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 همکاري بانک سرمایه
 با مرکز خیریه 

ش��عبه شهرکرد بانک س��رمایه مفتخر به 
میزباني حس��اب هاي مرکز خیریه ش��بانه 

روزي معلولین ذهني فردوس شد 
ب��ه گزارش روابط عمومي بانک س��رمایه، 
پس از مذاکرات به عمل آمده میان شعبه 
ش��هرکرد بان��ک س��رمایه و مرکز خیریه 
ش��بانه روزي معلولی��ن ذهن��ي فردوس 
ش��هرکرد، حس��اب هاي ای��ن مرک��ز به 
ش��عبه مذکور منتقل ش��د.گفتني اس��ت 
مرک��ز خیریه ش��بانه روزي معلولین ذهني 
فردوس ش��هرکرد از سال ۱374 تاسیس 
شده و با کسب مجوزهاي الزم از سازمان 
بهزیستي و سایر ادارات مربوطه، اقدام به 
پذیرش و ارائه خدمات به معلولین ذهني و 

خانوادههاي ایشان نموده است.
 

پرداخت تفاوت سود قطعي 
به دارندگان اوراق مشارکت 

پاالیش نفت
بان��ک تج��ارت با توجه به تایید س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار ، تفاوت س��ود علي 
الحس��اب تا س��ود قطعي اوراق مشارکت 
ش��رکت پاالیش نفت آب��ادان را پرداخت 
مي کن��د.  به گ��زارش روابط عمومي بانک 
تجارت، پرداخت س��ود قطعي به دارندگان 
اصل برگه تس��ویه حس��اب نهایي اوراق 
مش��ارکت پاالی��ش نفت آبادان توس��ط 
ش��عب منتخ��ب فروش اوراق مش��ارکت 

مذکور انجام مي شود.
 

پرچم بانک انصار 
بر فراز قله سبالن

ب��ه همت جمع��ي از کارکنان بانک انصار 
پرچ��م ای��ن بانک بر فراز قله س��بالن به 
اهت��زاز درآم��د. به گزارش اداره کل روابط 
عموم��ي و تبلیغ��ات، جمع��ي از کارکنان 
بانک انصارب��ا همراهي گروه کوهنوردي 
و طبیع��ت گردي »آواي ک��وه« در تاریخ 
۱3/5/9۶به قله سبالن صعود کردند. این 
گزارش مي افزاید،سبالن در استان اردبیل 
، شهرس��تان مش��گین ش��هر قرار دارد و با 
ارتفاع 4۸۱۱متر س��ومین قله مرتفع ایران 
محس��وب مي ش��ود.این کوه، آتشفشاني 
غیر فعال و داراي دامنه هایي زیبا بوده که 
ب��ه دلیل جاذبه هاي منحصر بفرد طبیعي، 
علي الخصوص وجود دریاچه آب ش��یرین 
در دهانه آتشفش��ان یکي از مقاصد اصلي 
کوهن��وردان داخلي و خارجي محس��وب 

مي شود.

دکت��ر فرام��رز خالقي مدیرعامل هلدینگ داده ورزي س��داد در 
مراسم تجلیل از خبرنگاران و ۱7 مرداد روز نکو داشت اصحاب 
رسانه گفت: خبرنگاران راستین تجسم امانت داري، راستگویي، 
شجاعت، تعهد، انصاف، آگاهي بخشي و در نهایت وجدان بیدار 
جامعه و تصویرگر زمان خویشند. به گزارش روابط عمومي سداد، 
در این مراس��م که در س��الن چند منظوره ش��رکت داده ورزي 

س��داد و با حضور مهندس خاتوني رییس هیات مدیره ش��رکت 
و عض��و هی��ات مدیره بانک ملي ایران، برخي از اعضاي هیئت 
مدیره بانک ملي و مدیران این شرکت برگزار شد، خالقي اظهار 
داشت: خبرنگار راستین نقاط تاریک یک رویداد را براي مخاطب 
روش��ن مي کند و بر این اس��اس ش��فافیت و سالمت فرهنگي و 
فکري هر جامعه، مرهون تالش هاي ش��بانه روزي خبرنگاران 

و اصحاب رسانه است. وي باتأکید بر اینکه قلم و خبرنگار خود 
رسانه ایست که باید از دامن دانایي، دقت نظر، تالش و صداقت 
برخاس��ته باش��د افزود: روز خبرنگار روزي است که گویي« قلم 
» این مقدس ترین عامل س��وگند آس��ماني بار دیگر به مظهر 
درخشش��ي تبدیل ش��ده تا حکایت گر زندگي تابناک رهپویاني 

شود که همواره با آگاهي رساني پیوندي جاودانه بسته اند.

خبرنگاران راستين، وجدان بيدار جامعه و تصويرگر زمان خويشند

دریافت مالیات از سپرده هاي بانکي، مشمول 
س��پرده هاي خرد ک��ه جنبه پس اندازي براي 

گذران زندگي را دارد، دریافت نخواهد شد.
داس��تان تعیین نرخ سود بانکي پیچیده است، 
از آنجایي ک��ه در تعیی��ن آن نه یک نفر، بلکه 
س��ه گروه یعني مردم، دولت و بانکي ها قرار 
دارن��د و ه��ر ی��ک براي باال و پایین کردن آن 
ه��دف جداگان��ه اي دارند. حکایت تعیین نرخ 
س��ود بانک��ي از آنجایي به کالف س��ردرگم 
اقتص��اد تبدی��ل ش��ده که در ی��ک طرف آن 
س��پرده گذاراني هس��تند که در بیش��تر موارد 
ب��ه ج��اي س��رمایه گذاري در کار و تولید، به 
س��مت بانک ها و حتي مؤسس��اتي با نرخ سود 
باالت��ر گرای��ش داش��ته و ترجیح مي دهند به 
جاي داش��تن دغدغه های��ي همچون بیمه یا 
مالیات، سرمایه هاي خود را به سمت بانک ها 
و مؤسس��اتي روانه کنند که س��ود باالتري را 
عایدشان مي کند. در طرف دیگر هم دولتي ها 
ق��رار دارند که همیش��ه دغدغه  اصلي ش��ان، 
تعیین نرخ سود بانکي بر اساس تورم بوده و از 
این زاویه به این موضوع نگاه مي کنند. بانک ها 
هم ضلع سوم مثلثي هستند که در تعیین نرخ 
س��ود بانکي همیش��ه در تالش هس��تند تا به 
عل��ت چالش هایي از قبیل کمبود نقدینگي و 
جذب حجم باالتري از س��رمایه هاي مردم، با 
یکدیگر رقابت کرده و با پیشنهاد سود بیشتر 
ب��ه س��پرده گذاران، بازي را ب��ه نفع خود تمام 
کنن��د. این داس��تان این روزها باز هم از زبان 
مس��ئوالن روایت مي ش��ود و دغدغه مردم، 
بانک ها و حتي دولتي ها بار دیگر شروع شده 
اس��ت. حتي چند وقتي اس��ت که بازار مسکن 
هم زیر سایه این زمزمه ها رفته و کاهش نرخ 
سود بانکي عاملي براي نایابي فایل هاي رهن 
در بنگاه هاي مس��کن ش��ده است. آن طور که 
از خبرها برمي آید، یکي از مهم ترین تأثیرات 
منفي، زمزمه کاهش نرخ سود بانکي در بازار 
مس��کن بوده و تمایل به دریافت اجاره بها به 
شدت افزایش یافته است. زیرا با کاهش میزان 
س��ود بانکي، صاحبخانه ها تمایلي به گرفتن 
ره��ن و گذاش��تن آن در بان��ک براي گرفتن 

س��ود کمتر نداش��ته و در مقابل مبلغ اجاره را 
باالتر مي برند. اتفاقي که حاال با شنیده شدن 
زمزمه هایي از کاهش نرخ س��ود، در پایتخت 
افت��اده و گزارش هاي میداني نیز به خوبي آن 

را تأیید مي کند. 

س�ودهاي باالتر بانکي بهتر است ماليات  ���
بدهند

داس��تان تعیی��ن نرخ س��ود بانکي همیش��ه 
پرحاش��یه اس��ت و هرگاه که مطرح مي شود، 
بیش��تر مي توان به پیچیدگي هاي آن پي برد. 
حاشیه هاي این داستان هم از سال قبل دامن 
بس��یاري از بانک ها را گرفت و رقابتي سخت 
را بی��ن آن ه��ا ایجاد کرد. حدود یک س��الي از 
تصمیم بانک ها براي کاهش نرخ سود گذشته 
و در تمام این مدت، گزارش ها نشان مي دهد 
که بانک ها بر تصمیمي که خودش��ان گرفته 
بودن��د، پایبن��د نبوده و با این دید که با کاهش 
نرخ س��ود، حجم باالتري از س��پرده گذاران را 
از دس��ت مي دهن��د، براي کاهش نرخ س��ود 
کاري از پیش نبرده و حتي با پیش��نهاد س��ود 
باالتر به سپرده گذاران، بازي جدیدي را شروع 

کردند. حاال تورم تقریبا ۱۰ درصدي و خواست 
دولت براي هماهنگي تورم و نرخ سود بانکي، 
در ی��ک طرف و عالقه س��پرده گذاران براي 
افتتاح حس��اب در بانک هایي با س��ود باالتر 
از ط��رف دیگ��ر، حکای��ت کاهش نرخ س��ود 
بانک��ي را به یک��ي از پیچیده ترین معضالت 
اقتصاد ایران تبدیل کرده است. از طرفي هم 
بانک ه��ا رضایت چنداني ب��راي پایین بردن 
رقم س��ود نداش��ته و گله هاي زی��ادي از این 
بخ��ش به گوش مي رس��د. تعیین میزان نرخ 
س��ود بانکي حاال یک��ي از چالش هاي اصلي 
اقتصاد است و تحلیل هاي زیادي در این باره 
وجود دارد. یکي دیگر از چالش ها در این زمینه 
هم س��ود تهس��یالت بانکي است که همیشه 
کارشناسان بازار پولي و بانکي و حتي افرادي 
ک��ه از این تس��هیالت اس��تفاده مي کنند، بر 
کمت��ر ک��ردن آن مصر هس��تند. آن طور که 
کاظم دوست حس��یني، کارشناس بازار پولي 
و بانک��ي، به »وقایع اتفاقیه«، مي گوید: »نرخ 
س��ود تس��هیالت باید متوسط بازدهي بخش 

واقعي اقتصاد باشد.« 
او درب��اره تعیی��ن نرخ س��ود بانکي با توجه به 

تورم هم این طور توضیح مي دهد: »توم س��ه 
شاخص دارد: مصرف کننده، عمومي و کاالي 
خاص. که با توجه به این گستردگي باید دید 
که تعیین نرخ سود با توجه به کدام یک از این 

سه معیار در نظر گرفته مي شود«.
 به گفته این کارش��ناس بازار پولي و بانکي، 
مکانیسم تعیین نرخ سود تسهیالت کهنه شده 
و باید براي تعیین آن تجدیدنظر ش��ود و همه 
این تغییرات هم باید به شکل غیر مستقیم بر 

بانک ها اعمال شود. 
به گفته دوست حس��یني، »باید یک حدي را 
براي تعیین س��ود متعارف در نظر گرفت و به 

بانک ها اجازه تخدي از این مقدار را نداد«.
 او با تش��ریح مش��کالتي که ممکن اس��ت با 
اجب��ار بانک ها به پرداخت س��ود پایین نیز به 
وج��ود آید، این طور ادامه مي دهد: »باید همه 
بانک ها، خصوصي و دولتي و حتي مؤسسات 
مالي و تعاوني ها را به گونه اي مدیریت کرد تا 
در صورت گزارش هرگونه سود باال از طرف هر 

یک از آن ها، مالیات به دولت داده شود«.
 به گفته دوست حس��یني، اگر بانک ها مجبور 
ب��ه پرداخ��ت مالی��ات ب��ه دول��ت در صورت 

پرداخت س��ود باالتر باش��ند، دیگر مش��کل 
رقابت بین بانکي براي پرداخت س��ود باالتر 
به س��پرده گذاران حل خواهد ش��د و بانک ها 
خواهند فهمید که این سود باال مساوي است 

با خدمات به دولت. 
به گفته این کارش��ناس بازار پولي و بانکي ، 
نظام بانکي باید به سمت تعیین سود تسهیالت 
با توجه به بازده بخش هاي مختلف اقتصادي 
تعیین ش��ود و این درحالي اس��ت که به نظر 
مي رسد حرکت بانک مرکزي به سمت تعیین 
نرخ س��ود تس��هیالت، با توجه به بازده بخش 
مورد اس��تفاده بسیار مهم و تأثیر گذار است. با 
این تفاس��یر مي توان گفت، نظام بانکي باید 
به سمت اجراي دقیق بانکداري اسالمي پیش 
رود که البته اگر قرار بر آن باشد که به یکباره 
نرخ سود و تسهیالت بانکي کاهش شدیدي 
به خود ببیند، با توجه به شرایط فعلي اقتصاد 
و بانک ها، شرایط بخش هاي مختلف اقتصاد 
دچ��ار مش��کل مي ش��ود و نبای��د بانکداري 
اسالمي را تنها به نرخ سود تسهیالت و سپرده 

بانکي محدود دانست. 
 

چه کس�اني مش�مول درياف�ت ماليات از  ���
سپرده هايشان مي شوند 

دریافت مالیات از س��ودهاي بانکي چند وقتي 
است که زمزمه مي شود و حاشیه هاي زیادي 
در این ب��اره وج��ود دارد. ای��ن درحالي اس��ت 
ک��ه به گزارش مه��ر، دریافت این مالیات نیز 
هنوز نیازمند مجوز مجلس اس��ت و به گفته 
مقامات مسئول قرار نیست که دریافت مالیات 
از س��پرده هاي بانکي ب��دون هیچ مقدمه اي 
اجرایي ش��ود، بلکه به طور قطع نظام بانکي و 
سازمان امور مالیاتي، به صورت شفاف برنامه 

خود را اعالم خواهند کرد.
 بنابرای��ن م��ردم نگران نباش��ند. به گفته یک 
مقام مس��ئول، به طور قطع دریافت مالیات از 
س��پرده هاي بانکي، مشمول سپرده هاي خرد 
ک��ه جنبه پس ان��دازي براي گذران زندگي را 

دارد، دریافت نخواهد شد.

از کدام سپرده ها ماليات دريافت نمي شود؟ 

دود بازي با سود بانکي در چشم مردم

اخبار
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خدماتى و نظارتى، علوم زمين اعم از توجيه فنى و اقتصادى طرحها، تخمين و ارزيابى 
فنى و طراحى با روشهاى مختلف ژپوفيزيك (سدها، نيروگاهها، فرودگاهها و ..) انجام 
عمليات نقشه بردارى، صادرات مواد اوليه و فرآورده هاى معدنى و نفتى و پااليشگاهى 
و كشاورزى داخلى و واردات كليه لوازم و تجيهيزات مربوطه. طراحى و تجهيز هتل ها 
مهمانسراها و مجتمع هاى اقامتى، سرمايه گذارى و مشاركت در مواد گياهى، كشاورزى، 
صنعتى ، پروتينى، پروش و كشتار دام و امور مربوطه، پرواربندى گوساله، گوسفند، مرغ 
و توليد گوشت قرمز و آبزيان و پرندگان و كليه مواد پروتينى و دريايى، همچنين امكان 
استفاده از كليه منابع داخلى و خارجى بانك ها و مؤسسات مالى، اخذ وام، استفاده از 
تسهيالت ريالى و ارزى، اعتبارات اسنادى، ضمانت نامه، براى انتقال و مشاركت در طرح 
هاى مختلف و صادرات و واردات كليه امور بازرگانى كاالهاى مجاز (در صورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط). 5
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (71189)

آگهى تغييرات شركت داده ابزار رستاك سهامى خاص به شماره ثبت 
استناد صورتجلسه  به  ملى 10320869558  و شناسه   437469
العاده مورخ 1396,02,21 تصميمات  مجمع عمومى عادى بطور فوق 
ذيل اتخاذ شد : آقاى عليرضا محمدى به شماره ملى 0016296631 
ملى  شماره  به  كوهى  محمدرضا  آقاى  و  اصلى  بازرس  عنوان  به 
0079170862 به عنوان بازرس على البدل براى يك سال انتخاب 
انتخاب  سال  دو  براى  ذيل  قرار  به  مديره  هيات  اعضا   . گرديدند. 
گرديدند : - آقاى مهدى رمضانى به شماره ملى 13819617411 
- خانم پرستو اردالنى به شماره ملى 3258638349 - آقاى محمد 

مهدى فردى به شماره ملى 0083677518  2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (71190)

آگهى تغييرات شركت داده ابزار رستاك سهامى خاص به شماره ثبت 
استناد صورتجلسه  به  ملى 10320869558  و شناسه   437469
آقاى   : اتخاذ شد  ذيل  مورخ 1396,02,22 تصميمات  مديره  هيئت 
مهدى رمضانى به شماره ملى 1381961711 به سمت عضو و رئيس 
هيأت مديره و خانم پرستو اردالنى به شماره ملى 3258638349 
به سمت مدير عامل ، عضو هيات مديره و نايب رئيس هيات مديره 
و آقاى محمد مهدى فردى به شماره ملى 0083677518 به سمت 
عضو هيأت مديره تعيين شدند. كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
و رسمى و بانكى و قرارداد ها ، چكها ، سفته ها و بروات و نامه هاى 
عادى و ادارى شركت به امضاء آقاى مهدى رمضانى به سمت رئيس 

هيأت مديره همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (71191)

به  محدود  مسئوليت  با  باوكى  رويا  بازرگانى  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به  ملى 10103874349  و شناسه  ثبت 340478  شماره 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396,04,18 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : - نام شركت به ” ويدا ايليا اوج ” تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (71193)

شماره  به  محدود  مسئوليت  با  ثمين  گستران  جاويد  شركت  تغييرات  آگهى 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103241076 ملى  شناسه  و   5096 ثبت 
شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,08,20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى 
رئيس  سمت  به   0322852641 ملى  شماره  به  داش  تكمه  همايون  مختار   -  :
شركاء  از  خارج   )  0322391768 ملى  شماره  به  صادقى  محمد   ، مديره  هيئت 
ملى  شماره  به  شرفى  حامد   ، عامل  مدير  و  مديره  هيئت  رئيس  نائب  سمت  به   (
از  خارج   )  0067871429 ملى  شماره  به  اسدالهى  سعيد  و   0062819712
 . گرديدند  انتخاب  سال  دو  مدت  براى  مديره  هيئت  اعضاء  سمت  به   ( شركاء 
 - بروات   - چك   : قبيل  از  شركت  آور  تعهد  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  كليه   -
سفته - قرار دادها و عقود اسالمى با امضاء رئيس هيئت مديره و جعفر همايون 
تبار  قلى  اله  حجت   . بود  خواهد  معتبر  شركت  مهر  با  همراه  متفقاً  داش  تكمه 
سرپرست اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران 2

سازمان ثبت اسناد وامالك كشور اداره   
كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار (71192)

آگهى تغييرات شركت جاويد گستران ثمين با مسئوليت محدود به شماره ثبت 5096 
و شناسه ملى 10103241076 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
تكمه داش  همايون  مختار   -  : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات  مورخ 1395,11,03  العاده 
بشماره ملى 0322852641 به سمت رئيس هيئت مديره ومحمد صادقى بشماره ملى 
0322391768 به سمت مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره (خارج از شركاء) و 
سيدعلى اصغر پردستان بشماره ملى 2595691600 بسمت عضو هيئت مديره (خارج 
از شركاء) و محسن پوراميررزدارى بشماره ملى 5709918016 به سمت عضو هيئت 
مديره (خارج از شركاء)براى مدت دوسال انتخاب گرديدند. -حق امضا كليه اوراق و 
اسناد تعهد آور از جمله اوراق بهادار از قبيل چك، سفته ، بروات و تمامى قراردادها با 
امضاى مختار همايون تكمه داش و جعفر همايون تكمه داش متفقاً همراه با مهر شركت 
معتبر ميباشد. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى 

شهرستانهاى استان تهران 2
سازمان ثبت اسناد وامالك كشور اداره   
كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شهريار (71194)


