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سود سهام شرکت »نفت بهران« در شعب 
بانک صادرات ایران پرداخت می شود

ش��عب بانک صادرات ایران از روز شنبه ٢ شهریورماه 
٩٨ س��ود نقدی سهامداران ش��رکت »نفت بهران« را 
پرداخ��ت می کنند.این بانک طی اطالعیه ای از تمامی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی شرکت »نفت بهران« با 
نماد »ش��بهرن« خواست تا از روز شنبه ٢ شهریورماه 
س��ال ٩٨ به مدت یکس��ال جهت دریافت سود سهام 
س��ال مالی منتهی به ٢٩ اس��فندماه ١٣٩٧ به شعب 
بانک صادرات ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.در 
این اطالعیه از سهامداران حقیقی این شرکت خواسته 
شده با مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات ایران 
نس��بت به دریافت نقدی یا واریز آن به حس��اب های 
س��پهری خود اقدام کنند.پرداخت سود به افراد کمتر 
از ١٨ س��ال، پس از احراز هویت کامل و دریافت کپی 
شناس��نامه، صرفاً به ولی )پدر( بالمانع خواهد بود. در 
این اطالعیه همچنین پرداخت سود سهام به نماینده 
قانونی سهامدار فقط به ارائه وکالت نامه رسمی معتبر 

منوط شده است.

 5 هزار هکتار  گلخانه مدرن 
با حمایت مالی بانک کشاورزی 

روح ال��ه خدارحمی رئیس هی��أت مدیره و مدیرعامل 
بانک کشاورزی در تشریح اقدامات این بانک در زمینه 
رونق تولید بخش کش��اورزی، توس��عه کشت گلخانه 
ای را ب��ه دلی��ل افزایش به��ره وری و کاهش مصرف 
آب از اولویت های توس��عه بخش کش��اورزی دانست.
به گزارش روابط عموم��ی و همکاری های بین الملل 
بان��ک کش��اورزی، خدارحمی با بی��ان اینکه در حال 
حاضر گلخانه های مدرن در سراس��ر کشور اجرا شده 
یا در حال اجرا اس��ت گفت: بر اساس هماهنگی های 
به عمل آمده  امس��ال  5 ه��زار هکتار  گلخانه جدید 
با حمایت مالی بانک کش��اورزی اجرا خواهد شد.وی 
حمای��ت مالی بانک کش��اورزی از اج��رای طرح های 
پ��رورش ماهی در دریا را از دیگر اولویت ها و اقدامات 
انجام شده همس��و با رونق تولید در بخش کشاورزی 
اع��الم ک��رد و افزود: اج��رای این طرح ه��ا افق های 
جدیدی را برای بهره مندی از ظرفیت های موجود در 

اختیار بخش کشاورزی قرار داده است.

 کارنامه بانک ملی ایران
 در خروج از بنگاهداری

عملکرد بانک  ملی ایران در واگذاری اموال و دارایی ها 
چنان چشمگیر بوده که این کارنامه موفق در گزارش 
کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید مل��ی و نظارت بر 
اج��رای اصل 44 قانون اساس��ی مورد تمجید و تقدیر 
قرار گرفت.دکتر علی الریجانی رییس مجلس شورای 
اسالمی در نشست علنی سه شنبه ٢4 اردیبهشت ماه 
س��ال جاری و در صحن علنی مجل��س پس از قرائت 
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت 
بر اج��رای اصل 44 قانون اساس��ی در خصوص نحوه 
اج��رای قانون رفع موانع تولید رقاب��ت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، این موضوع 
را اع��الم و از عملکرد بهتر بانک مل��ی ایران قدردانی 
کرد.با ای��ن حال در پی تاکید مک��رر دولت محترم و 
نهاده��ای ناظر بر نظام بانکی، بانک ملی ایران به طور 
ویژه موض��وع خروج از بنگاهداری را با تش��کیل یک 
اداره کل ب��ا عن��وان اداره کل مدیریت و فروش اموال 

تملیکی و مازاد پیگیری کرده است

۱۲ مزیت حساب سپرده سرمایه گذاری 
ممتاز بانک مسکن

مش��تریان بانک مس��کن با افتتاح »حس��اب س��پرده 
س��رمایه گذاری ممتاز « می توانند از ١٢ مزیت ویژه 

این حساب برخوردار شوند
به گزارش پای��گاه خبری بانک مس��کن-هیبنا، بانک 
مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن، 
در مسیر س��ه هدف اصلی شامل تامین مسکن عموم 
مردم به خصوص اقش��ار کم درآم��د جامعه، افزایش 
قدرت انتخاب مشتریان و تنوع در ارایه خدمات بانکی 
، فراهم آوردن زمینه نقل و انتقال امتیاز تس��هیالتی، 
» حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز« را ایجاد کرده 
ک��ه با توجه به مزایای وی��ژه آن در نوع خود منحصر 
به فرد است.افتتاح این نوع حساب می تواند مشتریان 
بانک مس��کن را ب��ه طور همزم��ان از ١٢ مزیت ویژه 

برخوردار کند.
بهره مندی از امکان دریافت س��ود، امکان  برخورداری 
از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
و قابلی��ت خری��د و ف��روش اوراق گواه��ی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن از طریق سامانه معامالتی 
فراب��ورس ایران در تمامی ش��عب بانک از جمله مهم 
ترین مزیت های افتتاح این حساب به شمار می رود.

در عین حال افتتاح این حس��اب به مش��تریان امکان 
استفاده از تس��هیالت خرید یا احداث واحد مسکونی 
از محل اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تسهیالت 
مسکن تا سقف تعیین شده ) در حال حاضر در تهران 
۶۰ میلی��ون تومان، در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای 
باالی ٢۰۰ هزار نفر جمعیت معادل 5۰ میلیون تومان 
و در سایر مناطق شهری معادل 4۰ میلیون تومان( در 

چارچوب ضوابط را فراهم می کند.

اخبار

انتشار ابالغیه جدید برای تسهیل امور گمرکی  
  وزی��ر اقتصاد با تعیین مهلت، گمرک را به تغییرات تس��هیل گرایانه در تجارت 

فرامرزی و اصالح سایر رویه های گمرکی ملزم کرد
 فرهاد دژپس��ند با هدف بهبود محیط کسب و کار و خدمات رسانی به آحاد مردم 
بویژه فعاالن اقتصادی در ابالغیه ای به رئیس کل گمرک ، این س��ازمان را با مهلت 

زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی و 
اصالح سایر رویه های گمرکی اقدام کند. در این ابالغیه آمده است؛ حداکثر ظرف مدت دو 

ماه از تاریخ این ابالغیه، کمیته راهبری سامانه، باحضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکی )به 
عنوان نماینده بخش خصوصی( و نماینده دستگاه اجرایی، حسب مورد، تشکیل و با برگزاری 
جلسات منظم، ضمن ارتقای پایداری سامانه های الکترونیکی، شیوه نامه راهبری سامانه را به 
نحوی اصالح نماید که مدت زمان ورود اطالعات در اظهارنامه و کنترل مجوز ها مرتبط با این 

سامانه، به کمترین حد اثرگذاری بر روی ثبت اظهارنامه کاهش یابد.  شادا

الزامات حذف صفر از پول ملی 
عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: باید ارزش اقتصادی پول ملی 
با ارزش انتفاعی کاال و خدمات توسط عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در یک 
سبد تطبیقی قرار گیرد و سپس آن تطبیق در بازار ملی، منطقه و جهانی مورد 

مقایسه قرار گیرد.
  رض��ا پدی��دار گفت: زمان��ی که پول در دنیا ش��کل گرفت مردم ب��ه یک اتحاد 

واحد رس��یدند که آن اتحاد جایگاه آنها را در تعیین ارزش کاال و خدماتش��ان تعیین 
می کرد؛ حاال اگر بخواهیم این عناصر را تغییر دهیم تغییر این ش��اخص ها باید براساس 
ضرورت هایی باش��د که نظام ملی و اقتصادی کشور به آن رسیده باشد.  وی افزود:تغییر 
شاخص ها باید براساس ضرورت هایی باشد که نظام ملی و اقتصادی کشور به آن رسیده 
باشد. اینکه بر اثر توسعه اقتصادی و یا ضریب کاهش عرضه و تقاضا و تغییر در قیمت ها 

که پایه پول ملی را تشکیل می دهد تغییراتی را انجام دهیم.  فارس

دولت قیر رایگان به  پروژه های عمرانی نمی دهد
عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت: نوع ارائه قیر رایگان در بودجه س��ال ٩٨ 
عمال موجب ش��د که این مس��ئله به حاشیه رفته و از دس��تور کار دولت خارج 

شود.
س��ید هادی بهادری عضو کمیس��یون عمران مجلس با اشاره به بررسی موضوع 

ارائه قیر رایگان در صحن علنی مجلس گفت: موضوع ارائه قیر رایگان برای اجرای 
پروژه های عمرانی در بودجه س��ال ٩٨ با بودجه س��ال های دیگر مقداری متفاوت 

اس��ت، زیرا در الیحه بودجه امسال تأکید ش��د که وزارت نفت و دولت قیر را به صورت 
نقدی خریداری کرده و آن را تحویل وزارتخانه های مربوطه دهند، البته این مسئله در 

مجلس به دلیل مذاکرات پی در پی و فشار دولت انجام شد.
س��ید هادی بهادری افزود: نوع ارائه قیر رایگان در بودجه سال ٩٨ عمال موجب شد که 

این مسئله به حاشیه رفته و از دستور کار دولت خارج شود.  خانه ملت 

مع��اون وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت  كــش گف��ت: ٨۰ هزار واحد صنعتی در کش��ور خـط 
وج��ود دارد که 44 هزار واحد آن ها در ش��هرک های صنعتی 
فع��ال و ٢١ درص��د از ای��ن واحده��ای تولیدی دچ��ار رکود 

هستند.
محسن صالحی نیا بیان کرد: بخش زیادی از واحدهای صنعتی 
ب��زرگ از خدمات صنایع کوچک اس��تفاده می کنند و صنایع 
ب��زرگ موفقیت خود را در ص��ادرات مدیون صنایع کوچک و 

خدمات آن ها هستند.
وی با اشاره به این که امروزه صنایع کوچک در تأمین نیازهای 
عموم��ی و تأمی��ن تجهی��زات صنایع ب��زرگ فعالی��ت دارند، 
افزود: در گذش��ته برای تأمین تجهی��زات صنایع بزرگ باید با 
کش��ورهای خارجی مذاکره می کردیم، اما اکنون به مرحله ای 
در بخش صنایع کوچک رس��یده ایم ک��ه تجهیزات و قطعات 

مورد نیاز صنایع بزرگ را تأمین می کنند.
رئی��س هیأت مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: بخش اعظمی از صنایع 
بزرگ کشور در زنجیره تأمین خود از واحدها و صنایع کوچک 
استفاده می کنند و این مسأله نشان دهنده جایگاه این صنایع 
است. صالحی نیا یادآور شد: امروز صنایع کوچک در سه زمینه 
نقش آفرین هس��تند. یک زمینه که ای��ن صنایع در آن فعال 
هس��تند، بحث تأمین نیازهای بومی اس��ت که بخشی از این 

صنایع خرد در این راستا فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: امروز این واحدها در س��طح عمومی بازار، دارای 
بازار مناس��بی هس��تند و اگر ش��رایط تولید برای این واحدها 
فراه��م ش��ود، می توانند حتی در س��طحی فرات��ر از بازارهای 

داخلی فعالیت کنند.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: گروه دیگری 
از صنایع کوچک آن دس��ته از صنایعی هس��تند که به واسطه 

تأمی��ن زنجیره ها فعالیت می کنند و نقش اساس��ی در تأمین 
زنجی��ره واحدها و صنایع ب��زرگ دارند و جای��گاه آن ها انکار 

ناشدنی است.
صالحی نیا افزود: گروه دیگر نیز واحدهایی هستند که با تأمین 
ماش��ین آالت و با اس��تفاده از تجربیات مدیران خود نس��بت 
ب��ه تأمی��ن قطعات، تجهی��زات و همچنین دان��ش فنی اقدام 

می کنند.
وی اضاف��ه ک��رد: هرچند که واحدهای ب��زرگ در پرداخت ها 
دچار مشکل هستند، اما واحدهایی که در حوزه تأمین قطعات 
و م��واد اولیه فعالیت می کنن��د، می توانند از ای��ن ظرفیت ها 

استفاده کنند.
رئی��س هیأت مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران گفت: سیاس��ت مح��وری وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، س��اخت داخل و توجه به این مسأله 
اس��ت و در این زمین��ه محدودیت هایی نیز برای بحث واردات 
لحاظ شده است. بر اساس این سیاست ها به شرکت های بزرگ 

ابالغ شده تا از ظرفیت صنایع کوچک استفاده شود.
صالحی نیا ب��ا بیان این که نیاز داریم تا تحوالتی در نوع تولید، 
فنآوری و بازاریابی داش��ته باش��یم، خاطرنش��ان کرد: باید در 
ش��هرک های صنعتی زیرس��اخت ها به روزرس��انی شوند و این 

مسأله به رونق تولید کمک می کند
وی در ادامه با اش��اره به تنوع خوش��ه های صنعتی در کش��ور 
اضافه کرد: یکصد نوع خوش��ه صنعتی در کشور وجود دارد و 

مطالعات ٣۰۰ خوشه صنعتی دیگر نیز درحال انجام است.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این که باید بر 
روی بحث فن بازارها و پیمانکاری های فرعی کار کنیم، گفت: 

امکان��ات فنی � مهندس��ی و نرم افزاری در عمده رش��ته های 
صنعتی اس��تان های کشور وجود دارد که اگر از این ظرفیت ها 

استفاده شود، قطعاً شاهد توسعه و رونق تولید خواهیم بود.
صالحی نی��ا ادامه داد: س��هم قابل توجهی از ص��ادرات صنایع 
بزرگ مره��ون صنایع کوچک در زنجیره تأمین اس��ت و این 

مسأله نشان دهنده اهمیت صنایع کوچک است.
وی با اش��اره به این که از مسیر کیفی سازی می توانیم صنایع 
را توس��عه دهیم، تصریح کرد: باید به بحث کیفیت و فنآوری 
توجه جدی ش��ود. امروز فنآوری که در تولیدات به کار گرفته 
می ش��ود، روز ب��ه روز درحال توس��عه اس��ت و از ای��ن رو با 

سیاست های حمایتی به دنبال ارتقاء این مسأله هستیم.
رئی��س هیأت مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران یادآور ش��د: بانک ها درحال تأمین 
تس��هیالت هستند، اما این بخش نیز با محدودیت هایی مواجه 
اس��ت که کارگروه های تس��هیل و رفع موانع تولید باید به این 

مشکالت رسیدگی نمایند.
صالحی نیا با اشاره به این که باید به واحدهای صنعتی و تولیدی 
انگیزه داده شود، تأکید کرد: دستگاه های اجرایی باید به صورت 
وی��ژه به واحدهای تولیدی ن��گاه و در این زمینه تالش کنند تا 
انگیزه برای س��رمایه گذاری و تولید در استان  خوزستان فراهم 

شود.
وی ادام��ه داد: چهار ه��زار و 5۰۰ میلیارد ری��ال اعتبار برای 
بازس��ازی واحدهای تولیدی آس��یب دیده از س��یل فروردین 
امس��ال در ۶ اس��تان کش��ور تخصیص یافته اس��ت که ۶۰۰ 

میلیارد ریال از این رقم به خوزستان اختصاص یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: مشوق دیگری 
برای واحدهای صنعتی آسیب دیده از سیل درنظر گرفته شده 
اس��ت که اگر بدهی معوقه بانکی خ��ود را پرداخت کنند، ٨۰ 

درصد جرائم دیرکرد آن ها بخشیده می شود.   تسنیم 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد؛

 »رکود« ۱۶ هزار واحد تولیدی در سال »رونق تولید«

رئیس اتحادیه سراجان اعالم كرد؛
افزایش ۲ برابری قیمت کیف مدارس 

م��واد اولیه بیش از دو برابر افزایش داش��ته، اما به دلیل بــــازار روز  رئیس اتحادیه س��راجان گفت: علی رغم اینکه قیمت 
کش��ش نداش��تن بازار، قیمت کیف بیش��تر از دو برابر افزای��ش پیدا نکرده 

است.
محس��ن خردمند اظهار کرد: وضعیت تولید کیف خوب است و به اندازه نیاز 

بازار تولید صورت گرفته است.
رئیس اتحادیه س��راجان با بیان اینکه با توجه به افزایش تورم و قیمت ارز و 
س��ایر مولفه های تولید، قیمت ها افزایش داشته است، افزود: علی رغم اینکه 
قیمت مواد اولیه بیش از دو برابر افزایش داشته، اما به دلیل کشش نداشتن 

بازار، قیمت کیف بیشتر از دو برابر افزایش پیدا نکرده است.
وی گفت: به دلیلی اینکه بیشتر خریداران در شهریورماه برای خرید مراجعه 

می کنند و هنوز وقت دارند در حال حاضر بازار رونق زیادی ندارد.
خردمن��د با بیان اینک��ه ۶۰ درصد مواد اولیه در ای��ن بخش از داخل تامین 
می شود، خاطرنشان کرد: مابقی مواد اولیه از طریق واردات تامین می شود که 

باید برای قیمت آن تمهیداتی اندیشید تا قیمت تمام شده ارزانتر شود.
رئیس اتحادیه س��راجان ادام��ه داد: با توجه به ممنوعی��ت واردات، در حال 
حاضر بازار داخل توسط تولیدات داخلی تامین می شود و مشکلی از این بابت 
نداریم هرچند شاید از گذشته محصوالت خارجی در بازار وجود داشته باشد. 
وی درب��اره وجود کاالی قاچاق نیز گفت: ب��ه دلیل حجیم بودن این کاالها، 
قاچاق بس��یار اندکی صورت می گیرد که البته نس��بت به گذشته کاهش نیز 

یافته است.
خردمند درب��اره وجود طرح های غربی بر روی کیف های مدارس اظهار کرد: 

وجود طرح های غربی نسبت به گذشته کمتر شده، اما قطع نشده است.
رئیس اتحادیه سراجان با بیان اینکه تولیدکنندگان کاالیی را تولید می کنند که 
مشتری پسند است، گفت: اینکار نیاز به فرهنگ سازی دارد تا مردم به سمت 
خرید این نوع اجناس نروند، زمانی که خریداری نباشد طبعا تولید هم نخواهد 
شد. وی گفت: به واحد های تولیدی درباره رعایت این موارد تذکرات الزم داده 

شده به همین دلیل با موارد کمتری در بازار مواجه هستیم. میزان 

بانک مركزی در انتظار زمان مناسب ماند؛
 راه اندازی بازار متشکل ارزی شاید وقتی دیگر 

دالر م��ی گذرد ت��ا جایی که نرخ ای��ن ارز تا کانال ١٨ جنب استانبول بیش از یک س��ال است که از آغاز روند صعودی قیمت 
هزار تومان نیز وارد شد اما پس از آن تا حدود ١4هزار تومان فروکش کرد.

 قیمت دالر و ارز های دیگر از ابتدای س��ال جاری تا حدود دو ماه گذش��ته 
با نوس��ان قیمت همراه بود تا جایی ک��ه بانک مرکزی برای کنترل و کاهش 
این نرخ در بازار طرح هایی را به دولت پیش��نهاد داد، اقدامات بانک مرکزی 
در راس��تای کنترل نرخ ارز موفقیت آمیز بود و هم اکنون نرخ ارز وارد کانال 
١١ه��زار تومان ش��ده و در این روزها با قیم��ت ١١ هزارو ۶۰۰ تا  ١١ هزارو 

٩۰۰ به فروش می رسد.
 یکی از طرح های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، راه اندازی بازار متشکل 
ارزی است که طبق نظریات اولیه قرار بود در همین روزها اجرایی شود اما به 
دالیلی به تعویق افتاده است.  در همین راستا میرمحمد حشمتی کارشناس 
اقتص��ادی در خصوص دلیل به تعویق افتادن راه اندازی بازار متش��کل ارزی 
اظهار کرد: مسئولین بانک مرکزی به دنبال بهترین فرصت برای افتتاح بازار 
متش��کل ارزی هستند که علت به تعویق افتادن این طرح نیز همین موضوع 

است و ظاهرا تمام ساختار های این طرح تکمیل شده اند.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی اقدامات موثری را برای کنترل و ثبات بازار 

ارز انجام داده و نتایج مثبتی از این اقدامات دریافت کرده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تک نرخی شدن ارز 
یکی از مهم ترین دغدغه های دولت و مس��ئوالن اقتصادی به ش��مار می آید 
که کاهش تدریجی قیمت ارز از حدود یک ماه گذشته و اجرایی شدن طرح 
بازار متش��کل ارزی دو عامل امیدوار کننده ب��رای تک نرخی کردن نرخ ارز 
در کش��ور است. حشمتی تصریح کرد: نباید در راستای تک نرخی کردن ارز 
به بازار متش��کل ارزی متکی بود، اقدامات و سیاست های دیگر باید به عنوان 
مکمل این طرح، در بازار اجرایی شوند. وی با ذکر این مطلب که دولت باید 
به تک نرخی شدن ارز باور داشته باشد، بیان کرد: یعنی در صورتی که دولت 
به دو نرخی یا سه نرخی بودن ارز اعتقاد داشته باشد، نه بازار متشکل ارزی 

و نه ابزار های دیگر نمی توانند ارز را در کشور تک نرخی کنند.  میزان 

در سه ماهه امسال رخ داد؛
حفظ ۱۰۰ هزار فرصت شغلی 

مدیرکل دفتر بیمه بیکاری و حمایت از مش��اغل وزارت  كار و  کار از کاهش آمار بنگاه های اقتصادی مش��کل دار خبر كسـب 
داد و گف��ت: ب��ا حمایت موثر از 4٧۰ بنگاه اقتصادی در س��ه ماهه نخس��ت 

امسال ١۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور تثبیت شد.
کریم یاوری  اظهار کرد: در حال حاضر تعداد کارگران بنگاه های مشکل دار ١4۰ 
هزار نفر است و وزارتخانه های صادرکننده مجوز برای بنگاه ها باید در جهت رفع 
مش��کالت بنگاه ها با جدیت بکوش��ند و تمام کارفرمایان، سهام داران و مدیران 
بنگاه ها نیز به حل و رفع مشکالت بنگاه های تحت مسئولیت خود کمک کنند.

وی با اش��اره به تش��کیل کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها 
خاطرنش��ان کرد: این کارگروه ها الزم است در شرایط اقتصادی حاضر بیش 
از گذشته در خدمت رفع مشکالت بنگاه ها باشند و جلسات خود را با حضور 
ذینفعان در محل بنگاه های مش��کل دار برگزار کنند تا به ش��کل عملیاتی و 

میدانی این مشکالت بررسی، بازبینی و حل و فصل شود.
 به گفته مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار در سه 
ماهه نخس��ت امسال آمار بنگاه های مشکل دار نسبت به اسفند سال گذشته 
با کاهش روبه رو بوده به نحوی که از ١٣5١ بنگاه در اس��فند ٩٧ به بیش از 
١٢۶۰ بنگاه رس��یده اس��ت. یاوری افزود: وزارت کار در راستای حفظ امنیت 
ش��غلی و صیانت از نیروی کار، حفظ حیات اقتصادی بنگاه ها، تثبیت اشتغال 
و پایداری تولید بر پیگیری و رفع هرچه س��ریع تر مشکل بنگاه ها تاکید دارد، 
گفت: در س��ه ماهه نخست امس��ال با اقدام به موقع و حمایت از  4٧۰ بنگاه 

اقتصادی، موجبات تثبیت و حفظ ١۰۰ هزار شغل در کشور فراهم شد.
وی همچنین از برگزاری بیش از ٢۰۰۰ جلس��ه توسط کارگروه های تسهیل 
و رفع موانع تولید در س��ال گذش��ته به منظور رسیدگی به آخرین وضعیت 
بنگاه های مشکل دار خبر داد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای 
شناسایی و حل و فصل مش��کالت بنگاه های تولیدی،کارگروه های تسهیل و 
رفع موانع تولید را در استان ها راه اندازی کرده که این کارگروه ها ضمن رصد 
و شناسایی بنگاه های اقتصادی مشکل دار، وظیفه پیگیری و بررسی وضعیت 

بنگاه ها و حل و فصل مشکالت آن ها را در دستور کار دارند.  ایسنا 

در حالیک��ه اعالم ش��ده ثبت  خونه به  ن��ام ط��رح مل��ی مس��کن از خونه 
ش��هریورماه آغاز می شود گزارش��ها حاکی از این 
اس��ت که هنوز ش��رایط ثبت نام کنن��دگان اعالم 
نشده و س��امانه این طرح نیز آماده نشده و دارای 

ایراداتی است.
بر اساس طرح اقدام ملی مسکن قرار شده تا دولت 
در سراسر کشور 4۰۰ هزار واحد مسکونی احداث 
کند که س��اخت ٢۰۰ هزار واحد آن در شهرهای 
جدید و با مش��ارکت بخش خصوص��ی،١۰۰ هزار 
واحد در مناطق بافت فرس��وده و توس��ط شرکت 
بازآفرینی ش��هری و ١۰۰ هزار واحد توسط بنیاد 

مسکن احداث شود.
بر اس��اس این گزارش،٨۰درصد مناب��ع موردنیاز 
ساخت وس��از در این طرح براساس مصوبه شورای 
پول و اعتبار در اختیار س��ازنده قرار خواهد گرفت 
و مقرر ش��ده تا س��ال ١4۰۰ این 4۰۰ هزار واحد 

مسکونی به پایان برسد.
محمد اس��المی وزی��ر راه و شهرس��ازی در زمینه 
تس��هیالت موردنیاز برای این پروژه عنوان کرده بود 
که تس��هیالت موردنیاز برای ای��ن پروژه پیش بینی 

ش��ده که سهمی از سبد تسهیالت بانک های کشور 
ک��ه برای ساخت وس��از تخصیص پی��دا کند به این 
بخش تعلق گیرد که تاکنون ٨.5 درصد از سقف کل 
تسهیالت بانک ها را شامل می شود که امید است این 

سقف از سوی بانک مرکزی به ٢۰ درصد برسد.
وی همچنین گفت: زمین را واگذار و به مش��ارکت 
می گذاریم و ٨۰ درصد منابع موردنیاز ساخت وساز 
نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار 
سازنده قرار خواهد گرفت، همچنین این تسهیالت 

قابل انتقال به خریداران است.
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اثرات این طرح 
در زمینه بازار مس��کن تأکید کرد: این طرح کمک 
می کند تا عرضه تقویت و تقاضا پش��تیبانی ش��ود 
و امید اس��ت با راه اندازی تولید مصالح ساختمانی 
که بازار تعهدی ایجاد ش��ده بتوانیم تس��هیل گری 

کنیم.
دو روز پیش نیز جواد حق ش��ناس معاون مسکن 

شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز خبر از این 
داده بود که متقاضیان دریافت مسکن در شهر های 
زیر ١۰۰ هزار نفر می توانند از ش��هریور در سامانه 
طرح ملی مس��کن ثبت نام کنند بنابراین در اوایل 
شهریور ثبت نام به صورت آزمایشی از شهر کرمان 
آغاز می ش��ود و بعد از ١۰ روز استان های دیگر به 
آن اضافه می شود، و بعد از ثبت نام اولیه متقاضیان، 

پایش افراد کمتر از یک  ماه صورت می گیرد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که سامانه ثبت 
نام هنوز آماده نش��ده و هنوز مشخص نیست چه 
افرادی و با چه شرایطی می توانند ثبت نام کنند.
البته شرایط سخت و دشوار نیز گفته می شود که 

برای دهک های اول و دوم تهیه شده است.
گفته می شود که مقرر شده تا متقاضیان در زمان 
اولی��ه هزینه جزئی پرداخت کنن��د و بعد از تایید 
نهایی وضعیت متقاضی��ان باید ٣۰ تا 5۰ میلیون 
تومان در بانک مس��کن س��پرده گذاری کنند. دو 

دهک اول مانند اقش��ار کم درآمد که شامل افراد 
تحت پوش��ش کمیته امداد و س��ازمان بهزیستی 

هستند نیازی به آورده اولیه ندارند.
حق ش��ناس با اش��اره به اینکه تف��اوت طرح اقدام 
ملی مس��کن با مس��کن مهر در این است که قبل 
از س��اخت واحد های مسکونی، تقاضا برای ساخت 
مدنظر است بیان کرد: از تجربه مسکن مهر در این 
طرح اس��تفاده کردیم و قبل از س��اخت واحد های 
مسکونی اقدام به شناسایی مکان های دارای تقاضا 

کردیم به طوری که تقاضا شناسایی شده است.
معاون مسکن ش��هری بنیاد مسکن افزود: افرادی 
که واجد ش��راط هستند می توانند در سامانه ثبت 
نام کنن��د، البته متقاضیان نیز به دو دس��ته افراد 
دارای زمی��ن و اف��راد فاق��د زمین تقس��یم بندی 

شده                                         اند.
حق ش��ناس اظهار ک��رد: افرادی ک��ه دارای زمین 
هستند تس��هیالت س��اخت و مجوز برای ساخت 
در اختی��ار آن ها قرار می گیرد و ب��رای افراد فاقد 
زمی��ن از اراض��ی دولتی که در اختی��ار این طرح 
اس��ت استفاده می ش��ود، به طوری که با سازندگان 
وارد مذاکره می ش��ویم و تا حدودی بر سر قیمت 

تمام شده به توافق می رسیم و در سامانه قیمت ها 
بسته به نوع پروژه درج خواهد شد.

مع��اون بنی��اد مس��کن انق��الب اس��المی درباره 
تس��هیالت ارائه ش��ده به این طرح گفت: با توجه 
به توافقاتی که با بانک مسکن صورت گرفته است 
متوسط تسهیالت تا ٧5 میلیون تومان با سود ١٨ 
درصد است، این تس��هیالت نیاز به سپرده گذاری 
ندارد و تاس��قف ١۰۰ میلیون تومان نیز می رسد، 
البته بانک مسکن در کنار این تسهیالت، تسهیالت 

جعاله نیز پرداخت می کند.
وی ادام��ه داد: تس��هیالت ٧5 میلی��ون تومانی یا 
به صورت تس��هیالت خری��د به خری��دار پرداخت 
می شود یا اینکه تسهیالت به انبوه سازان پرداخت 
می شود و انبوه س��ازان می توانند این تسهیالت را 
انتقال دهند. معاون مس��کن شهری بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی در پایان گف��ت: افرادی که زمین 
در اختی��ار دارن��د به ص��ورت انف��رادی اق��دام به 
س��اخت می کنند. ش��رایط برای آن ها فراهم است 
و تس��هیالت به آن ها ارائه می شود، اما در ساخت 
گروه��ی از انبوه س��ازان گروه��ی دارای صالحیت 

استفاده می شود.  فارس

كارشناسان مطرح كردند؛

ایرادات سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن


