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اخبار

جزییات به صرفهترین تسهیالت
بدون نوبت مسکن
بهترین انتخاب از میان انواع تسهیالت خرید
بانک مسکن برای خانهدار شدن در کوتاهترین
زمان با اخذ بهصرفهترین تسهیالت معرفی
شد.
پایگاه خبری بانک مسکن -استفاده از
تسهیالت بانکی همواره یکی از بهترین روشها
برای تامین مالی بخشی از هزینه خرید مسکن
برای اقشار متوسط و دهکهای پایین درآمدی
است .بانک مسکن برای پاسخ به انواع نیازهای
مشتریان خود که قصد اخذ تسهیالت مسکن
را دارند ،سبد متنوعی از انواع تسهیالت فراهم
کرده است که انتخاب بهترین گزینه از میان
آنها باید متناسب با شرایط هر یک از متقاضیان
مسکن صورت گیرد..
در میان انواع تسهیالت مسکن ،نوعی از
تسهیالت خرید مسکن وجود دارد که انتخاب
مناسبی برای دو گروه از متقاضیان مسکن
است؛ نخست کسانی که به دلیل محدودیت
بضاعت مالی امکان سپردهگذاری بلند مدت در
بانک برای اخذ ارزانترین تسهیالت مسکن از
محل صندوق پسانداز مسکن یکم یا حساب
پسانداز مسکن جوانان را ندارند و دوم گروهی
که به دلیل نداشتن زمان برای سپری شدن
دوره انتظار و در واقع شرایط خرید فوری که
پیش رویشان است ،به سریعترین روش اخذ
تسهیالت نیاز دارند.

اخبار

ایران در یک قدمی کلید برق عراق قرار دارد

حضور بانک گردشگری
در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی
گردشگری
بانک گردشگری به عنوان تنها بانک
تخصصی کشور در حوزه گردشگری حضوری
فعال در دوازدهمین دوره این نمایشگاه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری،
دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی
گردشگری و صنایع وابسته با هدف معرفی
ظرفیت های صنعت گردشگری ایران و
بررسی زمینه های رشد و توسعه این صنعت
ارز آور با حضور سازمانها ،شرکتها و
نهادهای داخلی و خارجی فعال در حوزه
گردشگری برگزار میشود و گروه مالی
گردشگری بهعنوان بزرگترین هلدینگ
بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری
کشور و بانک گردشگری به عنوان بانک
تخصصی در این نمایشگاه حضوری فعال
خواهند داشت.
گفتنی است دوازدهمین دوره نمایشگاه
بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته از
تاریخ  23تا  26بهمن ماه جاری در محل
نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد
شد و غرفه بانک گردشگری در سالن 35
پذیرای عالقهمندان خواهد بود.

بازاروسرمایه
تازهترین آمار از وضعیت صندوق
پسانداز مسکن یکم

حمایت دولت؛ الزمه حضور موفق بخش خصوصی
دیروز عصر ساختمان شیشهای وزارت نیرو
میزبان لوی خطیب ،وزیر برق عراق بود؛
کشوری که تازه از میدان جنگ با داعش رسته
و زیرساختهای آن آسیب جدی دیده است.
بخش مهمی از این زیرساختها مربوط به حوزه
برق است که عالوه بر تامین نیاز بخش خانگی،
کلید توسعه صنعتی و رونق اقتصادی عراق را
در دست دارد .بنابراین بازسازی و توسعه آن در
صدر اولویتهای مقامات این کشور قرار دارد.
به گزارش مهر ،طبق آخرین آمار رسمی ۸۲
ق از گاز تامین میشود که این
درصد برق عرا 
رقم در سال  ۲۰۲۷میالدی به  ۸۴درصد خواهد
رسید .عراق طی دو سال آینده سه نیروگاه جدید
را به مدار خواهد آورد که به دلیل عدم تامین گاز
مورد نیاز آن ،به سمت جمعآوری گازهای همراه
از میادین نفتی خود رفته است تا پس از پایان
یافتن قرارداد خود با ایران ،از این منابع بهره ببرد.
برآیند وضعیت صنعت برق عراق نشان از
ی چونوچرای این کشور به گاز ایران
وابستگی ب 
برای تامین برق و توانایی ایرانیها در حوزه ساخت
و توسعه صنعت نیروگاهی این کشور دارد.
چندی پیش رضا اردکانیان ،وزیر نیرو به همراه
نمایندگانی از بخش خصوصی صنعت برق
به عراق سفر و با وزیر برق این کشور دیدار و
گفتوگو کرد.
در نتیجه این سفر قرار شد تا ایران برای
حضور در صنعت برق عراق آستین باال زده و
برای بازسازی و توسعه نیروگاهی و بازسازی
شبکه توزیع و انتقال برق دست به کار شوند.
در این میان نقش دولت به عنوان حامی بخش
خصوصی داخلی برای فعالیت در بازار برق عراق
و موفقیت در برابر رقبای خود ضروری است.
البته نکته قابل توجهی که در این میان باید به
آن توجه داشت ،محدودیتهای ایجادشده برای
نظام بانکی ایران در نتیجه تحریمها است که نقل
و انتقاالت مالی را با مشکل روبهرو کرده است.
همایون حائری ،معاون امور برق و انرژی وزیر
نیرو دراینباره به مهر گفت :روشهای انتقال پول
حاصل از سرمایهگذاری یا هزینهکردها در مذاکره
با وزیر برق عراق مورد بررسی قرار میگیرد.
لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی
پیام باقری ،نایبرئیس سندیکای برق ایران در
گفتوگو با مهر ،سفر وزیر نیرو به عراق و دیدار
با وزیر برق این کشور با هدف ریلگذاری مناسب
برای حضور بخش خصوصی واقعی در صنعت
برق عراق را مصداق حمایت دولتی دانست و
گفت :طی سفر وزیر نیرو به عراق که به عنوان
نماینده بخش خصوصی وی را همراهی میکردم،

یک مقام مسئول خبر داد

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی و با تسهیالت بانک صنعت
و معدن

شرکت های سامان داروی هشتم و
فروسیلیس غرب پارس افتتاح شد

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،با تدبیر دولت و تسهیالت بانک
صنعت و معدن روز سهشنبه (شانزدهم
دیماه) شرکت فروسیلیس غرب پارس در
همدان و شرکت سامان داروی هشتم در
خراسان رضوی افتتاح شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت
و معدن ،فاز دوم شرکت فروسیلیس غرب
پارس با حضور اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیس جمهوری در استان همدان با
سرمایهگذاری  200میلیارد ریالی این بانک به
منظور تولید ساالنه  12هزار تن فروسیلیسیم
به بهره برداری رسید.

وزیر برق عراق دیروز وارد تهران شد تا ضمن بازدید از تاسیسات برقی ایران ،درباره چگونگی حضور شرکتهای ایرانی و روش انتقال مالی آنها با همتای
ایرانی خود گفتوگو کند.

برآیندوضعیت
صنعت برق
عراق نشان از
وابستگیبی
چونوچرای
این کشور به
گاز ایران برای
تامین برق و
تواناییایرانیها
در حوزه ساخت
و توسعه صنعت
نیروگاهیاین
کشور دارد
توافقاتی در حوزه برق شکل گرفت که در قالب
یک پروتکل تنظیم شد و بازتاب رسانهای زیادی
در عراق داشت.
وی افزود :درحقیقت سفر وزیر برق عراق به
ایران که با بازدید از بخشهای مختلف صنعت
برق همراه خواهد بود ،در پی سفر وزیر نیروی
ایران است .در سفر وزیر برق عراق ،با همکاری
سندیکای برق ایران و وزارت نیرو ،توانمندیهای
داخلی ایران ارزیابی شده و برای اجرایی شدن
بندهای این توافقنامه اقدامات الزم انجام
میشود.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق
ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی داخلی
ایران توانایی ورود به تمام حوزههای تولید و
تامین تجهیزات برق و همچنین صادرات خدمات

فنی و مهندسی را دارد ،ادامه داد :دولت میتواند
با ارائه ضمانتنامههای بانکی تضامین الزم برای
سرمایهگذاری در کشور ثانویه را فراهم کند.
مشکل تبادالت بانکی قابل حل است
نایبرئیس سندیکای برق ایران گفت :از سویی
دیگر انتقال درآمدها و هزینهها بین دو کشور به
دلیل تحریمها با مشکل روبهرو خواهد بود که
بانک مرکزی میتواند برای یافتن راهکاری جهت
حل این مشکل وارد عمل شود.
طبق گفته این فعال بخش خصوصی ،میتوانیم
از درآمد حاصل از صادرات گاز که در عراق وجود
دارد استفاده کرده و معادل آن را داخل ایران
پرداخت کنیم؛ امری رایج که در گذشته نیز تجربه
شده است .البته استفاده از ذخایر صندوق توسعه
ملی نیز در این زمینه میتواند راهگشا باشد.

وی رقیبان خود در بازار برق عراق را شامل
ترکیه ،عربستان و چین اعالم و اظهار کرد:
صنعت برق ایران توانمندیهای منحصربهفردی
دارد به ویژه آنکه نزدیکی ایران به عراق موجب
میشود هزینه استفاده از برق ایران مزایای زیادی
داشته باشد.
تردیدی نیست که کشور عراق یکی از مهمترین
شرکای تجاری ،اقتصادی و صنعتی ایران
محسوب میشود که میتواند در شرایط تحریمی
و با اعمال سیاستهای خشونتبار آمریکا علیه
کشورمان به عنوان همراه همیشگی در کنار ایران
بایستد و زمینه را برای همکاریهای افزونتر مهیا
سازد .در این بستر ارائه خدمات در حوزههای
تخصصی و فنی یکی از راهبردهای اصلی افزایش
این همکاریها محسوب میشود.

تحویل گوشت درب منازل
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران
گفت :فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری با کدملی
و کدپستی آغاز شد و دو فروشگاه جدید هم بهزودی
اضافه میشود.
رضا سالمی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در
گفتوگو با فارس اعالم کرد :فروش اینترنتی گوشت
تنظیم بازاری آغاز شد و امیدواریم که این روش نحوه
توزیع گوشت بازار را سامان بدهد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت :فروشگاه
اینترنتی «بروزرسان» فروش اینترنتی را آغاز کرد و با دو
فروشگاه اینترنتی به نامهای «یخچال» و «مسترقصاب»
هماهنگ میکنیم که آنها هم فروش اینترنتی گوشت
تنظیم بازاری را آغاز کنند.
توزیع گوشت تنظیم بازاری چند ماهی است در کشور
آغاز شده و در مکانهای محدودی عرضه میشود که
صفهای طویلی هم برای گرفتن گوشت تنظیم بازاری
ایجاد میشود ،این نحوه توزیع در چند وقت گذشته
نارضایتی بین مردم ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت :نحوه
توزیع به این شکل است که مردم میتوانند با مراجعه

به این سایتها و با وارد کردن کدملی و کدپستی
محصوالت پروتئینی مانند گوشت قرمز ،مرغ و تخممرغ
را درخواست کنند و در حداقل زمان به آدرس آنها ارسال
خواهد شد.
به گفته سالمی ،در این روش مشکالت عرضه و تقاضا
و داللی برطرف خواهد شد و توزیع اینترنتی در کنار سایر
روشهای ستاد تنظیم بازار برای گوشت تنظیم بازاری
انجام میشود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت :کسانی
که در این سامانه ثبتنام میکنند هر ماه یک بار اجازه
ورود به این سامانه با همان کد ملی و کدپستی داده
میشود و قیمت گوشت منجمد گوساله  ۲۹هزار تومان
و گوسفندی باتوجه به قطعات و کشور واردکننده از ۳۶
تا  ۴۴هزار تومان عرضه میشود و بستههای تحویلی ۱.۵
تا  ۲کیلوگرم است.
از مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران
درباره طرح توزیع گوشت به جامعه هدف ،تحت پوشش
کمیته امداد و دهکهای پایین سؤال شد که گفت :این
طرح در دستور کار است و قرار است بهزودی توزیع کاال
به این قشر از جامعه با کارت یارانهای انجام شود.

بانک مسکن تازهترین آمار از وضعیت
صندوق پس انداز مسکن یکم را منتشر کرد.
تازه ترین آمار منتشر شده توسط بانک
مسکن در خصوص آخرین وضعیت صندوق
پس انداز مسکن یکم ،جدیدترین دادهها از
تعداد سپردههای افتتاحی ،تعداد سپردههای
زنده ،مانده سپردههای زنده ،تعداد و مبلغ
تسهیالت اعطایی از محل صندوق پس انداز
مسکن یکم را اعالم کرده است .این آمار حاکی
است از ابتدای تشکیل صندوق پسانداز
مسکن یکم تا پایان هفته آخر دی ماه (هفته
منتهی به  28دی ماه  )97مجموعا  556هزار و
 377سپرده در این صندوق افتتاح شده است.
آمار هفتگی از این صندوق نیز حاکی است در
یک هفته پایانی منتهی به  28دی ماه ،دو هزار
و  370فقره سپرده جدید در صندوق یکم افتتاح
شده که این میزان در مقایسه با هفته قبل از
آن حدود نیم درصد رشد داشته است.

ایزدی تازه ترین آمار تسهیالت دهی به
طرح مسکن مهر را اعالم کرد

حمایت مالی ویژه بانک مسکن از
طرح مسکن مهر
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک
مسکن از پرداخت  ۵۰هزار و  ۱۶۴میلیارد و ۹۰۰
میلیون تومان تسهیالت به پروژه های طرح
مسکن مهر از ابتدای اجرای این طرح تا هفته
پایانی دی ماه سال جاری خبر داد.
مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه
مدیریت بانک مسکن در گفت و گو با
پایگاه خبری بانک مسکن با اشاره به روند
تسهیالتدهی به طرح مسکن مهر طی سال های
گذشته گفت :به دنبال تاکید رییس جمهوری
مبنی بر تکمیل و افتتاح تمامی واحدهای طرح
مسکن مهر و همچنین برنامه های وزیر جدید راه
و شهرسازی در این چارچوب بانک مسکن نیز بر
شتاب دهی تسهیالت دهی به این طرح افزوده
است .به طوری که از ابتدای دولت دوازدهم
بانک مسکن حمایت مالی ویژه ای به همراه
دولت از این طرح به عمل آورده است.

مدیرعامل بانک دی در مراسم تجدید
میثاق با آرمان های امام راحل

استقالل و آزادی مهم ترین ارمغان
انقالب اسالمی ایران برای مردم
است
همزمان با فرا رسیدن ایام الله دهه فجر،
مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره ،معاونان،
مدیران و کارکنان بانک دی و برخی از مدیران
و کارکنان گروه مالی دی با حضور در مرقد
مطهر حضرت امام خمینی(ره) با آرمانهای
امام راحل تجدید بیعت کردند .به گزارش اداره
روابط عمومی و تبلیغات بانک دی؛ به مناسبت
فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره و
جمعی از کارکنان بانک دی و برخی از مدیران و
کارکنان گروه مالی دی با حضور در مرقد مطهر
حضرت امام خمینی(ره) با اهدای تاج گل و ادای
احترام به ساحت مقدس امام راحل و قرائت
فاتحه با آرمانهای واالی امام خمینی(ره) تجدید
میثاق کردند .بر اساس این گزارش محمدرضا
قربانی ،مدیرعامل بانک دی در حاشیه این
مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل
و شهدای انقالب و تبریک چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ایران گفت :دهه فجر
امسال آغاز چهل و یکمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی است و در این سال ها مردم
میهن عزیزمان با پیروی از منویات مقام معظم
رهبری(مدظّله العالی) و ادامه دادن راه شهدا
و جانفشانی های ایثارگران توانستند توطئههای
دشمنان داخلی و خارجی را سرکوب کنند.

حواشی افزایش  ۲۰درصدی حقوق

مخالفان مصوبه حقوق کارکنان منتظرند
گرچه پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش  ۲۰درصدی حقوق کارکنان در سال
د اما همچنان پرونده آن باز است
آینده در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب ش 
و برخی از نمایندگان تاکید دارند که با ورود الیحه به صحن علنی با افزایش
 ۲۰درصدی مخالفت میکنند و سازوکار دیگری دراینباره پیشنهاد خواهند
کرد .در این بین موضوعاتی همچون نبود توازن حقوق با تورم ،نحوه افزایش
و همچنین متناسبسازی حقوق افرادی که زیر خط فق ر دریافتی دارند مطرح
است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا ،افزایش تورم در ماههای اخیر که طی آن نرخ تورم ساالنه
به باالی  ۲۰درصد و نقطه به نقطه تا بیش از  ۳۵درصد رسید و البته این
پیشبینی که در سال آینده نیز تورم مسیری متفاوت از سال جاری را طی
نخواهد کرد ،موجب شد میزان افزایش حقوق کارکنان به طور ویژه مورد توجه
قرار داشته باشد.
با این حال دولت در الیحه بودجه  ۱۳۹۸نرخ  ۲۰درصدی را پیشنهاد کرد
ت چراکه تاکید
که از همان ابتدا مورد مخالفت تعدادی از نمایندگان قرار گرف 
داشتند این رقم نمیتواند پاسخگوی معیشت کارکنان باتوجه به شرایط تورمی
پیشرو باشد.
اما در جریان بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق که اخیرا ً به پایان

رسید ،رایزنیها نتیجهای نداشت و در نهایت پیشنهاد دولت برای افزایش
متوسط  ۲۰درصد به تصویب رسید .این در حالی است که اخیرا ً برخی از
نمایندگان واکنشهای دیگری نسبت به میزان افزایش حقوق کارکنان داشته
و نرخ  ۲۰درصد را نپذیرفتهاند و حتی در مواردی اعالم کردند که با ورود الیحه
به صحن علنی با آن مخالفت خواهند کرد.
قد حقوق به تورم نمیرسد
در اظهارات نمایندگان مجلس ،موضوع تناسب حقوق با تورم مورد اشاره
قرار دار د طوری که فرشادان ،عضو کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است
که اکنون نمیتوان حقوق را به اندازه قد و قواره تورم افزایش دا د اما باید
حقوقهای زیر خط فقر که بسیاری از کارمندان را شامل میشود بیش از ۲۰
درصد افزایش پیدا کند.
وی البته افزایش پلکانی حقوق را چندان نپذیرفته و گفته که افزایش بیشتر
حقوقهای پایینتر نباید به منزله عدم افزایش حقوقهای باالتر باشد بلکه باید
حقوق افراد آسیبپذیر افزایش بیشتری نسبت به سایر حقوقها داشته باشد.
به عبارتی حداقل افزایش حقوق در سال آینده  ۲۰درصد باشد.
موضوع دیگری که در اظهارات نمایندگان دیده میشود ،به احتمال افزایش
فاصله طبقاتی در جامعه به دنبال افزایش  ۲۰درصدی حقوق برمیگردد

بهطوری که برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند که افزایش  ۲۰درصدی
حقوقها در شرایطی که نرخ تورم بیشتر است ناچیز به نظر میرسد و میتواند
موجب ایجاد فاصله طبقاتی شود.
از سوی دیگر نحوه افزایش حقوق مورد توجه قرار دارد چراکه در سال جاری
حقوق کارکنان به صورت پلکانی رشد کرد و بخشی از گروههای حقوقبگیر
مشمول افزایش نشدند؛ این موضوعی است که مورد اشاره نمایندگان قرار
گرفته و جریان تغییر روش پرداخت را مطرح کردهاند.
الگوی پرداخت تغییر کند
در این رابطه کاظمی ،عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس با اشاره به اینکه در سال جاری افرادی که باالی پنج میلیون
تومان دریافتی داشتهاند ،افزایش حقوقی برای آنها اعمال نشد و این گالیه
برخی را که حتی مدیر نبودند به همراه داشت ،گفته است که باید در روش
و الگوی افزایش حقوقها به موضوع تبعیض و عدالت توجه بیشتری شود تا
نیروهای کاری از انرژی که در فضای کار و توسعه کشور میگذارند پشیمان
نشوند.
این در حالی است که برخی از کسانی که حقوق باالتر از پنج میلیون تومان
دریافت میکنند ،در شرایط سخت جغرافیایی مشغول به کار هستند و باید

این موارد مورد توجه قرار گیرد.
در این شرایط به نظر میرسد ،افزایش حقوق کارکنان با ورود الیحه به
مجلس یکی از بخشهای مورد بررسی پرحاشیه باشد تا توافق نهایی بین
مجلس و دولت شکل بگیرد.
این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد باتوجه به منابع
مورد نیاز برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده و مشکالتی که در تأمین
منابع وجود دارد ،قدرت افزایش بیش از  ۲۰درصدی حقوق کارکنان را ندارد،
مگر آنکه نمایندگان راهکار تأمین بودجه آن را هم ارائه کنند.

