ادغام برخی از ابنک ها اب موسسه ملل تکذیب شد
شـما و اقتصـاد :قائـم مقـام موسسـه اعتبـاری ملـل خبـر ادغام برخـی بانک هـا با این
موسسـه را تکذیـب کرد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری شـما و اقتصـاد :محمـد رضـا مروجـی قائـم مقام موسسـه
اعتبـاری ملـل خبـر منتشـر شـده در برخـی سـایت هـا مبنـی بـر ادغـام بانـک ها با
موسسـه ملـل را تکذیـب کرد.
وی گفـت :چنـد مـاه پیـش نیـز ایـن موضـوع در فضای مجـازی مطرح شـد که همان
موقـع نیـز موسسـه ملـل با انتشـار اطالعیـه ای آن را تکذیب کـرده بود.
مروجـی ادامـه داد :هیـچ صحبتـی در ایـن خصـوص بـا موسسـه ملـل انجـام نشـده و

3

بعیـد اسـت بانـک مرکـزی در ایـن برهـه از زمان بخواهـد بانک جدیـدی را وارد فرایند
ادغـام کند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـم اکنون ادغـام بانک های نظامـی در مرحلـه مقدماتی قرار
دارد تصریـح کـرد :موضـوع ادغـام پروسـه ای پیچیـده و سـخت اسـت و نیاز بـه برنامه
ریـزی مـدون جهـت اخذ تصمیمات مناسـب در زمان مناسـب اسـت.
روز گذشـته یکی از سـایت ها خبر از ادغام دو بانک و یک موسسـه در موسسـه اعتباری
ملـل را کـه متقاضـی اخـذ مجـوز بانک شـدن اسـت داده بـود .گفتنی اسـت همچنان
فراینـد ادغـام پنـج بانک نظامی با بانک سـپه به سـرانجام نهایی خود نرسـیده اسـت.
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ساخت ایران

 ۹۹درصد از سپردهگذاران «وحدت» تعیین تکلیف شدهاند
به گزارش شـبکه خبـری ایرانیان،
محدثه انبیائی
سـیدامین جوادی بـا بیان این که
روزنامهنگار
مقام معظم رهبری در چند سـال
گذشـته عناویـن اقتصـادی را بـرای هر سـال نامگـذاری کردهانـد ،افزود:
امسـال نیز به نام سـال رونق تولید نام گذاری شـده اسـت.
وی تصریح کرد :در این راسـتا جلسـهای با حضور کلیه روسـای مناطق و
حوزههـای ایـن موسسـه ،در اداره مرکـزی تهران برگزار شـد و بر حمایت
و برنامههـای شـعب برای رونق تولید تاکید شـد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه موسسـه اعتبـاری ملـل بهتازگـی همـان طور
کـه در سـال  ۷۶معیـن اقتصادی شهرسـتان کهنوج شـده بـود ،بهعنوان
معین اقتصادی بخش مرکزی شهرسـتان قوچان اسـتان خراسـان رضوی
نیـز انتخاب شـده اسـت ،اظهـار کرد :امیدواریم موسسـه بتوانـد در قالب
طرحهای اشـتغالزا و ارائه تسـهیالت هدفمند به رشـد و توانمندسـازی
این شهرسـتان نیـز کمک کند.
مدیرعامـل موسسـه اعتبـاری ملـل تصریـح کـرد :بـا وجـود فشـارهای

اقتصـادی ناشـی از تحریمهـای ناجوانمردانـه ،میتوانیـم از ظرفیتهـای
کشـور برای رشـد اقتصادی اسـتفاده کنیـم .جوادی با بیـان اینکه حدود
 ۸میلیـون هکتـار مرتـع در کشـور وجـود دارد .افزود :این ظرفیت بسـیار
خوبـی بـرای پـرورش دام در کشـور و تامیـن گوشـت مصرفـی هموطنان
است.
مدیرعامـل موسسـه اعتبـاری ملـل بـا تاکیـد بـر اینکـه در سـال رونق
تولید به تولیدکنندگان واقعی همچون گذشـته تسـهیالت خواهیم داد،
افـزود :همـواره سـعیمان بـر ایـن بوده که تسـهیالت تولیدی بـه افرادی
داده شـود کـه در تولیـد مصـرف میشـود .نـه اینکـه بـه اسـم تولیـد
تسـهیالت گرفتـه شـود ،ولـی در بازارهـای کاذب و داللی کـه جز ویرانی
بـرای کشـور ثمـره دیگری ندارد اسـتفاده کنند .جـوادی همچنین ادامه
داد :امسـال بـرای کمـک بـه شـرکت فرش ایـران سـرمایهگذاری کردیم
تـا بـرای اشـتغال خانگـی هشـت هـزار دار قالی بـه دارهای قالی کشـور
افـزوده شـود.وی بـا بیـان اینکـه هـم اکنون شـرکت فرش ایران شـش
هـزار دار قالـی را مدیریـت میکنـد گفت :با افزایش هشـت هـزار به این،

تعـداد دارهـای قالـی بـه  ۱۴هـزار خواهـد رسـید کـه ایـن همـکاری بـا
شـرکت سـهامی فـرش ایـران انجـام می شـود .جـوادی در پاسـخ به این
سـوال که آیا امسـال موسسـه اعتباری ملل به بانک تبدیل خواهد شـد،
گفـت :تمـام شـرایط تبدیل موسسـه به بانک را احراز کـرده و قصد داریم
امسـال بـا دو هـزار میلیـارد ریال افزایش سـرمایه ،سـرمایه موسسـه را از
شـش هـزار میلیـارد ریال به هشـت هـزار میلیـارد ریال افزایـش دهیم.
وی افـزود :طبـق روال و قانـون پـس از یکسـال و نیـم از دریافت مجوز،
موسسـه اعتبـاری بـه بانـک تبدیـل میشـود .ایـن در حالـی اسـت کـه
موسسـه اعتبـاری ملـل حدود شـش سـال پیش مجـوز خـود را دریافت
کرده اسـت.
مدیرعامـل موسسـه اعتبـاری ملل بـا تاکید بر اینکه این موسسـه عالوه
بـر کفالـت تعاونـی اعتبـار وحدت بـا  ۴۷۵۰میلیارد تومـان که متعلق به
 ۴۰۰هزار نفر اسـت کفالت گلیم و گبه کرمانشـاه را نیز بر عهده گرفته
اسـت ،تصریـح کـرد ۹۹ :درصد از سـپردهگذاران تعاونـی اعتباری وحدت
تعیین تکلیف شـدهاند/.آخرین خبر

آشنایی باکشت و صنعت گلبرگ بهاران تولید کننده محصوالت روغنی غنی شده با ویتامینD

خبــر

اب «اویال» ،در متام فصول ویتامین  Dبگیرید

n e w s

بـه چشـم بـر هـم زدنـی بهـار گذشـت  ،فصـل آفتاب سـوزان  ،میـوه های رنگ و وارنـگ و نوبرانه های مختلف از راه می رسـد .بسـیاری این فصل را مناسـب آفتاب گرفتن مـی دانند  ،قرار
معصومه جمالی
گرفتـن در معـرض نـور مسـتقیم خورشـید بـرای تولیـد ویتامیـن دی مـورد نیـاز بدن یکی از بهترین بهره هایی اسـت که می شـود از تابسـتان برد .ویتامیـن دی بر خالف آنچـه همه تصور
نویسنده
مـی کننـد ویتامیـن نیسـت بلکـه نوعـی هورمـون اسـت کـه با جذب نور خورشـید در بدن تولید می شـود .بـا توجه به تاثیر آن بر سلامتی باید حواسـمان باشـد که دچار کمبـود ویتامین
دی نشـویم ،یکـی دیگـر از روش هـای رسـاندن ویتامیـن دی بـه بـدن اسـتفاده از مـواد خوراکـی غنـی شـده با ویتامین دی اسـت کـه به این ترتیب شـما در تمام طول سـال همواره مقـداری از ویتامیـن دی مورد نیاز
بـدن تـان را از طریـق تغذیـه دریافـت مـی کنیـد .در ایـن راسـتا بـه معرفـی یکـی از محصـوالت وطنی مـی پردازیم که با عزم جـدی قدم در ایـن راه نهاده و با غنـی کردن یکـی از تولیدات خود بـا ویتامین دی عمال
قدم در راه بهبود سلامت جامعه برداشـته اسـت .پس با ماه همراه باشـید.
برنـد کیمبـال از دیگـر تولیدات کشـت وصنعت
گلبرگ بهاران سـات که در سـال  88ثبت شـد.
در ابتـدا بـا تولیـد انـواع روغـن وارد عرصه مواد غذایی شـد و به تدریج
محصوالتی چون خیارشـور ،کنسـرو تن ماهی ،کنسـرو زیتون ،کنسرو
لوبیا چیتی ،کنسـرو عدسی،ترشـی سـیر ،کنسـرو رب گوجه فرنگی را
بـه سـبد غذایـی خـود اضافه کرد .سـبد محصـوالت روغنـی کیمبال
شـامل روغـن آفتابگـردان ،روغن مخلـوط ،روغن سـرخ کردنی ،روغن
سرخ کردنی کم جذب و روغن نیمه جامد امگاست.
برند سـانتین با هدف قرار دادن مشـتریان خاص
وارد زنجیـره تولیـد محصـوالت روغنـی و غیـر
روغنی شـد  .سـبد محصوالت روغنی سـانتین شامل روغن آفتابگردان
و روغـن سـرخ کردنـی کـم جذب اسـت که اغلـب در فروشـگاه های
زنجیره ای عرضه می شود.

مزایای ویتامین  Dموجود در روغن آفتابگردان اویال

کشت و صنعت گلربگ هباران

کشـت و صنعـت گلبـرگ بهـاران با هدف توسـعه کسـب و کار و ورود
بـه حـوزه صنايـع غذايي در سـال  80آغـاز به کار کرد .از بدو تاسـیس
شـرکت ،تولیـد محصـوالت متنوعـي چون انـواع روغنهـاي خوراکي،
دانـه زيتـون ،روغـن زيتـون ،رب گوجهفرنگي ،تنماهي ،کنسـروجات،
انـواع مربـا ،ترشـي و ...بـا برندهای اویال ،فامیال  ،کیمبال و سـانتین در
برنامـه کار قـرار گرفـت .در شـروع کار ،تولید محصوالت با رویکرد بهره
گیـری از ظرفیـت خالـی کارخانجات کشـور ،به صورت برون سـپاری
آغـاز شـد .ایـن مجموعه اولیـن کارخانه خود را در سـال 92راه اندازی
کـرد و یـک سـال بعـد پروژه احـداث کارخانـه صنعت غذایـی کورش
در شـهرک صنعتـی اشـتهارد را آغـاز کـرد .هـم اکنـون تولیـدات این
شـرکت در دو کارخانـه اشـتهارد و تاکسـتان انجـام مـی شـود .از آغاز
سـال  95حوزه محصوالت روغنی از شـرکت کشـت و صنعت گلبرگ
بهـاران تفکیـک شـده و اداره آن در شـرکت صنعـت غذایـی کـورش
متمرکـز شـد .صنعـت غذایی کـورش از ابتدای سـال  96بـه حضور و
تولیـد در عرصـه صنایع غذایـی ادامه می دهد .از جمله دسـتاوردهای
ایـن حضـور ،در راسـتای رویکـرد نوآورانـه و سلامت محـور شـرکت،
تولیـد روغنهـای ویـژه ای چـون روغـن سـرخ کردنـی بـدون پالـم و
روغـن آفتابگـردان غنی شـده با ویتامین دی اسـت که بـرای اولین بار
بـه مصـرف کنندگان ایرانی عرضه شـده اسـت .رعایت اسـتانداردهای
زیسـت محیطـی و اهتمـام در تولیـد محصوالت سلامت محـور جزو
مهمتریـن اهـداف این شـرکت به شـمار مـی روند.

محصوالت کشت و صنعت گلربگ هباران

ایـن شـرکت کـه زیـر مجموعـه گـروه صنعتـی گلرنـگ می باشـد با
عرضـه محصـوالت متنـوع غذایـی حضـور پررنگـی در بـازار دارد  ،در
ادامـه بـه معرفـی برندهای مختلف تولید این شـرکت بـه صورت کلی

و برنـد اویلا بـه صـورت مفصل مـی پردازیم.
برند اویال که قدیمی ترین برند این شـرکت اسـت
در سـال  82ثبـت شـد و انـواع محصـوالت روغنی
شـامل روغـن هـای مایـع و جامد و غیر روغنی شـامل تـن ماهی و رب
را تولیـد مـی کنـد .اويال بـا هدف ارايه سـبد کامل محصـوالت غذایی،
طيـف گسـترده و متنوعـی از روغنهـای خوراکی متناسـب بـا هر نوع
پخـت و پـز و رژيـم غذايـی را در برنامـه توليد و توسـعه خود قـرار داده
اسـت .یکـی از محصـوالت بـی رقیـب برنـد اویلا روغن سـرخ کردنی
بـدون پالـم اسـت کـه در سـال  94بـرای اولین بـار در ایـران تولید و به
بازار عرضه گشـت و با اسـتقبال بی نظیری از سـوی مصرف کنندگان
روبـه رو شـد .سـبد محصـوالت روغنی اویال شـامل روغـن آفتابگردان،
روغـن ذرت ،روغـن کانـوال ،روغن سـرخ کردنی بدون پالم ،روغن سـرخ
کردنـی ،روغـن کنجـد ،روغن زیتون بکـر ،روغن زیتون تصفیه شـده و
روغـن آفتابگـردان غنی شـده با ویتامین دی می باشـد کـه تقریبا انواع
روغن مورد نیاز خانوار را در خود جای داده است.
برنـد فامیلا در سـال  84بـا هـدف تکمیل سـبد
خانـوار ثبت شـد و با تولید انـواع روغن وارد عرصه
مـواد غذایـی شـد  ،بـه تدریـج محصوالتـی چون
کنسـرو تن ماهی ،کنسـرو زیتون ،کنسـرو رب گوجه فرنگی  ،حبوبات
 ،چای  ،برنج  ،عسل و مربا را به سبد غذایی خود اضافه کرد.
فامیلا بـا تـداوم در کیفیـت  ،نـوآوری در محصوالت  ،ارتبـاط پایدار با
مشـتریان و تلاش در جهـت حفظ مشـتریان وفـادار به برنـدی مورد
اعتمـاد و محبوب مبدل شـده اسـت .سـبد محصـوالت روغنی فامیال
شـامل روغـن آفتابگـردان ،روغن کلزا ،روغن ذرت ،روغن سـرخ کردنی
فارنهایـت ،روغـن سـرخ کردنـی معمولـی ،روغن کنجـد ،روغن زیتون
بکـر ،روغـن زیتون تصفیه شـده ،روغن بدون پالـم و روغن نیمه جامد
امگا می شـود.

روغنآفتابگردان
به دلیل داشتن
آنتیاکسیدانسیستم
ایمنی بدن را تقویت
و از آسیبرساندن
رادیکالهای آزاد
به بدن جلوگیری
میکند،همچنین
ویتامین دی برای
استحکام و سالمت
استخوانهایبدن
و دندانها ضروری
است

یکـی از بهتریـن محصـوالت روغنی اویال ،روغن آفتابگردان غنی شـده
بـا ویتامیـن دی اسـت که پـس از تولید روغن سـرخ کردنی بدون پالم
 ،دومیـن گام مثبـت ایـن برند در زمینه ارتقاء سلامت جامعه اسـت.
روغـن آفتابگـردان یکـی از پرمصرفتریـن روغنهاسـت کـه منبعـی
غنـی از ویتامیـن  ،B6، B5و ویتامیـن  Eو  Cاسـت .روغـن آفتابگردان
بـه دلیـل داشـتن آنتیاکسـیدان سیسـتم ایمنـی بـدن را تقویـت و
از آسیبرسـاندن رادیکالهـای آزاد بـه بـدن جلوگیـری میکنـد،
همچنین ویتامین دی برای اسـتحکام و سلامت اسـتخوانهای بدن
و دندانهـا ضـروری اسـت .ایـن ویتامین را میتوانید از نور خورشـید و
توسـط پوسـت بـدن یـا از طریق رژیم غذایـی دریافت کنید تا با کمک
بـه جـذب کلسـیم ،از اسـتخوانهایتان محافظـت کنـد .ویتامین دی
عالوه بر سلامت اسـتخوان و دندان میتواند بدن را در برابر سـرطان،
دیابـت نـوع یـک و ام اس محافظت کند .ویتامین دی موجب سلامت
سیسـتم ایمنی بدن ،مغز و سیسـتم عصبی میشـود ،میزان انسـولین
خـون را تنظیـم میکنـد و موجـب کنتـرل دیابـت میشـود ،عملکرد
ریههـا و سلامت قلبـی و عروقـی را حمایـت میکنـد و روی ژنهایی
کـه در رشـد سـرطان نقـش دارند ،اثـر میگذارد .پیشـنهاد می کنیم
حتما این محصول را در سـبد خانوار خود جای دهید چرا که در دراز
مـدت تاثیـر مثبـت آن بر سلامت خانـواده را احسـاس خواهید کرد.

قیمت محصوالت روغین اویال
بسته بندی

قیمت

 0/9لیتر

 7000تومان

محصول
روغن ذرت

 1/8لیتر

 39500تومان

روغن کانوال

 0/9لیتر

 6750تومان

روغن سرخ کردنی

 1/5لیتر

 12000تومان

روغن سرخ کردنی بدون پالم

 1/5لیتر

 12000تومان

روغن کنجد

 1/25لیتر  75000تومان

روغن آفتابگردان

روغن زیتون بکر

 0/5لیتر

 32900تومان

روغن زیتون تصفیه شده

 0/5لیتر

 32900تومان

روغن آفتابگردان غنی شده با ویتامین دی

 1/5لیتر

 13000تومان

روغن جامد ساده امگا

 4کیلوگرم  42000تومان

ابالغ وام ۱۳۰میلیوین خرید و
ساختمسکن ایثارگران

اسـحاق جهانگیـری تصویـب نامه هیئت دولـت در  ۱۹خرداد
در خصـوص افزایـش سـقف وام خریـد یـا سـاخت مسـکن
ایثارگـران را بـه بانـک مرکزی ،بنیاد شـهید و امـور ایثارگران
و سـازمان برنامـه و بودجـه ابلاغ کـرد .بر این اسـاس سـقف
تسـهیالت بـرای خرید مسـکن در تهران ۱۳۰میلیـون تومان
اسـت و ایـن مبلغ در شهرسـتان هـا کمتر است/.پارسـینه

مدارس حق اجبار در استفاده
از لباس فرم برای دانش
آموزان را ندارند

رئیـس اداره نظـارت و ارزیابـی عملکـرد آمـوزش و پـرورش
خراسـان رضوی:خریـد و پوشـش لبـاس فـرم بـرای هیچ یک
از دانـش آمـوزان اجبـاری نیسـت و هیـچ یک از مـدارس حق
ایجـاد اجبـار در ایـن زمینـه را ندارد.تهیـه و خریـد لباس فرم
ً
کاملا اختیـاری اسـت و خریـد آن هم از سـوی مـدارس باید
از واحدهـای تولیـدی دارای مجوز از این اداره کل انجام شـود.
سـامانه لبـاس فرم به آدرس اینترنتـی www.slf.razaviedu.
 irفعـال اسـت و والدیـن و مدیـران میتواننـد نـام و آدرس
تمامـی واحدهـای تولیـدی دارای تائیدیـه را در ایـن سـامانه
مشـاهده و بـه نزدیـک ترین واحد به منزل و مدرسـه مراجعه
کننـد /.ایرنا

جزئیاتمیزانمالیات
خریداران سکه مشخص شد

تمامـی خریـداران سـکه که در سـال  ۹۷بـه دریافت حداکثر
 ۲۰۰سـکه از سیسـتم بانکی اقدام نموده اند ،مشـمول مالیات
مقطـوع بـوده و از نگهـداری اسـناد و مـدارک موضـوع قانـون
مذکـور و تسـلیم اظهارنامـه مالیاتی معاف هسـتند.خریداران
سـکه در محـدوده  ۲۰تـا  ۲۰۰سـکه بـا تاریـخ تحویل سـال
 ،۹۷الزم اسـت ضمن مراجعه به سـامانه عملیات الکترونیک
مودیـان مالیاتـی بـه نشـانی  ، www.tax.gov.irکد ملی خود
را در بخـش «مالیـات مقطـوع دریافتکنندگان سـکه» وارد و
در صورتـی که مشـمول مالیات سـکه بودند ،اقـدام به ثبتنام
در این سـامانه کنند.

قیمت جدید شیر خام
اعالم شد

مدیرعامـل اتحادیـه سراسـری دامـداران گفـت :پیشـنهاد
اتحادیـه بـرای هـر کیلوگرم شـیر خام بـر اسـاس هزینههای
تولیـد  ۲۵۷۰تومـان بـود امـا نرخـی کـه سـازمان حمایت از
مصرفکننـدگان و تولیدکننـدگان در ایـن زمینـه محاسـبه
کـرده ،کمتـر از  ۲۴۰۰تومـان ( ۲۳۹۰تومـان) اسـت.

رشایط سخت اجاره مسکن
برایمستاجران

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن صنفـی انبـوه سـازان مسـکن و
سـاختمان اسـتان تهـران ،گفـت :افزایـش قیمت مسـکن که
خـارج از قـدرت مالـی خریـدارن اسـت باعث شـده در بخش
اجـاره تقاضـا زیـاد شـود و همزمـان قیمـت اجـاره بـه دلیـل
کاهـش ارزش پـول ملـی افزایـش یابد.

