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تریبون

شورایعالی کار با دستور کار
«افزایش حق مسکن» تشکیل میشود

شورایعالی کار با دو دستور کار «افزایش حق مسکن کارگران» و
« اصالح آیین دادرسی» برگزار می شود و موضوع بازنگری در دستمز ِد
امسال در دستور کار قرار ندارد.
به گزارش مهر ،ش��ورای عالی کار به عنوان ش��ورای فرابخشی با حضور
نمایندگان کارگ��ری ،کارفرمایی و دولت با دستور کار «افزایش حق مسکن
کارگران» و «اصالح آیین دادرسی» تشکیل جلسه میدهد.
پیش از این نیز حاتم شاکرمی ،معاون روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماع��ی از افزایش ح��ق مسکن کارگران و بررسی می��زان افزایش آن در
نشست هفته جاری شورای عالی کار خبرداده بود.
به گفته شاکرمی ،افزایش حق مسکن به عنوان یکی از پارامترهای فیش
حقوقی هر چند ناچیز است ،اما در افزایش مزد میتواند موثر باشد.
بر اس��اس این گزارش ،افزایش میزان حق مسک��ن کارگران در صورت
تصویب و نهایی شدن در شورای عالی کار باید برای اجرایی شدن به تصویب
هی��أت وزیران برسد .در ح��ال حاضر میزان حق مسک��ن کارگران ماهیانه
 ۴۰ه��زار تومان است ک��ه آخرین بار در سال  ۹۵با افزایش  ۲۰هزار تومانی
به  ۴۰هزار تومان رسید.

بهای وام مسکن ارزان شد

در ماه گذشته هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن حدود  ۵۳هزار تومان
داد و ستد میش��د اما با اینکه در هفته گذش��ته قیمت هر تسه تا  ۶۱هزار
تومان هم باال رفت ،قیمت اکثر این اوراق حدود  ۵۶هزار تومان است.
به گزارش ایسنا ،در ماههای گذشته با ایجاد رکود نسبی در بازار مسکن،
هزین��ه وام مسکن کاهش یافت و برای مدت زمانی حدود قیمتش  ۵۳هزار
تومان بود اما این قیمتها با گذشت یک دوره زمانی با رشد مواجه شد.
در هفته گذشته قیمت اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن تا  ۶۱هزار
توم��ان هم رسی��د اما امروز در فرابورس ایران تا لحظ��ه انتشار این گزارش،
قیمتها از  ۵۴هزار تا  ۵۷هزار تومان شناور بود.
قیمت امتیاز تسهی�لات مسکن بهمن ماه سال  ۱۳۹۵حدود  ۵۴هزار و
 ۹۰۰تومان و قیمت تسه اسفند ماه  ۱۳۹۵معادل  ۱۰۰۰تومان گرانتر است.
همچنی��ن قیمت هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن فروردین ماه سال ۱۳۹۶
معادل  ۵۶هزار تومان و قیمت تسه آذر ماه سال جاری  ۵۷هزار و  ۲۰۰تومان
بود .مابقی اوراق نیز عمدتا در قیمت حدود  ۵۶هزار تومان معامله میش��وند.
در ای��ن گزارش با توجه به قیمت هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن به مبلغ
 ۵۶هزار تومان ،هزینه وام مسکن برای قشرهای مختلف محاسبه شده است.
بر این اساس ،با توجه به اینکه زوجهای تهرانی برای دریافت وام  ۱۰۰میلیون
تومانی مسکن باید  ۲۰۰برگ��ه تسهیالت مسکن خریداری کنند ،آنها باید
 ۱۱میلیون و  ۲۰۰هزار تومان صرف خرید این  ۲۰۰برگ کنند .به این مبلغ
ب��ا احتساب  ۲۰میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید  ۴۰برگ تسه خرید
بهادار  ۵۶هزار تومانی خرید ،دو میلیون و  ۲۴۰هزار تومان اضافه میشود .در
نتیج��ه در مجموع باید برای دریافت وام  ۱۲۰میلیون تومانی مسکن ،حدود
ن صرف شود.
 ۱۳میلیون و  ۴۴۰هزار توما 
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تشدید برخورد با ارسالکنندگان
پیامکهای تبلیغاتی

کانال تبلیغ ارزان و تشدید ش��ناسایی و برخورد با
ارسالکنندگان ،از جمله تصمیمهای گرفته شده برای
حذف پیامکهای مزاحم تبلیغاتی بود که از سوی وزیر
ارتباط��ات اعالم ش��د و در عین حال برخ��ورد با دفاتر
خدماتی ف��روش سیمکارتهای غیرقانونی و لغو مجوز
آنها در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی راههای گوناگونی را برای مقابله با پیامکهای
تبلیغاتی در نظر گرفت ،ازجمله اینکه امکان ش��کایت
از ش��مارههای تبلیغاتی با ش��مارههای شخصی ،ثابت
و سرش��مارههای دیگ��ر را فراهم کرد ت��ا امکان قطع
سرویس ارسال پیامک از این ش��مارهها ایجاد شود .اما
ب��ا توجه به اینکه ارسال پیام��ک برای کسبوکارهای
مختل��ف ،یکی از راههای بعضا آس��ان و ارزان تبلیغات
است ،کسبوکارها حت��ی به خرید چندباره سیمکارت
روی آورده و با ش��مارههای ش��خصی به ارسال پیامک
تبلیغاتی اقدام میکنند.
در ای��ن راستا ،محمدج��واد آذری جهرمی  -وزیر
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات  -اظه��ار ک��رده بود:
ب��ا توجه ب��ه اینکه پس از ش��ناسایی سرش��مارههای
تبلیغاتی ،صاحبان کسبوکارها به تبلیغ آنها از طریق
ش��مارههای ش��خصی روی آوردهاند ،یک��ی از راههای
جلوگی��ری از ارسال پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که
حتی بدون ش��کایت افراد هم صورت میگیرد ،مسدود
کردن شمارههایی است که تعداد زیادی پیامک ارسال
میکنن��د .زمانی ک��ه افراد ب��ا این ه��دف سیمکارت

درخواست
هواپیماییها از
وزارت راه

میگیرن��د ،رگوالتوری آنها را ش��ناسایی میکند ،اما
از آنجاک��ه گرفتن ای��ن سیمکارتها در جهت تبلیغات
ب��رای افراد منفعت دارد ،آنها مرت��ب این کار را ادامه
میدهند.
از س��وی دیگر اما حسین فالح جوش��قانی -رئیس
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی -با اش��اره
ب��ه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی که با ش��مارههای
ش��خصی برای مشترکان تلفن همراه ارسال میش��ود،
تاکید کرده که با توجه به نیاز به ساماندهی پیامکهای
تبلیغاتی که با ش��مارههای ش��خصی ارسال میشوند،

ارتقای سامانه  ۱۹۵و راهاندازی بخش دریافت شکایات
از طری��ق پیامک ض��روری است که مشترک��ان تلفن
همراه درصورت لزوم بتوانند پیامک تبلیغاتی و ش��ماره
ارسالکنن��ده را از طریق پیامک به سامانه  ۱۹۵ارسال
کنند.
او همچنی��ن با بیان اینک��ه راهکار سلبی تا حدی
جواب میدهد اما چارهای ج��ز مدیریت نیست ،اظهار
ک��رده بود :ای��ن کسبوکارها ،سیمک��ارت ارزانقیمت
میگیرند و تبلیغات میکنند که ما نیز برخورد میکنیم
و آنه��ا را میبندی��م ،اما مطمئنا ت��ا راهکار جایگزین
تبلیغات برای آنها موجود نباش��د ،ادامه خواهند داد.
ما بهعن��وان رگوالتوری قاعدتا نمیتوانیم وارد محتوای
این تبلیغات ش��ویم اما براساس فرآیندهایی که وجود
دارد ،سیمکارت��ی که پیامک یکطرف��ه و بیش از حد
میفرستد را ش��ناسایی و مسدود میکنیم که تا حدود
زیادی هم این تبلیغات کنترل شده است.
ف�لاح در پاسخ به اینکه آی��ا رگوالتوری به عنوان
مقرراتگ��ذار نمیتواند جلوی ارس��ال این پیامکهای
تبلیغات��ی را بگیرد ،اظهار کرد :رگوالتوری مقرراتگذار
اس��ت اما ما در یک حد میتوانیم مقرراتگذاری کنیم
و ن��ه اینکه حق��ی را از کسی سلب کنی��م .ما در حد
توانم��ان از ارس��ال این پیامکها جلوگی��ری کرده و با
ارسال پیامکهای انبوه که برای مقصد مزاحمت ایجاد
کند ،برخ��ورد میکنیم ام��ا قانونی نداری��م که کسی
نتوان��د سیمکارت بگیرد و یا نتواند پیامک بیش از حد
بفرستد.

در نشست��ی ب��ا حضور مدیران هواپیمایی و هلی کوپتری کشور مسائل ،مشکالت و درخواستهای آنها در حضور وزیر راه و
ش��هرسازی مطرح ش��د.به گزارش ایسنا ،در نشستی که اخیرا با حضور مدیران شرکتهای هواپیمایی و هلی کوپتری با محمد
اسالمی – وزیر راه و شهرسازی – برگزار شد ،مسائل و مشکالت موجود در صنعت حمل و نقل هوایی کشور با توجه به شرایطی
که هماکنون شرکتهای هواپیمایی با آن مواجه هستند مطرح شد و طرفین به بیان نقطهنظرات و عمده مشکالت موجود در این
حوزه پرداختند.مقوله مربوط به تعزیرات و در نظر گرفتن جریمه برای ش��رکتهای هواپیمایی ،چالشهای ارزی ،دو فرودگاهی
بودن تهران که هزینههای مضاعفی را برای شرکتهای هواپیمایی به دلیل جابجایی بین دو فرودگاه امام خمینی (ره) و مهرآباد
به وجود میآورد ،محدودیتهای ناشی از تحریم اعمال شده از سوی آمریکاییها ،محدودیت ورود قطعات و تجهیزات در این
ح��وزه و ل��زوم بازنگری در این رابطه ،توجه هرچ��ه بیشتر به مقررات و بخشنامهها و نیز لزوم تغییر برخی مسائل در این رابطه
بخش��ی از م��واردی بود که در این نشست مطرح ش��د.عالوه بر این مقوله مربوط به عوارضه��ای متعددی که به بلیتها وضع
ش��ده است و دستگاههایی از جمله ش��هرداری و هاللاحمر را بدون اینکه خدماتی ارائه دهند در برمیگیرد ،کمبود نقدینگی
در صنعت هواپیمایی کشور که منجر شده شرکتها به سمت فروش چارتری پیش روند ،زیان شرکتها در خصوص زمینگیر
شدن هواپیماهای توپولف ،زیان شرکتهای هواپیمایی بابت پرواز به مناطق غیراقتصادی و نرخهای تکلیفی که در طول برنامه
چهارم و پنجم توسعه وضع شده است ،مشکالت کمبود ناوگان از سوی شرکتهای هواپیمایی ،وجود مالیات بر ارزش افزوده در
خصوص بلیتها  ...از دیگر مسائلی بود که در نشست مدیران هواپیمایی کشور با وزیر راه و شهرسازی مطرح شد.
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نهادهای مالی
ليگ نوين" با ميلياردها ريال جايزه براي
پذيرندگان پرداخت نوين برگزار ميشود

بان�ک اقتصادنوین  -ش��رکت پرداخت نوين با ه��دف ارتقاء کيفيت
سرويس دهي و افزايش رضايت مشتريان ،نخستين دوره جشنواره پذيرندگان
خود با عنوان "ليگ نوين" را با همکاري بانک اقتصادنوين برگزار ميکند.
ب��ه گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوي��ن ،در اولين دوره ليگ نوين
ک��ه از بيستم دي ماه سال جاري آغاز و تا بيستم فروردين ماه  1398ادامه
خواهد داش��ت ،تمامي پذيرندگان شرکت پرداخت نوين ميتوانند با افزايش
تراکنشهاي خود ،ضمن کسب امتياز از جوايز اين ليگ در سه سطح "جوايز
روزانه"" ،جوايز ماهانه" و "جوايز ارزنده در پايان ليگ نوين" بهرهمند شوند.
در جشن��واره "ليگ نوين"  30جايزه دو ميليون ريالي به صورت روزانه،
سه جايزه  200ميليون ريالي به صورت ماهانه و سه جايزه يک ميليارد ريالي
در پاي��ان دوره سه ماهه جشنواره به قيد قرعه به پذيرندگان حائز ش��رايط
شرکت در قرعهکشي اهدا خواهد شد.

تعداد «سپهر دانش»یها از  ٨٠هزار نفر گذشت

بان�ک صادرات  -بیش از  ٨٠ه��زار دانشآموز با دریافت اولین کارت
بانکی خود از بانک صادرات ایران ،استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را
تجربه کردند.به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،تعداد دانشآموزان
استف��اده کننده از خدمات بانکداری الکترونیک این بانک از زمان آغاز طرح
«سپه��ر دانش» از  ٨٠هزار نف��ر فراتر رفت که نشان از رویکرد این بانک در
ترویج فرهنگ بانکداری در میان دانشآموزان و خانوادههای آنان است.
بنابراین گزارش ،هدف اصلی این طرح که برای اولین بار در نظام بانکی
کشور با مزیتهای منحصر به فرد رونمایی شده ،توسعه فرهنگ بانکداری و
آش��نایی بیشتر دانشآموزان با خدمات نوین بانکی است که توانسته اعتماد
طی��ف قابل توجهی از دانشآم��وزان و خانوادههای آنها را جلب کرده و روند
روزافزون آن همچنان ادامه دارد.
در این طرح با سقف تراکنش مالی  ٢میلیون ریالی در هفته ،دانشآموزان
میتوانند از طریق تمامی درگاههای اینترنتی ،خدمات بانکداری الکترونیک
را دریافت کنند.

بیش از یک میلیون نصب همراه بانک تجارت
در  3ماه

بانک تجارت  -همراه بانک تجارت مورد استقبال بیش از یک میلیون
و سیصد هزار مشتری بانک تجارت و شبکه بانکی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،نسخه جدید همراه بانک تجارت
ک��ه در مهر م��اه در دسترس مشتریان قرار گرفت توانس��ت با امکان جدید
کارتهای شتابی مورد استقبال مشتریان قرار گرفته و بیش از یک میلیون و
سیصد هزار بار نصب شود.
این نسخ��ه بر روی سایت به نشان��ی mobilebank.tejaratbank.
 irقرار گرفت و همزمان در فروش��گاه های ن��رم افزار کافه بازار و ایران اپس
ویژه گوش��ی های اندرویدی و سیب بانک و اپ استور ایرانی ویژه دارندگان
گوشیهای با سیستم عامل  IOSارائه شده است.
در ای��ن نسخه امک��ان استعالم تمام��ی انتقاالت انجام ش��ده از سوی
مشتریان از طریق کارت ،حساب و شبا درقسمت سوابق تراکنش فراهم شده
اس��ت .کاربران نیزمی توانند سوابق تراکنش خود را به صورت موردی حذف
کرده و چک و اقساط خود را ویرایش کنند .دسترسی به ماشین حساب در
تمامی قسمتهایی که مبلغ وارد می شود نیزاضافه شده است.
اپلیکیش��ن همراه بانک تج��ارت درنسخه جدید امک��ان ذخیره سازی
اطالعات مشتریان بر روی فضای ابری را فراهم کرده است .با اضافه ش��دن
این امکان ،اطالعات مشتریان در صورت پاک ش��دن اپلیکیشن قابل بازیابی
است.

عبور تسهیالت پرداختی بانک ملی به شرکت های
دانش بنیان

بان�ک مل�ی  -مان��ده تسهی�لات پرداخت��ی بان��ک ملی ای��ران به
ش��رکت های دانش بنیان تا پایان آبان ماه سال جاری به  13هزار و 370
میلیارد ریال رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،با اعتقاد راسخ بانک به حمایت
از فعالیته��ای دانش بنی��ان و پس از تاکید دولت محت��رم بر این موضوع،
حمایت از تکنولوژی و ایدههای نوین به طور جدی در دستور کار بانک ملی
ل گذش��ته سه هزار و  102میلیارد
ایران قرار گرفته است.از این رو طی سا 
ری��ال و طی نیمه نخست سال جاری مبلغ ش��ش هزار و  769میلیارد ریال
تسهیالت در این زمینه توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.

خبــر
دستور تسریع توسعه چابهار از سوی هندیها

نزدیک ش��دن به آمادگی بندر چابهار ب��رای آغاز کارکرد کامل خود در
کنار فرآهم بودن تسهیالت مالی از سوی هندیها ،مهمترین مسائلی بودند
که در سفر سه روزه وزیر امور خارجه کشورمان به دهلی بر آن تاکید ش��د،
هر چند وجود برخی مشکالت و لزوم حل آن نیز در جلسات مقامات مختلف
مطرح شد.به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان
در رأس ی��ک هیأت بلند پای��ه سیاسی-اقتصادی به هند سفر کرد و در این
بی��ن اتفاقات ،تصمیمات و اظهارات طی سه روز حضور وی و هیات مربوطه
در هن��د در مورد چابهار ،یک��ی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور در برهه
زمانی کنونی به شمار آمد.
معافیت تحریمی چابهار سقف زمانی ندارد
عل��ی چگنی -سفیر ایران در دهلی -با بیان این که ظرفیتهای زیادی
ب��رای روابط اقتص��ادی بین ایران و هن��د وجود دارد ،یادآور ش��د که بندر
چابهار یک موقعیت ویژه و فوقالعادهای با مزیتهای خیلی باالی اقتصادی،
سیاس��ی و امنیتی دارد و به حفظ امنیت و گست��رش دوستیها در منطقه
کم��ک میکند و هم برای ما و هم هند ،افغانست��ان و آسیای میانه اهمیت
دارد و ب��ه حفظ دوستیها و گسترش امنی��ت در منطقه کمک میکند.وی
صحبتهای��ش را اینگونه ادامه داد که اهمیت چابهار از آنجاست که به بازار
اروپ��ا هم متصل میش��ود ،بنابراین گسترش همکاریه��ا در چابهار مورد
اراده ج��دی طرف هندی است و تسهیالتی که ما در چابهار فراهم کردهایم
جذابیت الزم برای جذب سرمایه گذاران هندی را فراهم میکند.
سفی��ر ای��ران در دهلی تاکید کرد ک��ه عالوه بر ای��ن ،امکاناتی همانند
بخشودگ��ی مالیاتی  ۲۰ساله و مزایای دیگر برای سرمایهگذاران وجود دارد.
یک��ی از بندهایی که پیشبینی کردیم در مکانیسم مالی و بانک مرکزی دو
کشور امضا کردند استفاده از همین پول برای سرمایهگذاری طرفین است،
ضم��ن اینکه معافیت تحریمی چابهار سقف زمان��ی ندارد و یک بندر بسیار
مهم و استراتژیک است که به اقیانوس هند متصل است.

