حميدرضا فوالدگ ر:

شاهد مصوباتي در
دولت در مورد فربه
شدن شرکتهاي
دولتي هستيم
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رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي گفت:شاهد مصوباتي از دولت درباره فربه شدن برخي
شرکتهاي دولتي هستيم که نمونه اخير آن در مورد شرکت فناوري اطالعات از وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات بود.به گزارش صدا و سيما،حميدرضا فوالدگر در حاشيه نشست بررسي موانع
کسب و کار درباره مصوبه دولت در سازمان شدن برخي شرکت هاي دولتي افزود :روزسه شنبه
در هيئت تطبيق با مصوبه سازمان شدن اين شرکت برخورد کرديم البته اين موضوع مسبوق به
سابقه است.وي گفت:قبال نيزدرباره شرکت زيرساخت ها اين اتفاق افتاد که مي خواستند  ۳شرکت
تاسيس کنند اما نهايتاً با نظر مجمع تشخيص مصلحت به يک شرکت براي ترانزيت بين الملل
آن هم در حوزه فناوري ارتباطات و زيرساخت ها محدود شد.فوالدگر افزود:درقانون سياست هاي
کلي اصل  ۴۴تصويب کرديم که در مجموعه هاي دولتي،تصدي گري ها کاهش پيدا کند و اگر
دولت نياز داشت حضور خود را تداوم ببخشد نياز به مصوبه مجلس دارد و بايد اليحه را به مجلس

اقتصادي

» خبر

بنياد مستضعفان  ۵۳هزار تن سيمان
به زلزلهزدگان کرمانشاه اهدا کرد
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان گفت :براساس آمار در استان
زلزله زده کرمانشاه  ۵۳هزار تن سيمان رايگان از طريق بنياد مستضعفان
تحويل داده شده است.به گزارش خبرگزاري صداوسيما از بنياد مستضعفان،
عبدالرضا شيخان با اشاره به اينکه در سال گذشته حدود  ۸۶هزار تن سيمان
رايگان در اختيار مناطق زلزله زده قرار گرفته است ،اظهارداشت :بخشي
از اين سيمان هاي اهدايي به مناطقي سيل زده از جمله آذربايجان شرقي
و غربي به ميزان ۱۰هزار تن و بخشي هم به مناطق زلزله زده از جمله
خراسان شمالي  ،خراسان رضوي ،سمنان ،کالت نادري ارائه شده است.
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان افزود :براساس آمار در استان
زلزله زده کرمانشاه هم  ۵۳هزار تن سيمان بصورت رايگان از طريق شرکت هاي
سيمان سازي وابسته به بنياد مستضعفان تحويل داده شده است.

رئيس اتاق اصناف ايران:

»

تصميمات نادرست در حوزه حقوق و دستمزد

برگ جديدي
از دفتر حقوقهاي نجومي

ادامه از صفحه اول
 -2اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين تصويب نامه از محل سرجمع
اعتبارات مصوب مربوط سازمان مذكور تامين مي شود.
 -3با اجراي اين تصويبنامه  ،مجموع دريافتي كاركنان سازمان
ياد شده از محل اجراي اين تصويب نامه و اعتبارات اختصاصي موضوع
ماده ( )217قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ( )1ماده ( )39قانون
ماليات بر ارزش افزوده افزايش نمي يابد.
 -4اين تصويب نامه از تاريخ تصويب الزماالجرا است)2(.
 -5معنا و مفهوم مالي و محاسباتي اين مصوبه آن است آن امتياز  50درصدي
كه از سقف حداكثري طي مصوبه قبلي عبور كرده بود در مورد كاركنان سازمان
امور مالياتي تا  50درصد ديگر طي اين مصوبه هم قابل عبور است اين يعني
صد در صد افزايش امتيازات شغلي در سازمان!
 -6آيا مسئله عبور از سقف حداكثري مقنن به همين جا خاتمه مييابد؟ خير
چگونه ؟ بازخواني متن مصوبه زير مويد اين ادعاست.
هيئت وزيران در جلسه  1396/12/16به پيشنهاد شماره 1731014
مورخ  1396/12/12سازمان اداري و استخدامي كشور و تاييد شوراي
حقوق و دستمزد و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد :
 -1امتيازات موضوع تصويب نامه شماره /162862ت  54057هـ مورخ
 1395/12/21به ميزان تا پنجاه درصد براي پزشكان و ( )28نفر از
متخصصين شاغل با مدرك دكتري روانشناسي در سازمان بهزيستي
كشور افزايش مي يابد.
 -2اين تصويب نامه از تاريخ تصويب الزم االجرا است)3(.
 -7آيا اين افزايش ها محدود به همين چند مصوبه است؟ خير پس آنچه كه
خطيب جمعه تهران در مورد وزارت جهاد و كشاورزي مطرح كرد چه بود؟
 -8قانون اساسي (اصل  )53و قانون عادي (قانون مديريت خدمات كشوري)
ميگويد همه پرداختها بايستي به موجب قانون باشد .و قانون سقف حداكثري
براي امتيازات شغلي را تعيين كرده اگر قرار باشد امتياز شغلي رؤساي سه قوه
كه طبق قانون حداكثر  18000باشد كه قانونگذار در ماده  71قانون مديريت
خدمات كشوري تعيين كرده با مصوبه دولت كه  50درصد افزايش داده شود،
ميشود  27000و ديگر مقامات هم به همين طريق افزايش امتياز شغلي آنها
از سقف تعيين شده در ماده  71قانون عبور خواهد كرد و اين افزايش را از
صدر تا ذيل مشاغل دولتي تسري خواهد داد و برگ جديدي بر دفتر حقوقهاي
نجومي اضافه خواهد كرد كه نبايد با سكوت مراجع نظارتي مواجه شود چرا
كه دريافت و پرداخت هاي مترتب بر آن مصداقي از موضوع بند هـ از ماده 23
قانون ديوان محاسبات كشور است كه رسيدگي به هر خرج يا تصميم نادرست
را در صالحيت هيئتهاي مستشاري ديوان محاسبات قرار داده است .آيا
هيئت هاي مذكور به وظايف خود عمل خواهند كرد؟
 -9از سوي ديگر دولت طي مصوبه شماره  14896مورخه  96/2/16در  8بند
تصميماتي را اتخاذ كرده است كه در بند  4آن حداقل حقوق و مزاياي مستمر
شاغلين مشمول قانون مديريت را به مبلغ  11230000ريال و حداكثر آن
را  7برابر كه مي شود  78600000ريال مي باشد  .تغيير امتيازات شغلي از
 50تا  100درصد و تمديد سقف حداكثر به نصاب  7برابر مذكور يك تناقض
تلقي مي شود كه مسئولين كارگزيني و مسئولين ذيحسابي را در كنترل
پرداختها دچار سردرگمي خواهد كرد .آن هم در مقطع زماني كه مدت 5
ساله آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري سپري شده است.
 -10ختم كالم ؛ اعمال حساب سقف حداكثري به نصاب هفت برابري ،حداقل
براي شاغلين و بازنشستهها اگر موجب تقليل حقوق برخي از كاركنان شاغل
يا بازنشسته شود ،اگر اعمال شود به مثابه نقض حق مكتسبه است و اگر اعمال
نشود به مثابه عدم اجراي مصوبه دولت است اين در حالي است كه دريافت
كنندگان حقوق ،بر مبناي همان دريافتيها كسور بازنشستگي دادهاند و محاسبه
حقوق بازنشستگان طبق قوانين الزماالجرا بر مبناي حقوق دو سال آخر خدمت
برقرار شده است و عدم افزايش اين حقوق محمل قانوني داشته باشد كه در
مانحن فيه ندارد كاهش آنها هم به هيچ وجه محمل قانوني ندارد.
پي نوشتها :
( -)1تصويب نامه شماره  162862مورخ 95/12/21
( -)2تصويب نامه شماره  162655مورخ 96/12/19
( -)3تصويب نامه شماره  162668مورخ 96/12/19
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رئيس کميسيون کشاوري مجلس گفت :با استفاده از
مکانيسم بورس کاال بايد هم در زمينه واقعي شدن قيمت
و رسيدن سود واقعي به کشاورز ايراني قدم برداريم و هم
زمينه صادرات محصول با نرخي همسو با قيمت هاي
جهاني فعلي را فراهم کنيم تا رفته رفته به مرجع قيمت
زعفران جهان تبديل شود.به گزارش کاال خبر،علي اکبري
گفت:زعفران يک برند ايراني است و چشم همه جهانيان
به آن دوخته شده است؛ توليد و حمايت از اين کاال

ضمن اشتغال زايي مي تواند بخش اقتصادي کشاورزي
کشور را با توسعه روبه رو کند.وي با تاکيد بر آغاز عرضه
پرحجم زعفران در بورس کاال گفت :عرضه زعفران در
بورس کاال امتيازهاي فراواني را براي زعفران کاران و
ايجاد بازار هاي صادراتي به همراه دارد به طوري که بايد
درصدد باشيم با عرضه زعفران در بورس کاال از توليد و
کشاورز حمايت کنيم و اين محصول ايراني را بيش از
گذشته به دنيا معرفي نماييم.اکبري با اشاره به اين که
عرضه هر کااليي در بورس کاال نيازمند فرهنگ سازي
است تصريح کرد :مردم بايد به عرضه زعفران در بورس
کاال اعتماد کنند و اين گام مهمي است تا شاهد عرضه
ساير محصوالت کشاورزي در بورس کاال و پايان خريد
و فروش سنتي در اين بخش باشيم.وي افزود:عرضه
زعفران در بورس کاال بايد نظام مند و نهادينه شود اين
يکي از نکاتي است که بايد دراين زمينه مورد توجه
قرار بگيرد ،بسته بندي هاي زعفران است.

عوارض آزادراهها  ۲۰درصد گران شد
معاون وزير راه و شهرسازي با يادآوري اين که از نيمه
سال  ۹۵و کل سال  ۹۶افزايش قيمت نداشته ايم
گفت :پس از  ۱۸ماه ميانگين  ۲۰درصد نرخ عوارض
آزاد راه ها افزايش يافت.به گزارش تسنيم،امير اميني
تاکيد کرد :البته در برخي آزاد راهها اين افزايش به
 32درصد هم مي رسد که اين موضوع با توجه به نرخ
تردد ،ميزان سرمايه گذاري ،زمان استهالک سرمايه
و حتي صرفه جويي در مصرف سوخت و وقت کاربر
تعيين مي شود.وي در تشريح توضيحات خود گفت:
مثال با احداث آزادراه قم  -گرمسار  154کيلومتر مسير
کوتاه شد که طبيعتا با اين موضوع در ميزان سوخت و
زمان صرفه جويي مي شود که اگر فقط ميزان سوخت
مصرفي را مالک قرار مي داديم بايد از مالک هر خودروي
شخصي حدود 18هزار تومان عوارض دريافت مي کرديم
اما اين ميزان دريافت نمي کنيم ،با اين حال ما شاهد
استقبال بيش از برآوردهاي مردم از اين بزرگراه هستيم.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اين که افزايش
عوارضي آزاد راهها عده معدودي از هموطنان مان را در بر
مي گيرد گفت :تنها  5تا  7درصد تردد کشور از آزاد راهها
و  95درصد بقيه از ديگر زيرساخت هاي کشور انجام
مي شود.وي درباره چگونگي افزايش عوارض آزادراهها
گفت :قانون احداث طرح هاي راه و ترابري بر اساس
قانون مشارکت اجرا مي شود که با استفاده از مواد آن
با بخش هاي خصوصي قرارداد منعقد مي شود.

پور ابراهيمي:

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه
اختالف نظر مهم دولت و مجلس را در مورد سياست هاي
ارزي ،شکل گيري يا عدم شکل گيري بازار متشکل
پولي با نظارت دولت خواند و گفت:دولت درحال
تضعيف صادرات است.محمدرضا پورابراهيمي در
گفتگو با مهر اظهار داشت :هفته گذشته نشست
کميسيون اقتصادي با معاون اول رئيسجمهور و
رئيس کل بانک مرکزي برگزار شد .در آن نشست
کميسيون نقطه نظرهاي خود را بيان کرد .اعتقاد
ما بر اين است که يک سري از اقدامات دولت قابل
قبول است و بايد دولت را در شرايط خاص کمک
کنيم و نبايد در برابر دولت موضع گرفت.نماينده
مردم کرمان در مجلس افزود :در بخش ديگري نيز
دولت بايد اقدامات خود را اصالح کند مثل فرآيند
اجراي ساماندهي بازار ارز که بايد مورد اصالح قرار
گيرد .به نظر ميرسد دولت در اين بخشها خود
نيز با آزمون و خطا جلو ميرود که اين امر يکي از
نقاط ضعف است.وي افزود :در بعضي موارد بحثهاي
ما محتوايي است و اختالفنظرهايي بين کميته
ساماندهي بازار ارز مجلس شوراي اسالمي و دولت

دولت درحال تضعيف صادرات است

وجود دارد.در کميته به اين جمعبندي رسيديم که
دولت اعتقادي به تشکيل بازار متشکل پولي ندارد.ما
معتقديم اين اقدام صالح کشور نيست .شايد بر هم
زدن اين بازار در يک يا دو هفته قابل قبول باشد ،اما
عدم وجود آن در بلند مدت قابل قبول نيست.رئيس
کميسيون اقتصادي اظهار داشت:اگر بازار متشکل
پولي ايجاد نشود که عالوه بر نرخ دالر  ۴۲۰۰توماني

در آن دالر به نرخ بازار نيز عرضه شود ،خودمان با
دست خودمان صادرات را به شدت تضعيف و واردات
را به شدت تشويق ميکنيم؛ با اين کار به واردات
سوبسيد ميدهيم و از صادرات ماليات ميگيريم.
پورابراهيمي با تأکيد بر اينکه عدم شکلگيري بازار
متشکل پولي با نظارت دولت به هيچوجه در راستاي
سياستهاي نظام نيست ،گفت :دولت بايد براي اين

احمد رضا هدايتي
ظهور خلقالساعه ،قارچگونه و غيرکارشناسي (بدون مطالعه و
بيضابطه) انواع شرکتهاي خدماتي ،فني و مهندسي و امثال آن ،يکي
از پديدههاي ناهنجاري است ،که امروزه به يک چالش بزرگ در اجتماع
تبديل شده است؛ بهگونهاي که بخش قابل توجهي از پرونده هاي
موجود در قوه قضائيه به همين موضوع اختصاص دارد.
داستان از آنجا شروع مي شود که به علت خالءهاي قانوني موجود،
افراد ميتوانند بر اساس يک قانون قديمي که هنوز به روز نشده
است ،با سادهترين شرايط ممکن و حتي به شکل صوري (معرفي
اعضاي خانواده به عنوان اعضاي هيئت مديره) و با کمترين ميزان
سرمايه و حتي بدون داشتن تجربه و تخصص (صالحيت کاري
درخواستکنندگان در حوزه و موضوعي که انتخاب ميکنند)
اقدام به تأسيس انواع شرکت خدماتي و غيرخدماتي (شرکتهاي
کاغذي) نمايند.
اين افراد گاهي مدتي پس از تأسيس به علت ناتواني علمي و مالي
و تجربي يا هر علت ديگر ورشکست ميشوند و گاهي نيز براي
سوءاستفاده از پول مردم و يا فرار از پاسخگويي به مردم يا قانون،
عمدا ً شرکت مربوطه را منحل ميکنند و مدتي بعد و شايد همزمان
شرکتي ديگر و با عنواني متفاوت ،اما معموالً با همان اعضاء و شرايط
قبل را تأسيس و داستاني جديد براي فريب مردم و بهره بردن از
شرايط آشفت ه فضاي کسب و کار را آغاز ميکنند.
در واقع مشکل اينجاست که وقتي اين شرکتهانتوانند يا نخواهند
به تعهدات شان در قالب قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي عمل
کنند يا قصد سوءاستفاده داشته باشند ،براي فرار از پاسخگويي
در برابر قانون ،شرکت را منحل نموده و بالفاصله دارايي و اموال
باقيمانده و موجود آن را مستقيماً يا با همکاري مؤسساتي که در
قبال اخذ پول به راحتي شرکتهاي جديد را ثبت مي کنند ،با
نام ديگري مورد استفاده قرار مي دهند.
حاال چون شخصيت حقوقي شرکت منحل شده از بين رفته است ،لذا
به علت خالءهاي قانوني و ضعف قوانين اجرايي ،اعضاي هيئت مديره
اين شرکت ،مسئوليتي در برابر قانون و پاسخگويي به مردم ندارند ،به
همين علت امکان برداشت حق مال باخته از اموال و دارايي شخصي
آنها (اعضاي هيئت مديره) نيز از قاضي سلب ميگردد.
ِ
شرکت منحل شده با عنوان
از طرف ديگر چون اموال و داراييهاي
جديد ثبت شده است ،بنابراين؛ امکان تصاحب اموال شرکت جديد
که معموالً با همان کادر و مديريت شرکت قبلي ثبت ميشود نيز
تقريباً وجود ندارد و عم ً
ال دست شاکيان و مالباختگان از دريافت
حق خودشان کوتاه و معموالً شکايت شان به جايي نميرسد.
با اين توصيف شايسته است در سال حمايت از کاالي ايراني،
ضمن اجتناب از ايجاد مانع جديد در مسير طوالني کسب مجوز
براي توليدکنندگان و کارآفرينان واقعي ،اصالحات ذيل نيز صورت
پذيرد.
 -1بازنگري و به روز نمودن قوانين و مقررات مربوط به ثبت
شرکتها پس از انجام بررسي کافي و الزم.
 -2تسهيل در امکان مصادره اموال شخصي اعضاي هيئت مديره
شرکتهاي منحل شده.
 -3تنظيم قوانين الزم براي مسئوليتپذيري و پاسخگويي مديرعامل،
رئيس و اعضاي هيئت مديره در برابر عملکرد شرکت ،حتي پس
از انحالل.
 -4تعيين شرايط منطقي مانند؛ بهرهمندي شرکتها از اعضاي واجد
شرايط براي هيئت مديره ،تخصص ،تجربه ،سرمايه مستقيم يا
غيرمستقيم يا پشتيبان مالي (اسپانسر) متناسب با موضوعات.
 -5ايجاد تعادل و توازن در ايجاد شرکتها و موسسات بر اساس
اصول آمايش سرزميني و نياز کشور با تصويب قوانين الزم.

»

معاون وزير راه و شهرسازي:

با عرضه زعفران در بورس کاال ،سود واقعي را به کشاورز ايراني برسانيم

دولت را بايد وادار به کوچک شدن کرد
رئيس اتاق اصناف ايران با تاكيد به اين كه مسئوالن شرايط جنگ اقتصادي
را فراهم کنند ،اصناف در ميدان اين جنگ هستندگفت :دولت را بايد وادار
به کوچک شدن کرد .به گزارش فارس ،علي فاضلي در مراسم رونمايي از
اولين اتحاديه تمام ديجيتالي (اتحاديه صنف کفشهاي ماشيني و الستيکي)،
گفت :دنياي توسعهيافته امروز از بنگاههاي کوچک براي ايجاد اشتغال استفاده
ميکند ،اما ما در اين بخش خيلي توفيق نيافتهايم.رئيس اتاق اصناف ايران
افزود :در قرن گذشته عرصههاي اقتصادي دنيا با تحوالت بسيار عجيبي
روبهرو بوده و اغلب اين اتفاقات در حوزه فناوري اتفاق افتاده است.وي با
بيان اينکه در حوزه تجارت الکترونيک کمي دير به تکاپو افتادهايم ،گفت:
اما بعضي بنگاههاي ما به موقع عمل کردهاند.فاضلي با بيان اينکه نياز جامعه
امروز به بخش اصناف بيش از هر زمان ديگري است،گفت:اگر بخواهيم در
حوزه بهبود کيفيت کاالي ايراني و همچنين تحقق شعار امسال گام برداريم،
يقيناً اين موضوع در حوزه اصناف عينيت مييابد،اما شرط اين است که در
حوزه اقتصاد ملي به اين بخش توجه کنند.وي با بيان اينکه بايد دولت را
وادار به کوچک شدن کرد ،اظهار داشت :دولت هم بايد ساختار اقتصادي و
بخشي از وظايف خود را به اتحاديهها و بنگاهها واگذار کند.

چرا اعضاي هيئت مديره شرکتها
در برابر قانون پاسخگو نيستند؟
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رئيس کميسيون کشاورزي مجلس:

عبدالرضا شيخان:

بفرستد.وي ادامه داد:در گروه يک دولت بايد صد در صد تصدي گري ها را واگذار کند ،در گروه
دو دولت ميتواند  ۲۰درصد سهام خود را حفظ کند اما در گروه  ۳شرکتهايي قرار دارند که
بهصورت حاکميتي در اختيار دولت باقي ميمانند.فوالدگر گفت:البته در طول اين سالها که
از ابالغ سياستهاي اصل  ۴۴قانون اساسي گذشته است مواردي بود که دولت به اين نتيجه
مي رسيد شرکت هايي که قابل واگذاري نيست براي وظايف حاکميتي باقي بماند از اين رو مصوبه اي
مي گذراندند و شرکت را از شمول واگذاري خارج ميکردند در عين حال اگر آن شرکت دولتي
ميشد تاکيد بر اين بود که دوباره شرکت جديد تاسيس نکند و حوزه عمليات خود را گسترش ندهد.
وي افزود :در طول سال هاي اخير تقاضاهاي زيادي مي آيد مبني بر اينکه شرکت هايي از شمول
واگذاري خارج و اين شرکتها به عنوان سازمان هاي توسعه اي شوند تا با گسترش سازمان ها،
مجوز تاسيس شرکتهاي جديد بگيرند که مغاير سياست هاي اصل  ۴۴است.

يادداشت »

مشکل فکري کند .ما نگران افزايش حجم واردات به
کشور و نگران تقاضاي کاذبي هستيم که کمکم با
نرخ ثابت  ۴۲۰۰توماني براي دالر شکل ميگيرد.وي
تصريح کرد :برخي تجار که پيش از اين براي دالر
تقاضايي نداشتند ،با ثابت ماندن رقم  ۴۲۰۰براي
واردات تقاضا ميدهند که اين امر موجب افزايش
واردات ميشود.نماينده مردم کرمان در مجلس
شوراي اسالمي تأکيد کرد :با دالر  ۴۲۰۰توماني
نميتوانيم منتظر وقوع معجزهاي در صادرات باشيم.
همين االن اتاق بازرگاني در بيانيهاي خواستار پياده
شدن مکانيزم بازار در تعيين نرخ دالر براي صادرات
است.پورابراهيمي گفت :ما در بازار متشکل پولي
معتقد به ايجاد نرخ بازار با نظارت دولت هستيم؛
اگر اين اتفاق نيفتد ما ضربه خورده و دچار مشکل
ميشويم .اختالفنظر اصلي بين دولت و مجلس
اين موضوع است.وي اظهار داشت :مقرر شده است
که طي دو هفته کار کارشناسي بيشتري روي اين
موضوع انجام دهيم ،امکان دارد دولت را متقاعد
کنيم و روشهايي را پيشنهاد دهيم که اثر بازار
متشکل پولي را داشته باشد.

تقدير کميسيون صنايع ومعادن
مجلس از عملکرد بانک پارسيان
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي در تقدير نامه اي
خطاب به مريم وحيدنيا ،سرپرست روابط عمومي بانک پارسيان،از
تالش هاي کارکنان اين بانک،در راستاي اهداف عاليه مقام معظم رهبري
در سال اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال ،و همسويي با سياست هاي بانک
مرکزي درساماندهي موسسات پولي غيرمجاز تقدير کرد.دراين نامه که به
امضاي سيد جواد حسيني کيا عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي
اسالمي خطاب به وحيد نيا،سرپرست روابط عمومي بانک پارسيان صادر
شده ،آمده است:تالش هاي مجدانه و بي شائبه سرکار عالي و همکارانتان
دربانک پارسيان ،در راستاي اهداف عاليه مقام معظم رهبري درسال
اقتصاد مقاومتي،توليد و اشتغال،وهمسويي با سياست هاي بانک مرکزي
درساماندهي موسسات پولي غيرمجاز موجب شد تا اين بانک ،گام هاي
موثري در راستاي رونق و شکوفايي اقتصادي ،توليد ،اشتغال و مسئوليت
اجتماعي بردارد،که بر خود واجب مي دانم از زحمات بي دريغ شما تقدير
به عمل آورم.بدين وسيله از سرکارعالي صميمانه قدرداني نموده و براي
شما آرزوي سربلندي و بهروزي روز افزون ازخداوند منان دارم.

نشست گروه سرمايه گذاران نيک انديش
کارايا با حمايت بانک انصار برگزار شد
باحمايت بانکانصار بيست ويکمين نشست گروه سرمايهگذاري نيکانديشان
ک در مرکز همايشهاي بانک
کارايا و همکاري مرکز فينتک اين بان 
مذکوربرگزار شد.به گزارش ادارهکلروابطعموميوتبليغات ،در ابتداي
همايش مهندس شکرريز ،رئيس هيئت موسس کارايا از بانک انصار به
خاطر آنچه که وي آن را حمايت اثربخش بانک انصار از کارآفرينان کشور
ناميد ،قدرداني کرد.در ادامه جلسه،آقاي فروتن قائم مقام بانک انصار
طي سخناني با اشاره به تاريخچه بانک ،دستاوردهاي آن را درعرصه
مالي وپولي کشور به ويژه بانکداري الکترونيک تشريح کرد وگفت:بانک
انصار از سوي نهادهاي معتبر در کشور به عنوان يک بنگاه مالي و پولي
موفق و حرفه اي ارزيابي ميشود و در زمينه بانکداري الکترونيک پيشتاز
بوده و از اولين دارندگان کوربنکينگ در کشور بوده است.براساس اين
گزارش،پس ازسخنان قائممقام بانکانصار تني چندازکارآفرينان به ارائه
گزارشهاي خود درخصوص دستاوردهاي فني شرکت متبوعه پرداخته و
سپس آقاي دکترفاطمي عضوهيئت مديره ُهلدينگ توسن طي سخناني به
ارائه تصويري از آينده اقتصاد ديجيتال و نقش فناوري زنجيره بلوک پرداخت
و فرصتهاي سرمايهگذاري دراين حوزه،به ويژه ديجيتاليزه کردن دارايي ها
توسط دولت و بخش خصوصي را با تأکيد بر تسريع خصوصي سازي
و کاهش تصديگري دولت تشريح کرد.

افتتاح  26هزار فقره حساب تسهيالت
ويژه مسکن بانک ملي ايران
تعداد حساب هاي طرح ويژه مسکن بانک ملي ايران از مرز  26هزار
فقره گذشت .به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،طرح ويژه
مسکن که به منظور ارائه تسهيالت خريد و ساخت مسکن در نيمه
دي ماه سال گذشته توسط بانک ملي ايران آغاز شد ،اکنون با استقبال
گسترده اي از سوي متقاضيان مواجه شده است.متقاضيان تسهيالت
مي توانند با افتتاح سپرده ويژه مسکن در همه واحدهاي بانک ملي
ايران و طي مراحل قانوني ،از اين تسهيالت استفاده کنند.در روش
ديگر که به تازگي و پس از عرضه اوراق تسهيالت مسکن بانک ملي
ايران در فرابورس ميسر شده ،متقاضيان مي توانند اين اوراق را از
طريق فرابورس خريداري کرده و تسهيالت را دريافت کنند.شروع
معامالت اوراق تسهيالت ويژه مسکن بانک ملي ايران در فرابورس،
تاثير محسوسي بر قيمت اوراق مشابه آن داشته و پيش بيني مي شود
با افزايش عرضه اين اوراق ،قيمت ها باز هم تعديل شود.

