خواهد شد که بسیار خطرناک

است.
ن گرانسایه  -رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق
خسرو فروغا 
بازرگانی ایران  -با اشاره اینکه باید از صفر تا  ۱۰۰واردات و توزیع کاالهای
ضروری تحت نظارت کامل باشد ،اظهار کرد :برخی معتقدند " نظارت
کافی و وافی وجود ندارد لذا به سمت کوپنی شدن برویم تا توزیع کاال
راحتتر باشد".
وی حرکت به سمت کوپنی شدن را خطرناک و فسادآور دانست و
گفت :شرایط کوپنی شدن در اوایل انقالب با زمان حال بسیار متفاوت
است ،چراکه در اوایل انقالب در کشور بحث جنگ بود و کشور درآمد
زیادی نداشت و نگاه مردم و مسئوالن با زمان فعلی متفاوت بود.

