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اخبار
بسته اینترنت ویژه ایرانسل برای روز
زن ارائه شد

ایرانسل به مناسبت میالد حضرت زهرا (س)،
روز زن و روز مادر ،بسته اینترنت همراه ویژه سه
گیگابایتی با قیمت مقرون به صرفه ارائه کرد.
به گزارش امتیاز ،این بسته با هدف
گرامیداشت روز مادر ،با شعار «مادر ،معلم
خوبیها» ارائه شده و از بامداد  ۲۶بهمن ماه
 ۱۳۹۸و همزمان با سالروز والدت حضرت فاطمه
زهرا (س) و روز زن ،با قیمت مقرون به صرفه
۹هزار تومان ،در دسترس مشترکان اینترنت
همراه ایرانسل قرار گرفته است.بسته ویژه روز
زن ،از طریق بخش پیشنهادها در «اپلیکیشن
ایرانسل من» و یا شمارهگیری کد دستوری
 *۵#در دسترس است و مشترکان ایرانسل
صرف نظر از زمان فعالسازی ،میتوانند تا پایان
روز  ۲اسفند از این بسته استفاده کنند.

کاربران «لنز» 26 ،میلیون دقیقه
برنامههای جشنواره فجر را تماشا
کردند

همزمان با برگزاری سی و هشتمین
جشنواره بینالمللی فیلم فجر ،کاربران
اپلیکیشن «لنز» ،تا پایان روز  22بهمن ،بیش از
 26میلیون دقیقه به تماشای نشستهای خبری
و برنامههای ویژه این جشنواره نشستند.
به گزارش امتیاز ،با آغاز جشنواره سی
و هشتم ،نشستهای خبری و اخبار اختصاصی
بزرگترین رویداد ساالنه سینمای ایران به طور
مستقیم و انحصاری از کانال اختصاصی جشنواره
فیلم فجر در تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل
پخش میشد که پخش ویژه برنامههای این
کانال تا  25بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
در روزهای برگزاری جشنواره ،تمام
نشستهای خبری جشنواره ،به صورت زنده به
کاربران لنز ارائه شد و ویژه برنامه «سیمرغ سی
و هشتم» نیز درباره فیلمهای منتخب بخش
سودای سیمرغ ،از جمله «خروج»« ،درخت
گردو»« ،خوب ،بد ،جلف  »2و ...تهیه و پخش
شد .عوامل فیلمهای حاضر و برگزار کنندگان
جشنواره ،در این برنامه حضور یافتند و درباره
آثار و فیلمهای به نمایش درآمده گفتوگو
کردند.
برنامههای پخش شده ،از طریق صفحه ویژه
اپلیکیشن لنز برای جشنواره فجر در دسترس
عالقهمندان قرار دارد.
اپلیکیشن لنز ایرانسل عالوه بر پخش
برنامههای زنده تلویزیون ،جدیدترین فیلمها و
سریالهای ایرانی و خارجی ،کتابهای صوتی،
پادکست ،آلبومهای موسیقی جدید و مسابقات
ورزشی و اختصاصی اللیگا را با اینترنت نیمبهای
ایرانسل به مشترکان ارائه میدهد.
لنز ،عالوه بر اپلیکیشن موبایل ،از طریق
نسخه وبسایت به نشانی  lenz.irنیز در
دسترس است.
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معاون وزیر راه به مهر خبر داد

امکان ثبت نام مجدد برخی حذف شدگان طرح ملی مسکن فراهم شد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی گفت :آن دسته از رد شدگان طرح
ملی مسکن که بی جهت فرم «ج» آنها قرمز
بوده ،میتوانند با مراجعه حضوری به ادارات راه و
شهرسازی ،ثبت نام خود را تثبیت کنند.
دور اول ثبت نام طرح ملی مسکن از ۱۸
آبان آغاز شد و در  ۳۰آذر ماه به اتمام رسید.
اسامی واجدان شرایط دریافت واحد مسکونی در
این مرحله از ثبت نام در  ۱۴بهمن ماه از طرق
پیامک به آنها اعالم شد که در این میان ،تعدادی
از متقاضیان به دلیل دارا نبودن شرط عدم دریافت
تسهیالت مسکن یا استفاده از امکانات دولتی
بخش مسکن یا ثبت نام در طرح مسکن مهر که در
سامانه وزارت راه و شهرسازی به فرم «ج» مشهور
است ،جز واجدان شرایط شناخته نشدند.
حال آنکه بخشی از این افراد اگرچه در طرح
مسکن مهر ثبت نام کرده بودند ،اما در ادامه
آن انصراف داده و از دریافت واحد مسکونی یا
تسهیالت مسکن منصرف شده بودند که این
انصراف در سامانه وزارت راه و شهرسازی درج
نشده و لذا فرم «ج» افراد مذکور قرمز بوده است.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه
و شهرسازی ،این افراد میتوانند در بازه زمانی یکم
تا دهم اسفند ماه سال جاری با مراجعه حضوری
به ادارات راه و شهرسازی استانها و شهرستانهای
مربوطه و ارائه مستندات و مدارک خود ،نسبت به
سبز شدن فرم «ج» اطمینان حاصل کرده و در
ادامه طرح ملی مسکن حضور داشته باشند.

ثبتنام دوباره کسانی که فرم «ج» آنها بی
دلیل قرمز بود

در همین راستا ،محمود محمودزاده معاون
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دبیر
شورای عالی مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر
درباره حذف برخی از متقاضیان طرح ملی مسکن
به دلیل قرمز بودن فرم «ج» آنها ،علی رغم عدم
استفاده از تسهیالت مسکن یا ثبت نام مسکن مهر
اظهار داشت :اگر این دسته از متقاضیان بین اول تا
دهم اسفند به سامانه مراجعه کنند با دستورالعملهای
صادره در این خصوص مواجه خواهند شد.وی ادامه
داد :این دسته از متقاضیان میبایست به ادارات کل

راه و شهرسازی استانها یا ادارات راه و شهرسازی
شهرستان محل اقامت خود مراجعه کنند و با ارائه
اسناد و مدارک ،به رفع مشکل پیش آمده اقدام کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
با تأکید بر اینکه جای نگرانی در این خصوص نیست و
ثبت نام آنها در مرحله اول طرح ملی مسکن ،به قوت
خود باقی است ،گفت :امتیاز آنها نگه داشته میشود تا
وضعیتشان تعیین تکلیف شود.
وی تأکید کرد :این دسته از متقاضیان طرح
ملی مسکن ،نیازی به ثبت نام مجدد در مرحله
دوم این طرح که از  ۲اسفند آغاز میشود ،ندارند،
افزود :این ایراد برای تعدادی از متقاضیان مسکن

مهر پیش آمده که علی رغم انصراف از مسکن
مهر ،این انصراف آنها در سامانه ثبت نشده و از
نظر سامانههای اطالعاتی وزارت راه و شهرسازی،
همچنان فرم «ج» آنها قرمز است چون ممکن
است در این سالها برای سبز شدن فرم «ج»
خود پیگیری نکردهاند.محمودزاده با بیان اینکه
این موضوع عمدتاً برای اعضای انصرافی تعاونیهای
مسکن مهر به وجود آمده ،تصریح کرد :از اول
اسفند تا دهم اسفند با مراجعه به ادارات راه و
شهرسازی ،این مشکل برطرف خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :آن دسته از
افرادی که در شهرهای جدید برای دریافت مسکن
مهر ثبت نام کرده بودند ،ولی از ادامه فعالیت و
دریافت واحد مسکونی انصراف دادهاند اما فرم «ج»
آنها همچنان قرمز است ،با شرکت عمران شهرهای
جدید هماهنگ کردهایم که افرادی که به آنها
مراجعه کنند ،این مشکل برای آنها برطرف شود.
محمودزاده خاطرنشان کرد :همه افرادی که
بی جهت فرم «ج» آنها قرمز است ،در این مدت
اقدام به رفع این مشکل خواهیم کرد .چراکه در
ابتدای ثبت نام مسکن مهر ،هنوز برای عدهای از
افراد کد ملی تخصیص نشده بود که بر اساس اسم
و مشخصات شناسنامهای ،اقدام به نام نویسی کرده
بودند؛ برخی از این افراد از مسکن مهر انصراف
داده بودند که باید برای ثبت شدن انصراف آنها در
سامانه وزارت راه و شهرسازی ،حضوری و با ارائه
مدارک سجلّی و هویتی به ادارات راه و شهرسازی
استانها مراجعه کنند.

مشکل خرید مسکن با افزایش وام حل نمیشود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نرم
افزار سامانه ملی امالک و اسکان در حال نهایی شدن است ،گفت:
افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل
خرید مسکن مردم را حل کنند
محمود محمودزاده در پاسخ به این سئوال که آیا سامانه ملی
امالک تا پایان سال راه اندازی خواهد شد ،گفت :نرم افزار سامانه ملی
امالک و اسکان در حال نهایی شدن است و تالش می شود تا این
سامانه تا چند هفته آینده تحویل سازمان امور مالیاتی شود.
وی با تاکید بر اینکه در بودجه  99یک تصمیم جدیدی گرفته
شد که این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی شود گفت :قطعا این
سامانه می تواند با همکاری شهرداریها کمک بزرگی به بخش عرضه
مسکن و شناسایی خانه های خالی از سکنه داشته باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه
طبق ماده « ۱۶۹قانون مالیات های مستقیم» یکی از اهداف سامانه
امالک و اسکان تشخیص واحدهای خالی از سکنه است گفت :به
هر حال افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند
مشکل خرید مسکن و قدرت خرید مردم را حل کنند.
وی ادامه داد:تمام مولفه ها باید در قالب یک بسته و به طور
همزمان اجرایی شوند تا ضمن افزایش قدرت خرید مردم ،عرضه
مسکن را نیز به تعادل برسانند.
بر اساس طرح جامع مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی
تهیه شده است ساالنه به  ۹۵۰هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما
متاسفانه در دو سال گذشته و هر سال بیشترین آمار صدور پروانه به
حدود  ۳۰۰هزار تا  ۳۵۰هزار واحد مسکونی می رسد.

همتی :ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دولت با اوراق بدهی داریم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ورود بانک
مرکزی در معامالت بازار ثانویه اوارق دولتی تاکید
کرد :دولت ،ظرفیت خوبی برای تامین کسری
بودجه به وسیله اوراق بدهی ،با حفظ پایداری مالی

دارد.
عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه
شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
«میزان درصد بدهی دولت ها به تولید ناخالص

داخلی ،نشان می دهد دولت ،ظرفیت خوبی برای
تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی ،با حفظ
پایداری مالی دارد.
ورود بانک مرکزی در معامالت بازار ثانویه

اوارق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط قطعا
می تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارامد و تورم
زای پولی کردن کسری بودجه در چند دهه گذشته
باشد».

بانك
افتتاح دو باب مدرسه در خوزستان با
مشارکت بانک ملی ایران

مناطق محروم استان خوزستان همزمان با
دهه فجر انقالب اسالمی و با مشارکت بانک ملّی
ایران ،شاهد بهره برداری از دو باب مدرسه بود.
به گزارش امتیاز ،به تازگی یک باب
مدرسه  ۶کالسه با نام دبستان اعتماد بانک
ملی ایران در شهر خرمشهر و یک باب مدرسه
 2کالسه با نام دبستان شهدای بانک ملی ایران
در اروندکنار افتتاح شد.
آئین بهره برداری از این مدارس در
شهرستان های خرمشهر و اروندکنار با حضور
جمعی از مدیران بانک ملی ایران ،آموزش و
پرورش ،فرمانداری ،شیوخ و مردم منطقه برگزار
شد.
کمک به رشد و توسعه مناطق محروم،
جلب رضایت مردم و تأمین محیط های آموزشی
در شأن دانش آموزان ایران عزیز ،بخشی از
مسئولیت اجتماعی بانک ملی ایران است.
بانک ملی ایران تا کنون در ساخت و تجهیز
 120باب مدرسه در مناطق محروم سراسر
کشور مشارکت کرده و آزادی زندانیان جرایم
غیر عمد ،حمایت از کودکان ،حمایت از طرح
های فرهنگی ،علمی ،ورزشی و بهداشتی بخش
دیگری از فعالیت های عام المنفعه این بانک
است.
همچنین یک باب مدرسه  3کالسه در
بخش ُر َفیِع شهرستان سوسنگرد با پیشرفت
فیزیکی  ۹۸درصد در روزهای آینده به بهره
برداری خواهد رسید.
با حدود  9.5ميليارد ريال جايزه صورت گرفت:

برپايي قرعه کشي  3دوره جشنواره
همراه بانک ملت

قرعه کشي سه دوره جشنواره همراه بانک
ملت با حدود  9.5ميليارد ريال جايزه نقدي ،با
حضور اعضاي هيات نظارت متشکل از نمايندگان
ادارات کل مختلف اين بانک برپا شد .در اين
قرعه کشي که ويژه سه دوره يکم تا پانزدهم
دي ماه ،يکم تا سي ام دي ماه و يکم دي ماه تا
 15بهمن ماه سال جاري برگزار شد ،در مجموع
 9ميليارد و  375ميليون ريال جايزه نقدي به
برندگان تعلق گرفت.بر اساس اين گزارش ،در هر
دوره اين قرعه کشي 125 ،نفر از دارندگان همراه
بانک ملت حايز شرايط شرکت در قرعه کشي،
برنده  125جايزه نقدي  25ميليون ريالي شدند.
بر اين اساس ،قرعه کشي جشنواره همراه بانک
ملت براي  5دوره ديگر نيز ادامه خواهد داشت و
هر نفر در اين  8دوره فقط يک بار برنده جايزه
نقدي خواهد شد.در عين حال ،در پايان برگزاري
 8دوره جشنواره ،يک جايزه نقدي يک ميليارد
ريالي بين تمامي کساني که از ابتداي دي ماه
امسال نسبت به نصب همراه بانک ملت اقدام
کرده يا با همراه بانک ملت خود يک تراکنش
مالي انجام داده اند ،قرعه کشي خواهد شد.

