تکلیف قانوین برای مسکن ابزنشستهها
طبق شـرایط تعیین شـده در بودجه  ،۱۳۹۸بانک مسـکن مکلف شـده اسـت تا در سـال
جـاری  ۴۰هـزار فقـره تسـهیالت برای بازنشسـتهها در نظـر گرفتـه و پرداخت کند.
بـر اسـاس شـرایط تعریـف شـده در قانـون ،بانک مسـکن باید بتوانـد از محل منابعـی که از
بازگشـت اقسـاط مسـکن مهر دریافت میکند حدود  ۴۰هزار فقره تسـهیالت مسـکن به
بازنشسـتهها بپـردازد .ا گرچـه سـقف پرداختـی وامهای پیشبینی شـده مشـخص نیسـت
امـا احتمـاالً براسـاس موقعیـت جغرافیایی متفاوت خواهـد بود .همچنین در مـورد دریافت
سـود آن نیـز ظاهـرا ً سـقف آن معـادل سـود صنـدوق پـس انـداز یکم اسـت به نحـوی که
حداکثر به  ۹درصد میرسـد.بر این اسـاس نرخ سـود تسـهیالت پرداختی به بازنشسـتهها
در تهـران  ۹درصـد ،در مراکـز اسـتانها هفـت درصـد و در سـایر شهرسـتانها و روسـتاها

3

چهار درصد اسـت.

کدام ابزنشستهها ممشول وام مسکن یمشوند؟

امـا اینکـه پرداخـت وام پیشبینـی شـده در بودجـه  ۱۳۹۸کـدام بازنشسـتهها را شـامل
میشـود اینگونـه اسـت کـه شـامل تمام بازنشسـتگان اعـم از کشـوری ،لشـکری و تأمین
اجتماعی که مسـتمری بازنشسـتگی آنها کمتر از سـه میلیون تومان در ماه است ،میشود.
بر این اسـاس بازنشسـتگانی که حداقل پنج سـال از بازنشسـته شـدن آنها گذشـته و در
 ۱۰سـال گذشـته خـود و همسرشـان فاقـد واحـد مسـکونی بـوده و از تسـهیالت خریـد یا
سـاخت مسـکن اسـتفاده نکردهاند بدون نیاز به سـپردهگذاری این وام را دریافت میکنند.

پیشینهملل

خبــر
n e w s

موسسه مالی اعتباری ملل در یک نگاه
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02
03

ارسال هر پیامک چقدر هزینه
دارد؟

شروع فعالیت در سال  1366با نام صندوق قرض الحسنه عسگریه

هزینـه هـر صفحـه پیامـک فارسـی بـا سـیمکارتهای دائمـی
همـراه اول ۸۹ ،ریـال اسـت .ایـن عـدد بـرای پیامکهایی که به
زبـان التین نوشـته شـوند ۲۲۲ ،ریال بـه ازای هر صفحه خواهد
بـود .همچنین ارسـال پیامک با سـیمکارتهای اعتبـاری همراه
اول ،بـه ازای هـر صفحـه پیامک فارسـی ۱۰۶ ،ریـال هزینه دارد
و بـا ارسـال هـر صفحـه پیامـک التیـن نیـز کاربـران بایـد ۲۶۴
ریـال بپردازند.
در اپراتـور دوم یـا ایرانسـل دائمـی ،هزینـه هـر صفحـه پیامـک
فارسـی  ۸۹ریـال اسـت .ایـن عـدد بـرای پیامکهایـی کـه بـه
زبـان التین نوشـته شـوند ۲۱۲ ،ریال بـه ازای هر صفحه خواهد
بـود .هزینـه ارسـال پیامک با سـیمکارتهای اعتباری ایرانسـل
نیـز بـه ازای هـر صفحـه پیامـک فارسـی ۱۰۶ ،ریال بـوده و هر
صفحـه پیامـک التین نیز برای کاربـران  ۲۶۴ریال هزینه خواهد
داشت.
تعرفـه ارسـال پیامـک بـا سـیمکارتهای دائمـی اپراتـور رایتل،
 ۸۸ریـال بـه ازای هـر صفحـه پیامـک بـا زبـان فارسـی اسـت.
در حالـی کـه ارسـال هـر صفحـه پیامک بـه زبان التیـن در این
سـیمکارتها ۱۵۹ ،ریـال هزینـه دارد .همچنیـن کاربـران برای
ارسـال پیامـک با اسـتفاده از سـیمکارتهای اعتبـاری رایتل به
ازای هـر صفحـه بـه زبان فارسـی  ۱۰۵ریال میپردازند و ارسـال
پیامـک بـه زبـان التین نیـز  ۲۲۰ریال بـه ازای هر صفحه هزینه
دارد.

اخذ مجوز فعالیت در سال  1377از وزارت تعاون و گسترش عملیات در سراسر کشور
ثبت شرکت به عنوان موسسه مالی اعتباری در سال  1390و ثبت موسسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار و آغاز معامالت سهام موسسه در شرکت فرابورس
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چکاوک

مجری طرح سـامانه عرضه گوشـت اینترنتی «یخچال»:در حال
حاضـر دو سـبد بـرای ارائه به متقاضیان گوشـت تنظیـم بازاری
معرفـی کردهایم.
بسـته اول شـامل یک کیلو ران گوسـاله به قیمت  ۴۶هزار تومان
و دو کیلـو چـرخ کـرده گوسـاله بـه قیمـت هـر کیلـو  ۳۲هزا و
 ۵۰۰تومـان اسـت .بـه ایـن ترتیـب مجموع بسـته شـماره یک
 ۱۱۱هـزار تومـان اسـت .بسـته شـماره دو نیز شـامل یک کیلو
سردسـت گوسـاله بـه قیمـت  ۴۵هـزار تومـان ،یـک کیلو چرخ
کـرده تـازه بـه قیمـت  ۳۷هـزار تومـان و یـک کیلو چـرخ کرده
منجمـد بـه قیمـت  ۳۲هزار و  ۵۰۰اسـت کـه در مجموع قیمت
بسـته دوم نیـز  ۱۱۴هـزار و  ۵۰۰تومان اسـت.
خانوار متقاضی الزم اسـت با اطالعات دقیق در سـامانه یخچال،
ثبت نام کند؛ سـپس بسـته مورد تقاضایش را سـفارش میدهد
تـا بیـن  ۲۴تـا  ۴۸سـاعت این بسـته سـفارش شـده به دسـت
وی ،درب منزل تحویل داده شـود .قیمت ارسـال بسـتهها برای
تهرانیهـا  ۵۵۰۰تومان اسـت.

تلفن بانک

 -1خدمات حساب
 - 2پرداخت قبوض
 -3عملیات چک
 -4انتقال وجه
 -5اعالم مانده حساب
-6ورود سایر حساب ها
-7تغییر پین کد

04

پایا

اینترنت بانک

 -1موجودی حساب  -2انتقال وجه کارت به کارت
 -3انتقال وجه حساب به حساب  -4انتقال وجه بین بانکی پایا
 -5انتقال وجه بین بانکی ساتنا  -6صورتحساب کارت یا حساب
 -7پرداخت قسط تسهیالت  -8پرداخت قبوض
 -9مسدودی کارت  -10تغییر رمز عبور
 -11استعالم شماره شبا  -12فهرست حساب ها
 -13گزارش مغایرت  -14تنظیمات پست الکترونیک و پیام کوتاه
 -15امکان لغو دستور پرداختهای پایا

پژو چقدر ارزان شد؟

در روزهـای اخیـر قیمـت پـژو پـارس  LXاز  ۱۰۸میلیون تومان
بـه  ۱۰۱میلیـون تومـان رسـیده اسـت.قیمت پـژو  GLXصفـر
کیلومتـر پیـش از آغـاز فروردیـن مـاه  ۷۷میلیون تومـان بود اما
این قیمت در روزهای اخیر به  ۶۸میلیون تومان رسـیده اسـت.
قیمـت پـژو  ۲۰۷اتوماتیـک نیـز از  ۱۳۰میلیون تومـان به ۱۲۷
میلیـون تومان رسـیده اسـت .پـژو  ۲۰۶صندوقدار نیـز در بازار
 ۸۸میلیـون تومـان قیمت خورده اسـت در حالی که اسـفند ماه
قیمـت ایـن خـودرو بـه  ۹۴میلیون تومان میرسـید .

کودکان و عیدی هایشان

مدیریت نامحسوس عیدی بچه ها!

آمـوزش و تربیـت کودکان در ابعاد مختلف
معصومه جمالی
زندگـی دارای اهمیـت اسـت و ما به عنوان
خبرنگار
والدیـن وظیفـه داریـم آنهـا را بـرای
رویارویـی بـا جنبههـای مختلـف زندگـی آمـاده کنیـم ،آنچه امـروز مد نظر
ماسـت تربیت اقتصادی کودکان اسـت ،اینکه کودک مفاهیم پایه اقتصادی
را به اقتضای سـن خود درک و تحلیل کند و در زمان مناسـب بتواند تصمیم
درخـور بگیـرد مـا را امیـدوار میکنـد کـه او در آینـده از پـس حسـاب کتاب
دخـل و خـرج خود برخواهـد آمد.

عیدی ها ،هبانه ای برای رشوع یک چالش اقتصادی

یکی از بهترین زمانها برای شروع آموزش و میدان دادن به کودک در دنیای
اقتصاد همین روزهاست ،دقیقا بعد از پایان تعطیالت نوروزی و درست زمانی
که کودک عیدیهای نقدی خود را جمع و جور میکند میتوان برخی از
مفاهیم را به او آموزش داد .به بچههای کوچکتر که هنوز در شمارش ریال
و تومان مشکل دارند میتوان فرصت داد تا این مفهوم را به اندازه کافی تکرار
و درک کنند  .آنقدر عیدی هایشان را بشمرند تا به خوبی شمارش را یاد
بگیرند .بعد از آن با طرح این موضوع که بهترین کاری که میتوانی با عیدی

هایت انجام دهی چیست؟ میتوان ذهن او را به چالش کشید تا به بهره
برداریهای مختلف از پول فکر کند و پس از آن که ایده هایش را مطرح
کرد آنها را باهم بررسی کنیم و چند ایده دیگر در اختیار او بگذاریم و به او
کمک کنیم بهترین تصمیم را بگیرد.

چه نقشه ای یمتوان برای عیدیها کشید؟

عیـدی دادن و عیـدی گرفتـن ،ایـن رسـم زیبـای ایرانـی از شـیرین تریـن
بخشهـای دیـد و بازدیدهـای نـوروزی اسـت ،هدیـه ای خـاص کـه در اکثـر
مواقـع بـه صـورت پـول نقـد اسـت و بـزرگان فامیـل آن را بـه قـرآن کریـم
متبـرک و سـپس بـه کوچکترهـا هدیـه میکننـد .معموال کودکان بیشـتر
از همـه عیـدی دریافـت میکننـد و ایـن روزهـا بـا اتمام ایـام نـوروز در حال
جمـع و جـور کـردن عیـدی هایشـان و نقشـه کشـی بـرای خرج کـردن آن
هسـتند .بهتر اسـت شـما هیچگاه عیدی هایشـان را از آنان نگیرید و یا خرج
نکنیـد ،بـه او و برنامـه اش بـرای عیـدی هایـش احتـرام بگذاریـد و با نظارت
غیـر مسـتقیم بـه افزایـش اعتماد به نفـس و تقویت حس اسـتقالل او کمک
کنیـد .فقـط در مواقـع لـزوم وارد عمـل شـوید؛ بسـته بـه مقـدار عیدیهای
کـودک میتـوان ایدههـای مختلـف را بـه همـراه او اجرایـی کرد.

مـی توانیـم حسـاب پـس انـدازی بـرای کـودک افتتـاح کنیم تـا عیدیهای
خود را در آن نگهداری کند .پس انداز امر بسـیار پسـندیده و کارآمدی اسـت،
چـه بهتـر کـه کسـی ایـن کار را در کودکی تجربه کنـد و نتیجه آن را ببیند.
می توانیم به کودک کمک کنیم وسـایل کاربردی و مورد عالقه اش را بخرد.
وسـایلی نظیر دوچرخه ،دوربین عکاسـی ،میکروسکوپ ،عینک آفتابی ،تبلت
و کتابخـوان یـا حتـی چیزهـای کوچکتر ،قطعا کودک وسـیله ای که با پول
خود خرید کند را بیشـتر دوسـت خواهد داشـت و خاطره خوبی از خرید در
ذهن او رقـم خواهد خورد.
مـی توانیـم بـه او کمـک کنیم کسـب و کار کوچکی راه بینـدازد ،این کار هر
چنـد کوچـک ،کمـک بزرگـی بـه کـودک میکنـد و تجربـه ای عالـی برای
ورود بـه دنیـای حسـاب و کتـاب و دخـل و خـرج و فکـر کـردن بـه در آمد و
سـود آوری اسـت .درسـت کـردن یـا مونتـاژ کردن دسـت سـازههای کوچک
کاربـردی بـرای خـود کـودکان گزینـه خوبی اسـت چـرا کـه او میتواند برای
فـروش آنهـا نیـز تلاش کنـد و لذت بیشـتری از کسـب و کار خـود ببرد.
مـی توانیـم بـا آشـنا کردن کـودک با مفهوم بیمـه و مزایای آن بـرای او بیمه
عمـر تهیـه کنیـم ،ایـن کار برای آینده او بسـیار مفیـد خواهد بود.
مـی توانیـم بـا بخـش خیلـی جزئی از عیـدی کـودک را به کار خیر تشـویق

کنیـم تـا لـذت ایـن کار را هـم بچشـد و خـود را در کمـک بـه همنـوع خود
مفیـد ببینـد .این کار قطعا حس بسـیار خوبـی را در او به وجـود خواهد آورد.

