ﴍوع واریز مرحله دوم وام رضوری ابزنشستگان سال 9٨
طـرح اعطـای وام ضـروری به بازنشسـتگان واجد شـرایط به ترتیـب اولویت
بـا «کمتریـن مجموع وام دریافتی»« ،کمتریـن حقوق دریافتی» و همچنین
«بیشـترین فاصله از آخرین سـال دریافت وام» نسـبت به سـال جاری ،امتیاز
بنـدی شـده و بـا توجـه بـه سـقف اعتبـار تخصیصی توسـط بانـک عامل به
صـورت ماهیانـه وام ضـروی خود را پرداخـت می کنند.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،سـید میعـاد صالحـی مدیـر عامـل صنـدوق
بازنشسـتگی کشـوری اعام کرد تا سـاعات پایانی امشـب (سـه شـنبه 31
اردیبهشـت) مرحلـه دوم وام ضـروری قـرض الحسـنه  ٥میلیـون تومانـی به
حسـاب  32هـزار و  ٥٠٠نفـر از بازنشسـتگان واریـز خواهد شـد.وی با اشـاره
بـه اینکـه تاکنـون  234هـزار نفـر وام دریافـت کـرده انـد ،گفـت :وام مابقی
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متقاضیان تا شـهریورماه به صورت مرحله بندی به حسـاب متقاضیان واجد
شـرایط واریز میشـود.
او بـا اشـاره بـه اعتبـار  2٠٠٠میلیـاردی تخصیـص داده شـده توسـط بانـک
صـادرات بـرای ارائـه تسـهیات بـه بازنشسـتگان ،گفـت :ایـن وام بـه مبلـغ ٥
میلیـون تومـان بـا کارمزد  4درصد اسـت که برای  4٠٠هـزار نفر در نظر گرفته
شـده بـود و بـه درخواسـتهای ثبت شـده واجد شـرایط تعلق خواهـد گرفت.
صالحـی بـا تصریـح ایـن مطلـب کـه ایـن تسـهیات در هـر مـاه بـا توجه به
اعتبارات تخصیصی بانک عامل به متقاضیان واجد شـرایط پرداخت میشـود،
افـزود :مـدت بازپرداخـت وام ضـروری  3۶ماه اسـت و پـس از پرداخت ،ماهانه
 1٥٠هـزار تومـان از حسـاب وام گیرنده کسـر خواهد شـد/.مهر

شنبه  4خرداد  - 1398شماره 18

ساخت ایران

ﻗاﺋم مﻘام موسسه ملﻞ مﻄرح کرد:

بانک مرکزی سﭙردههای بلندمدت را احیا کند

قائممقـام موسسـه اعتبـاری ملـل
محدثه انبیاﺋی
گفت :اگر بانک مرکزی ،سـپردههای
روزنامهنگار
بلندمـدت را احیـا کند این امر منجر
بـه اسـتقرار پـول و در نتیجـه ارائه تسـهیات بلندمـدت به واحدهـای تولیدی
خواهد شـد.
بـه گـزارش اخباربانـک ،محمدرضا مروجـی با تاکید بر اینکـه رویکرد بانکها
و موسسـات اعتبـاری بـرای تبدیـل حسـابهای بلندمـدت بـه میـان مـدت
وکوتاهمـدت در سـالهای اخیـر ،باعـث افزایـش گردش پول شـد ،افـزود :این
افزایـش گـردش پـول تبعـات مخربـی به همـراه داشـت .وی ادامـه داد :بانک
مرکـزی بـا برخـی سیاسـتها ماننـد حـذف پشتنویسـی چکهـای بانکی و
قابلانتقـال نبـودن آنهـا باعـث کنـد شـدن گردش پول شـد.
مروجی با تاکید بر اینکه سـقف برداشـت از کارت بانکی و دسـتگاههای پایانه
فـروش نیـز از دیگـر سیاسـتهای بانک مرکزی بوده اسـت ،تصریـح کرد :این
سیاسـتها و سیاسـتهایی ماننـد جابهجایـی پـول از طریـق سـاتنا و پایـا و

چکهـای بانکـی و بیـن بانکـی نیز از گردش سـریع پول کاسـت.
وی اظهـار کـرد :اگـر بانک مرکزی سـپردههای بلندمدت  2سـاله 3،سـاله و ٥
سـاله را احیـا کنـد ارائه تسـهیات بلندمدت بـه واحدها و بنگاههـای تولیدی
نیـز امکانپذیر میشـود.
مروجی ادامه داد :نیازی نیسـت که برای گسـترش سـپردههای بلندمدت ،نرخ
سـود را خیلـی بـاال ببریـم .پیـش از ایـن نیز هم تفاوت نرخ سـود سـپردههای
بلندمـدت و میـان مـدت در حـد یک تا  2درصد بوده اسـت.
وی بـا تاکیـد بر اینکه برخی افراد توانایی سـرمایهگذاری پولشـان را در سـایر
بازارهـا ندارنـد و اهل ریسـک نیسـتند ،در بانکها و موسسـات اعتبـاری باقی
میماننـد ،افـزود :اگـر همـه بانکهـا و موسسـات اعتبـاری نرخ سـود بانکی را
رعایـت کننـد ،منابـع در بانکها و موسسـات اعتباری باقـی میماند.
مروجـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا منابـع بانکهـای ادغامـی ،بـه
سـایر بانکهـا منتقـل نمیشـود ،تصریـح کـرد :ممکـن اسـت سـایق برخی
سـپردهگذاران در بانکهـا و موسسـات اعتبـاری دیگـر تامیـن شـود.

قائممقـام موسسـه اعتبـاری ملـل افـزود :در حـال حاضـر سـپردهگذاران بـه
سـمت بانکهـای دیجیتالـی و بانکداری الکترونیک متمایلانـد و در بانکها و
موسسـات اعتباری سـپردهگذاری می کنند که از لحاظ بانکداری الکترونیک،
خدمـات خوبی ارائـه میدهند.
مروجـی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر حرکـت پـول سـاکن اسـت ،افـزود:
نقدینگـی از بانکهـا و مـو سسـات اعتباری خارج نمیشـود .در هـر بازاری که
برونـد مجـدد بـه بانکها و موسسـات برمیگردنـد .وی تصریح کرد :نرخ سـود
بانکـی در حـال حاضـر متعادل اسـت و افرادی که اهل ریسـککردن نیسـتند
در بانکهـا و موسسـات باقـی میمانند.
وی ادامـه داد :ایـن افـراد بـه بـازار دیگـری نمیروند و نرخ سـود بانکی در حال
حاضـر هـم تـا حـدودی ارزش پولشـان را حفـظ میکنـد .قائممقـام موسسـه
اعتبـاری ملـل اظهـار کـرد :باتوجـه بـه نـرخ حقالوکالـه بانکها و موسسـات،
اگـر نـرخ سـود بانکـی افزایـش یابـد ،قیمـت تمام شـده پـول بـرای تولید نیز
افزایـش مییابد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه معموال نرخ سـود منشـایی از نرخ تورم اسـت تا ارزش
دارایـی مـردم کـم نشـود ،افـزود :با توجه بـه تورم حـال حاضر ،افـرادی که در
بانکهـا و موسسـات اعتبـاری سـپردهگذاری میکننـد در واقـع نقش بسـیار
پررنگـی در کمک به اشـتغال و تولیـد دارند.

اپرس خزر برای یک عﺮﻤ

خبــر
n e w s

مﺤﺼول وطنی که نیم ﻗرن مهمان خانه های ماست

خریـد لـوازم برقـی جـزو مهمتریـن خریدهـا به حسـاب می آید چرا که اسـتفاده از این وسـایل روز به روز بیشـتر شـده و زندگی ما را تحت تاثیـر حضور خود قرار داده اند .پﺲ بهتر اسـت
معصومه جمالی
کاالهایـی بـا کیفیـت تهیـه کنیـم تـا بـه خوبـی از پـﺲ نیاز های ما برآیند .در این دسـته از وسـایل خوشـبختانه برخـی تولیدات داخلـی از تنوع خوب و کیفیت بسـیار باالیـی برخوردارند .
نویسنده
یکـی از بزرگتریـن و قدیمـی تریـن تولیـد کننـدگان لـوازم برقـی داخلـی شـرکت پارس خزر اسـت کـه محصوالت آن با نـام های تجاری پـارس خزر و سـایا به بازار عرضه می شـوند.
در این مجال بیشـتر با این شـرکت و محصوالتش آشـنا می شـویم ،پﺲ با ما همراه باشـید.
آن دارای امکانـات زیـادی اسـت .در برخـی از مدلهـا شـما مـی
توانیـد حتـی بیـرون از منـزل بـا فرمـان دادن به پلوپز برنج و سـایر
پخـت و پزهـای خـود را از قبیـل پخـت خورشـت ،بخارپـز نمـودن
و  ....انجـام دهیـد .پلـو پـز پـارس خـزر یـک محصـول بـا ظرفیـت
های مختلف متناسـب با نیاز مشـتریان اسـت که در کنار طراحی
سـاده ،از قابلیتهـای فراوانـی نیـز برخـوردار اسـت .جنـس ظـرف
تفلـون نچسـب و دیـگ جـدا شـونده بـا قابلیـت شسـت وشـو در
ماشـین ظرفشـویی کاربـری ایـن محصول را آسـانکرده اسـت .از
دیگـر مشـخصات کلـی ایـن کاال میتـوان بـه تـوان مصرفی نسـبتا
بـاال ،اسـتفاده از تایمر و ترموسـتاتهای با دقـت باال و مصرف بهینه
انـرژی اشـاره کـرد .قیمـت ایـن محصـول در مدل هـای مختلف از
 338هـزار تومـان تـا  93۶هـزار تومـان متغیـر می باشـد.

آبمیوه گیری

آبمیـوه گیـری هـای پـارس خـزر نیز جـزو محصوالت قدیمـی و پر
فـروش ایـن شـرکت محسـوب مـی شـود .ایـن قدمـت را با بـه خاطر
آوری آبمیـوه گیـری هـای نارنجـی رنـگ و پرقـدرت پارس خـزر در
آشـپزخانه مـادر بـزرگ هایمـان بـه راحتـی مـی پذیریـم .امکانـات ،
قابلیـت هـا و کیفیـت ایـن محصـول نیـز بـا گذر زمـان ارتقـا یافته و
در مـدل هـای مختلـف بیـن  2٧٠تـا  ٧8٠هـزار تومـان قیمـت دارد.

فن هیرت

ﴍکت اپرس خزر

در واپسـین روزهـای سـال  134٧شـرکت پـارس توشـیبا بـا
مشـارکت و همـکاری فنـی کارخانه توشـیبای ژاپـن ،فعالیت خود
را در اسـتان گیـان آغـاز کـرد .در سـال  13۶1نـام شـرکت پارس
توشـیبا به شـرکت صنعتی پارس خزر تغییر یافت و درحال حاضر
بـا بیـش از نیم قـرن تجربه به عنوان بزرگتریـن تولید کننده لوازم
خانگـی برقـی کوچـک در ایران ،به صورت سـهامی عـام به فعالیت
خـود ادامـه می دهد و سـهام آن در سـازمان بـورس اوراق بهادار نیز
عرضه می شـود.

محصوالت اپرس خزر

ایـن شـرکت از ابتـدای فعالیتـش بـا دو نام پارس توشـیبا و پارس
خـزر محصـوالت زیـادی را روانه بازار کرده اسـت کـه در این مجال
سـعی مـی کنم بعضـی از آن هـا را معرفی کنم.

جارو برﯽﻗ

پـارس خـزر با سـال هـا تجربـه در تولید انـواع جاروبرقـی ،انتخاب
هـای متنوعـی را با قیمت های مناسـب پیش روی شـما قـرار داده
اسـت و مـی تـوان بـه جرئـت گفت شـعار ایـن برند یعنـی « پارس
خـزر بـرای یـک عمـر» به خوبـی درمورد جـارو برقی های سـاخت
ایـن شـرکت صـدق می کند  .شـاید تنها نکته منفـی و مورد انتقاد
مشـتریان ایـن محصـول پارس خـزر ،کوتـاه بودن طـول کابل برق
جارو برقی اسـت که هنگام اسـتفاده مشـکاتی از قبیل جابه جایی
مکـرر کابـل از ایـن پریـز به آن پریز یا اسـتفاده از سـیم هـای رابط
سـیار در کنـار جـارو برقـی را در پـی دارد  .قیمت جـارو برقی های
پـارس خـزر در توانایـی هـا و انـواع مختلـف از  ۶٠٠هـزار تومـان تا
یـک میلیـون و  ٥٠٠هـزار تومان متغیر اسـت.

چرخ گوشت

چـرخ گوشـت هـای پـارس خـزر یکـی دیگـر از پـر فروش هـای این
شـرکت هسـتند کـه از دیربـاز که سـاختار سـادهای داشـتند در خانه
ایرانیـان حضـور داشـته و اکنـون نیز که در جدیدتریـن مدلهای خود
از نظـر ضریـب ایمنـی ،امـکان موتـور برگـردان ،امـکان نصب مکمل
هـای غذاسـاز ،جادویـی برای رنـده کردن ،آبمیوه گیری و اکسسـوری
هـای سوسـیس سـاز پیشـرفت زیـادی کـرده انـد از اسـتقبال خوبی
برخوردارنـد .پـارس خزر برای نیازهای مختلف شـما ،مدلهای متنوع
چـرخ گوشـت را با سـرعت عملکـرد مطلـوب و گواهﯽنامه اسـتاندارد
ایمنـﯽ  ،بـا قیمـت های مناسـب تولید می کند که بـازه قیمتی آنها
از  ۶99هـزار تومـان تـا  9٥1هـزار تومـان بسـته بـه مـدل و امکانـات
متغیر اسـت.

پنکه

پنکـه از قدیمـی ترین تولیدات شـرکت پارس خزر اسـت که به عنوان
یکی از کم مصرف ترین لوازم خانگی سرمایشـی می توان در بسـیاری
از اوقـات شـبانه روز آن را جایگزیـن سـایر لوازم سرمایشـی پر مصرف
نمـود .مصـرف انـرژی با اسـتفاده از پنکه بسـیار بهینه می شـود .انواع
پنکـه هـای پـارس خزر عبارتند از سـقفی ،رومیزی ،ایسـتاده ،دیواری
و رومیـزی بـدون پـره کـه بـازه قیمـت آن بیـن  3۶٠تـا  ٧٧٠هـزار
تومان می باشـد.

پلوپز

پلوپز پارس خزر از آن دسـته محصوالتی اسـت که در خانه اکثریت
قریـب بـه اتفـاق ایرانیـان از قدیم تاکنون حضـور دارد و با پخت پلو
بـا تـه دیـگ دلچسـب ایرانـی یـار کدبانوهـای ایـن سـرزمین بوده
و همـراه بـا پیشـرفت تکنولـوژی پیـش رفتـه و مـدل هـای جدید

شرکتصنعتی
پارس خزر با توسعه
شبکه خدمات پﺲ
از فروش خود و
با بیش از 450
مرکز مجاز در همه
شهرهایکشور
آماده اراﺋه خدمات
به مشتریان خود
می باشد .کلیه
محصوالت شرکت
پارس خزر شامل
دو ماه خدمات
تعویﺾ محصول ،
 25ماه خدمات پﺲ
از فروش رایگان
و  10سال تامین
قطعات می باشند

فـن هیترهـای برقـی بـه خصـوص در سـال هـای اخیـر که مـردم در
زمسـتان هـا بـا برپایـی کرسـی میل به ایجـاد حال و هوای سـنتی در
منازلشـان دارنـد ،بیـش از پیش مـورد توجه قرار گرفته بـه طوری که
فـن هیترهـای پـارس خـزر در زمـره پرفروش هـای این شـرکت قرار
گرفتـه اسـت  .از آنجـا کـه پـارس خـزر  ،یکـی از برنـد هـای بسـیار
پرطرفـدار در سـاخت فـن هیتـر برقی اسـت در این شـاخه انـواع فن
هیترهای رومیزی ،فن هیترهای ایسـتاده و شـومینه برقی کم مصرف
را روانـه بـازار نموده اسـت .

محصوالت کم طرفدار

برخـی از محصـوالت پـارس خـزر بـه دلیل شـهرت نداشـتن با حضور
کـم رنـگ در بـازار مواجـه هسـتند کـه ایـن مسـئله مـی توانـد علل
مختلفـی داشـته باشـد .از جملـه ایـن محصـوالت در بین حـدود 4٠
محصـول مختلـف ایـن شـرکت مـی تـوان به ماشـین لباسشـویی،
آون توسـتر ،سـرخ کـن  ،چـای سـاز  ،اتـو بخـار  ،سشـوار و دسـتگاه
تصفیـه هـوا اشـاره کرد.
امیـد اسـت پـارس خـزر بـا بهـره منـدی از تکنولـوژی سـاخت ایـن
محصـوالت و برطـرف کـردن مشـکات احتمالـی موجود در سـاخت
ایـن دسـته از محصـوالت بتوانـد سـهم خـود را در بـازار کاالهـای بـا
کیفیـت ایرانـی افزایـش دهد.

گارانیت محصوالت اپرس خزر

شـرکت صنعتـی پـارس خزر با توسـعه شـبکه خدمات پـس از فروش
خـود و بـا بیـش از  4٥٠مرکـز مجـاز در همـه شـهرهای کشـور آماده
ارائـه خدمـات بـه مشـتریان خـود می باشـد .این شـرکت با اسـتقرار
واحد صدای مشـتری در کلیه سـاعات شـبانه روز ،اطاعات مورد نیاز
مشـتری را دراختیار آنها قرار داده و نظرات و پیشـنهادهای مشـتریان
را دریافـت مـی کنـد .کلیه محصوالت شـرکت پارس خزر شـامل دو
مـاه خدمـات تعویض محصول  2٥ ،مـاه خدمات پس از فروش رایگان
و  1٠سـال تامین قطعات می باشـند.

 ۵میلیون
مﳩول هسام عدالت سود
دریافتنکردند

مشـاور رئیـس سـازمان خصوصـی سـازی اعـام کـرد کـه
ثبتنـام جدیـدی بـرای سـهام عدالـت انجام نشـده و در حال
حاضـر ایـن امـکان وجود نـدارد که افراد دیگـری برای گرفتن
سـهام عدالـت ثبتنـام کنند.هـم اکنـون  49میلیـون نفـر
مشـمول سـهام عدالـت هسـتند کـه از ایـن تعـداد  2میلیون
نفـر فـوت کردهانـد و تنها  42میلیون نفر شـماره شـبای خود
را بـه سـامانه سـهام عدالت بـرای دریافت سـود وارد کردهاند.
بنابرایـن  ٥میلیـون مشـمول سـهام عدالـت ،بـرای گرفتـن
سـودهای خـود هیچ اقدامـی انجـام ندادهاند/.صداوسـیما

وام خرید خانه افزایش ﳕییابد

وزیر راه و شهرسـازی ،گفت :در  1۶اسـفندماه سـال گذشـته
مصوبه شـورای پول و اعتبار برای افزایش وام سـاخت مسـکن
دریافـت شـد و این تسـهیات حدودا  ۶٥درصـد افزایش پیدا
کـرده اسـت .وی در خصـوص برنامـه ایـن وزارتخانـه بـرای
افزایش مبلغ تسـهیات خرید مسـکن ،گفت :تاکنـون وزارت
راه و شهرسـازی برنامـهای بـرای افزایـش میـزان وام خریـد
مسـکن ندارد.

خرب خوش برای اجارهنشینها؛
سقف اجاره ﲠای مسکن
بهزودی تعیین یمشود

حسـینی ،معـاون مسـکن و سـاختمان وزیـر راه و
شهرسـازی«:کمیته سـقف اجارهبهـای مسـکن» در وزارت
راه و شهرسـازی آغـاز بـه کار کـرده و هـدف آن حمایـت از
مسـتأجران بـا ابزار مالیاتی اسـت .بخش اصلـی برنامه دولت،
بـرای حمایـت از دهکهـای یـک تـا هفـت اسـت و معتقدیم
ایـن بخـش از جامعـه بـدون حمایـت دولـت امـکان خانهدار
شـدن ندارنـد /.ایرنـا

افزایش حقوق کارمندان از این
ماه ابید پرداخت یم شود

غامرضـا تاجگـردون ،رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجـه
مجلـس شـورای اسـامی :براسـاس مصوبـه قانـون بودجـه،
حقـوق همـه کارمنـدان دولـت بـا هـر ردهای حداقـل 4٠٠
هـزار تومـان بایـد افزایـش یابد و بیـن صفر تـا  1٠درصد هم
عـاوه بـر این بـه حقوق افزوده میشـود که ایـن افزایش باید
متناسـب بـا اعتبـارات اعمال شـود .مبنـای افزایـش حقوق از
اول فروردیـن اسـت و کسـری حقـوق مـاه قبـل در ماه جدید
اعمـال و پرداخـت خواهد شـد/.خبرویژه

دستان مخملین ابنک ها
در کاهش سقف انتقال وجه
اپلیکیشیین

تغییـر در سـقف انتقـال وجـه کارتـی در اپلیکیشـنهای
غیربانکـی نـه تصمیم اپلیکیشنهاسـت و نه بانـک مرکزی در
آن دخالتـی دارد ،بلکـه برخـی بانکهـا به سیاسـت خود این
تغییـر را ایجـاد کردهاند/.ایسـنا

