
الزامات فعال سازی رمزپویا
مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توسعه 
ص��ادرات ایران گفت: راه ان��دازی رمز پویا دو الزام 
دارد که یکی ش��امل فعال سازی این رمز و دیگری 

احراز هویت گوشی های تلفن همراه است.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
عش��رت عدالت در گفت و گو با شبکه خبر با اعالم 
اینک��ه نحوه دریافت رمز پوی��ا به بانک صادرکننده 
کارت بس��تگی دارد، س��ه روش برای دریافت این 
رم��ز را تش��ریح کرد.عدالت تصریح ک��رد: یکی از 
روش��ها دانلود اپلیکیش��ن مربوطه در سایت بانک 
اس��ت که برای این روش نیاز به موبایل هوش��مند 
است. در روش دوم برای مشتریان شبکه بانکی که 
فاقد موبایل هوشمند هستند از پیامک با ابزارهای 
مختلف��ی مانند اس��تفاده از درگاهه��ای اینترنتی، 
موبایل بانک، اینترنت بانک و تلفن بانک اس��تفاده 
می ش��ود.مدیر امور فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
بانک توس��عه ص��ادرات ادامه داد : روش س��وم با 
استفاده از کددستوری یا USSD و ارسال پیامک 
به سرشماره، رمز دوم دریافت می شود و در نهایت 
این امر بستگی به بانک ها دارد که یکی از روشها یا 

هر سه روش را برای مشتریان خود تعریف کنند.

از ابتدای دی، استفاده از رمز پویا برای 
کلیه ی تراکنش های غیرحضوری الزامی 

است
بر اس��اس اعالم بانک مرک��زی ج.ا.ا. از ابتدای دی، 
انجام کلی��ه پرداخت های غیرحض��وری مبتنی بر 
کارت، تنه��ا از طریق رمز پوی��ا امکان پذیر خواهد 
بانک  پاس��ارگاد،  روابط عموم��ی  گ��زارش  بود.ب��ه 
هماهن��گ با تصمیم نظ��ام بانکی، جه��ت ارتقای 
امنیت در پرداخت های غیرحضوری و پیش��گیری 
از سوء اس��تفاده ی کالهبرداران، از ابتدای دی ماه 
س��ال جاری، کلیه ی رمزهای دوم ایس��تا غیرفعال 
خواهد ش��د و انجام تراکنش با ه��ر مبلغی تنها از 
طری��ق رمز دوم پوی��ا انجام خواه��د گرفت.بر این 
اساس، از ابتدای دی رمز پویا برای کلیه کارت های 
بانک پاس��ارگاد به طور خودکار فعال خواهد ش��د و 
همچون گذش��ته، دریافت آن از طریق س��امانه  ی 
همراه بانک و کد دستوری #6*720* امکان پذیر 
اس��ت. به این ترتیب که مشتری می تواند در زمان 
خرید کاال و خدمات بر روی درگاه های پرداخت، با 
مراجعه به موبایل بانک ، منوی »کارت« و انتخاب 
گزینه »رمز پویا« رمز یکبار مصرف را دریافت کند. 
امکان دریافت رمز پویا در سامانه اینترنت بانک نیز 
جهت انجام عملیات انتقال وجه کارت به کارت نیز 

فراهم است.

میز خدمت ویژه مشتریان در مرکز فراد 
بانک رفاه

در راستای تکریم مشتریان گرامی و پاسخ به سواالت 
آن ها درباره رم��ز دوم پویا، میز خدمت بانک رفاه 
در مرکز ارتباط با مشتریان این بانک )فراد( برقرار 
اس��ت.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
به منظور شفاف س��ازی، پاسخ گویی به سواالت و 
آگاهی بخشی مش��تریان گرامی، میز خدمت بانک 
در مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه )فراد( برقرار 
اس��ت.بر اس��اس این گزارش، کارشناسان بانک در 
حوزه خدمات الکترونیک، هر روزه در ساعات اداری 
)8 الی 18( به سواالت مشتریان گرامی درباره رمز 

دوم پویا پاسخ گو هستند.

قدردانی استاندار کرمانشاه از مدیرعامل 
بانک ملت

اس��تاندار کرمانشاه با ارس��ال لوح سپاسی از دکتر 
بیگدلی مدیرعامل بانک ملت به دلیل مساعدت در 
پرداخت تس��هیالت به زلزله زدگان و سیل زدگان 
استان قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، هوش��نگ بازوند در این لوح س��پاس با اشاره 
به این نکته که توس��عه و پیشرفت ایران اسالمی و 
استان کرمانشاه، مرهون تالش و کوشش بی دریغ 
مسووالن و دست اندرکاران خدوم و متعهد این مرز 
و بوم اس��ت، تاکید کرده اس��ت: بی تردید اقدامات 
شایس��ته بانک ملت در اجرای اهداف و برنامه های 
اقتص��اد مقاومت��ی، تاثیر قابل توجهی در توس��عه 
اقتصادی که از سیاس��ت های اصلی دولت اس��ت، 

داشته است.

اخبار

۳ شهر جدید به طرح ملی مسکن تهران اضافه شد 
معاون وزیر راه از ثبتنام مجدد طرح ملی مسکن در زنجان خبر داد و گفت: عالوه بر پردیس 
مسکن  ملی  طرح  ثبتنام  نیز  هشتگرد  و  دماوند  شهریار،  اسالمشهر،  شهرهای  در  پرند  و 

استان تهران انجام میشود.
محمود محمودزاده با بیان اینکه ثبتنام مجدد طرح ملی مسکن به تأمین زمین بستگی دارد، 
اظهار کرد: این قابلیت بهخصوص در زنجان وجود دارد؛ بر اساس بررسیهای صورتگرفته 
با کمک و همکاری مسئوالن این استان پس از تأمین زمین، متقاضیان باقیمانده در زنجان 

را پوشش خواهیم داد.
وی با اعالم اینکه تاکنون حدود 130 هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبتنام کردهاند، تصریح 
کرد: از این تعداد حدود 20 هزار در بافت فرسوده و حدود 110 هزار در سایر شهرهای 

کشور ثبتنام کردهاند.
وی با یادآوری اینکه پاالیش متقاضیان آغاز شده است، افزود: پاالیش ثبتنام کنندگان در 
سامانه فرم »ج« برای استانها تا قبل از مرحله پنجم به اتمام رسیده است، بقیه سامانههای 

پاالیشی هم در حال انجام است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه "تالش میکنیم بهزودی نتایج 
پاالیش اعالم شود"، اضافه کرد: مکانیسمی برای شناسایی افرادی که بهاصطالح بهقولنامهای 
تالش  حال  این  با  اما  ندارد،  وجود  اسناد  ثبت  مانند سازمان  کردهاند  خریداری  را  ملکی 

میکنیم از سامانههای ارزیابیشده این اطالعات را برای پاالیش افراد دریافت کنیم.
محمودزاده همچنین با تأکید بر اینکه "نهایت تالش ما این است که واجدان شرایط واقعی 
بتوانند در طرح ملی مسکن ثبتنام کنند" در پاسخ به این پرسش که آیا در استان تهران 
ثبتنام فقط در پردیس و پرند انجام میشود، گفت: خیر، عالوه بر این شهرها، مقداری هم از 

شهر جدید هشتگرد برای استان تهران ثبتنام طرح ملی مسکن انجام میشود.
وی ادامه داد: همچنین برای برخی از شهرهای استان تهران نیز زمین تأمین شده و ثبتنام 

انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: اسالمشهر، شهریار و دماوند از جمله شهرهایی هستند که توانستیم 

برای طرح ملی مسکن تأمین زمین را انجام دهیم.

نمای نزدیک

در شش ماهه اول سال 1۳۹8 نیز با تداوم شرایط موجود 
کش��ور میزان سرمایهگذاری مصوب 1۴00 میلیون دالر 

بوده است.
 براس��اس امارهای رسمی سال گذش��ته ۳ میلیارد دالر 
سرمایه خارجی جذب ش��د و با وجود تحریمها در شش 
ماهه امس��ال نیز س��رمایه گذاری خارجی مصوب 1۴00 
میلیون دالر اس��ت. اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند 
سرمایهگذاری خارجی، تأمین سریع منابع مالی، استفاده 
از خطوط اعتباری بانکهای تجاری و بانکهای توس��عهای 
بینالملل��ی برای ایجاد زیرس��اختهای اقتص��ادی، تأمین 
تجهیزات و ماشینآالت مورد نیاز بخشهای تولیدی است.

ای��ن مهم در ج��داول مربوط به الزام��ات تحقق اهداف 
برنامه شش��م توس��عه در ماده )۴( بدی��ن ترتیب لحاظ 
ش��ده اس��ت که بر اس��اس آن تأمین مال��ی خارجی به 
طور متوس��ط س��االنه 6۵ میلی��ارد دالر و معادل 2۵.۳ 
درصد کل منابع اس��ت. ای��ن رقم ش��امل تأمین منابع 
مال��ی خارجی تا متوس��ط س��االنه ۳0 میلی��ارد دالر از 
خطوط اعتباری بانکهای خارج��ی در قالب تأمین مالی 
خارج��ی )فاینانس( خودگ��ردان، 1۵ میلی��ارد دالر به 
شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دالر 

قراردادهای مشارکتی خارجی میباشد.
در س��ال 1۳۹۵ و با تشکیل س��تاد فرماندهی اقتصادی 
مقاومت��ی، پ��روژه جل��ب 7 میلی��ارد دالر و جذب یک 
میلیارد دالر س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در سال 
1۳۹۵ نیز برای سازمان س��رمایهگذاری تعریف شد که 

در تطابق با بندهای ۹، 10 و 12 سیاستهای کلی اقتصاد 
مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری است.

متعاقب برجام نیز در س��ال 1۳۹6 نیز پروژههای »جلب 
پانزده میلیارد دالر س��رمایهگذاری خارجی« و »افزایش 
س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی به منظور گس��ترش 
بهرهوری دانش��بنیان حوزههایی ک��ه قابلیت جذب باال 
دارد«، »معرفی ظرفیتها و فرصتهای متقابل اقتصادی و 
سرمایهگذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعاالن 
خارج��ی و داخلی«، »اخذ تس��هیالت مال��ی خارجی تا 
س��قف 20 میلیارد دالر در جهت تأمین مالی طرحهای 
تولیدی و عمرانی بخش��های دولتی و خصوصی کشور« 
از سوی س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا به 

دستگاههای مربوطه ابالغ شد.
در سال های 1۳۹7 و سال جاری )1۳۹8( و برآورد سال 
آینده )1۳۹۹( از منظر تکالیف توس��عهای کشور، میزان 
س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی جذب ش��ده )وارده( 
برای رس��یدن به رشد پیشبینی ش��ده در برنامه ششم 
توسعهای کش��ور مطابق اهداف برنامه 1۵ میلیارد دالر 

برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی هدفگذاری شد.
وضعیت سرمایهگذاری خارجی در سالهای 1۳۹0 تا 1۳۹6 
را میتوان به س��ه دوره تقس��یم ک��رد، دوره اول مربوط به 
سالهای 1۳۹0 تا 1۳۹2 است که تحریمهای بینالمللی علیه 
کشورمان تشدید شد در این سالها سرمایهگذاری مستقیم 
خارجی مصوب از ۹۴7 میلیون دالر در سال 1۳۹0 به ۳88 

میلیون دالر در سال 1۳۹1 رسید.  فارس

در نیمه اول سال محقق شد؛

سرمایه گذاری ۱۴۰۰ میلیون دالری 
در پیش��بینی دولت برای حقوق کارکنان در سال آینده 
خبری از رشد ۴00 هزار تومانی امسال نیست و افزایش 
متوس��ط 1۵ درصدی تعیین شده است. از سوی دیگر با 
مالی��ات پلکانی تا ۳۵ درص��د، دولت در مجموع بیش از 
1۵ ه��زار میلیارد تومان از کارکن��ان بخش خصوصی و 
دولتی مالیات دریافت میکند که نس��بت به سال جاری 

18درصد افزایش دارد.
  گرچه الیحه بودجه هنوز به مرحله بررس��ی در مجلس 
نرس��یده و احتماال در جریان واکاوی در کمیس��یونهای 
مجل��س یا در صحن علن��ی دچار تغیی��رات  زیادی در 
برخی بخشها خواهد شود، اما آنچه فعال دولت در رابطه 
ب��ا حقوق ی��ا مالیاتی که ق��رار اس��ت از کارکنان بگیرد 
پیش��بینی کرده، نش��ان از این دارد که س��هم مالیاتی 
کارکنان از مجم��وع درآمدهای مالیات��ی افزایش یافته 
اس��ت. در س��ال آین��ده افزایش متوس��ط 1۵ درصدی 
حقوق کارکنان پیشبینی شده که نسبت به متوسط 20 
درصدی که در سال جاری پیشنهاد شد و حدودا همین 
اندازه هم اعمال ش��د، حدود پنج درصد از رشد کمتری 

برخوردار است.
در س��ال جاری افزایش حقوق با چالشهای زیادی همراه 
بود و در نهایت مجلس مصوب کرد که افزایش یکس��ان 
۴00 هزار تومانی و رش��د تا 10 درصد اعمال ش��ود و از 
س��وی دیگر دولت نظر موافقی در این رابطه نداشته و تا 
اواسط سال هم توافق کاملی بین دو قوه در مورد حقوق 
و نحوه پرداخت آن نبود، ولی در هر صورت دولت افزایش 

حقوق سال بعد را بر مبنای مصوبه امسال مجلس تعیین 
نکرده و فعال رش��د 1۵ درصدی در دس��تور کار اس��ت. 
ام��ا مجموع هزینه ج��اری دولت در س��ال بعد به ۳67 
هزار میلیارد تومان رس��یده که در مقایسه با سال جاری 
1۵ ه��زار میلیارد تومان رش��د دارد. بیش از 70 درصد 
هزینههای جاری دولت  مربوط به حقوق و دس��تمزدی 
اس��ت که از محل بودجه عمومی دولت پرداخت میشود. 
در نتیجه این رش��د که با افزایش حقوقها همراه اس��ت 
درآمدهای مالیات��ی از محل حقوقهای پرداختی به طور 

طبیعی افزایش پیدا میکند.
با وجود تمامی فرارها و معافیتهای مالیاتی که در مجموع 
نزدی��ک ب��ه 100 هزار میلی��ارد تومان برآورد میش��ود، 
کارکنان همواره از پایههای پرداخت مالیات بوده و سهم 
قابل توجهی در این بخش داش��تهاند. این در حالی است 
که بررس��ی وضعیت مالیاتی دول��ت در حقوق کارکنان 
نش��ان میدهد ک��ه از مجموع 1۹۵ ه��زار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی که برای س��ال آینده پیش بینی شده ۳2 
هزار میلیارد آن از محل مالیات بر درآمد تامین میشود و 
از این رقم حدود 1۵ هزار و 700 میلیارد تومان مربوط به 
مالیات حقوق کارکنان است. از بیش از 1۵ هزار میلیارد 
تومانی که از حقوق کارکنان مالیات گرفته میشود 7۳00 
میلیارد تومان به بخش عمومی و 8۴00 میلیارد تومان به 
کارکنان بخش خصوص��ی اختصاص دارد که در مجموع 
حدود 2۴00 میلیارد تومان معادل 18 درصد  نبست به 

دریافتی امسال رشد  دارد.  ایسنا 

بررسی الیحه بودجه نشان داد؛

اوضاع حقوق و مالیات کارکنان در سال 99

گزارش

با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال جاری 
و افزای��ش معام��الت، برخی مال��کان فروش 
واحدهای خود را به حالت تعلیق درآوردند، با 
این وجود کارشناسان رشد قابل توجه قیمت 

را برای بازار مسکن متصور نیستند.
 چهار متغیر بیرونی و یک عامل داخلی تقاضا 
برای خرید ملک را در ش��هر ته��ران افزایش 
داد. فعاالن بازار امالک میگویند تغییر قیمت 
بنزین، افزایش نرخ ارز، رش��د قیمت کاالها از 
جمله خودرو، ثبات بازارهای رقیب مثل بورس 

منجر به افزایش تعداد معامالت شده است.
از سوی دیگر تغییر قیمت بنزین، رشد قیمت 
آهنآالت و دس��تمزد را در پی داش��ته است. 
در این ش��رایط خریداران آیندهنگر وارد بازار 
ش��دهاند. آمار اتحادیه امالک نش��ان میدهد 
در نیم��ه اول آذرماه معامالت در تهران 181 
درصد و در کل کشور 72 درصد افزایش پیدا 
کرده اس��ت. تحرک بازار مس��کن و همچنین 
افزایش قیمت بنزین باعث ش��ده تا مالکان از 
دادن تخفیف خودداری کنند. این رفتار طرف 
عرضه ممکن است روند کاهشی قیمت مسکن 
را متوقف کند. آمار بانک مرکزی نشان میدهد 
طی چهار ماه گذش��ته قیمت مسکن در شهر 

تهران 6.6 درصد کاهش یافته است.
با این وجود واسطههای ملکی عنوان میکنند 
طی حدود 20 روز گذش��ته تع��داد فایلهای 
نوس��از در دفات��ر امالک کاهش یافته اس��ت. 
برخی س��ازندگان با این تصور که متغیرهای 
بیرون��ی ب��ر قیمت ملک اثر خواهد گذاش��ت 
حدود ۳0 درص��د آپارتمانهای خود را از بازار 
خارج کردهاند و ف��روش آنها را برای غلبه بر 

انتظارات تورمی به حالت تعلیق درآوردند.
تحری��ک تقاضای واقعی مس��کن در تهران به 
عنوان خروجی ریزش قیمتهای پیش��نهادی 
بروز کرد. پ��س از افزایش 1۹ و 22 درصدی 
ماهیانه تعداد معامالت در مهرماه و آبان ماه، 
آمار ارایه شده توسط اتحادیه مشاوران امالک 
تهران از حدود س��ه برابر ش��دن قراردادهای 

خرید و فروش در آذرماه حکایت دارد.

درک مشترک
در ش��رایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر 
دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک 
مشترک رسیدهاند. از یک طرف مالکان به این 
نتیجه رسیدهاند که ظرفیتی برای رشد قیمت 
وجود ندارد. خریداران نیز میدانند که نمیتوان 

انتظار ریزش ش��دید قیمت را داشت. آبان ماه 
1۳۹8 با اینکه معدل کلی قیمت مسکن شهر  
تهران دو درصد نسبت به ماه قبل از آن  کاهش 
داش��ته اما جزئیات گویای آن است که قیمت 
در 1۵ منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای شرق و 
غرب، رشد یافت اما با توجه به افت نسبتا زیاد 
قیمته��ا در مناط��ق 1، 2، ۳، 6، 8، 11 و 20 

میانگین کل دو درصد کاهش نشان داد.
اس��ت  آن  از  حاک��ی  دریافت��ی  نمایهه��ای 
ک��ه قیمت مس��کن ب��ه کف نزدیک ش��ده و 
متقاضیان موثر که خانه را به قصد س��کونت 
خریداری میکنند برای خرید آماده میش��وند. 
البته با وجود افزای��ش قیمت آهنآالت و نرخ 
دس��تمزد که به دنبال افزای��ش قیمت بنزین 
اتفاق افتاد کارشناس��ان، تورم مجدد را برای 

بازار مسکن متصور نیستند.
محم��ود محم��ودزاده، مع��اون وزی��ر راه و 
شهرس��ازی درباره پیش��بینی از آین��ده بازار 
مس��کن به گف��ت: اگر مس��کن را به ش��کل 
جداگان��ه از س��ایر حوزهها بررس��ی کنیم به 
یک نتیجه مشخص میرسیم اما تحوالت بازار 
مسکن همیشه تحت تاثیر بازارهای ثانویه قرار 
دارد و همواره در سالهای گذشته اینگونه بوده 

اس��ت. وی افزود: در حال حاض��ر برای گران 
ش��دن مسکن هیچ دلیل فنی و علمی نداریم 
ول��ی اگر تحت تاثیر بازارهای دیگر قرار گیرد 
بحث جداگانهای است. با این حال برآورد این 
است که مسکن  از ثبات برخوردار خواهد بود 
تا پایان سال بتوانیم برنامههای جدید را برای 

کنترل آن ارایه کنیم.

 تورم مجدد در بازار مسکن
همچنین سید محمد مرتضوی، عضو هیات مدیره 
کانون انبوهسازان با بیان اینکه حداقل تا سه سال 
آینده قیمت مسکن افزایش پیدا نمیکند، تصریح 
کرد: کاهش قیمت نیز به دالیلی  که  برای  همه 
روشن  است اتفاق نمیافتد. در همین هفتههای 
گذشته بعد از تغییر قیمت بنزین، قیمت آهنآالت 
باال رفت و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. با وجود 
اینکه  دولت تالش میکند نرخ کاالها را ثابت نگه 

دارد، عمال افزایش قیمت بنزین بر قیمت تمام شده 
مسکن تاثیر گذاشته و هزینههای سازندگان باال  
رفته اس��ت. در واقع تورم روی دوش تولیدکننده 
است ولی شرایط آن وجود ندارد که این تورم را به 

مصرف کننده تحمیل کند.
معام��الت  تع��داد  ج��اری  س��ال  آبانم��اه   
آپارتمانهای مسکونی ش��هر تهران به ۴100 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته 
1۹.۵ درصد افزایش و نس��بت به ماه مش��ابه 
س��ال قبل ۴0.7 درصد کاهش داش��ته است. 
همچنین متوس��ط قیمت خری��د فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران 
12 میلیون و ۴60 هزار تومان بود که نسبت 
به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
دو درص��د کاهش و ۳۵.8 درص��د افزایش را 

نشان میدهد.  ایسنا 
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وزیر نفت خبر داد؛
 خرید تضمینی کاالهای نوآورانه 

را در دستور کار 
وزیر نف��ت گفت: برای حمایت از ش��رکتهای 
دانشبنیان، صندوق نوآوری ری با سرمایه اولیه 
100 میلیارد تومان را تاسیس کردیم. همچنین 
درنظر داریم تا سیاست خرید تضمینی کاالهای 

نوآورانه را در دستور کار قرار دهیم.
 بی��ژن زنگن��ه گف��ت: برای حل  مس��ائل و 

چالش��های صنعت نف��ت، 26 طرح پژوهش 
مهم تعریف شده اس��ت که شامل ۹ قرارداد 
در حوزه باالدست نفت برای افزایش ضریب 
بازیافت میادین نفتی، ۵ قرارداد برای اکتشاف 
و 12 قرارداد برای ایجاد انس��تیتوهای پایین 
دستی نفت با دانش��گاهها منعقد شده است 
که فاز اول این قراردادها تمام شده و فاز دوم 
در حال پیگیری است. فاز اول با صرف مبلغ 
۹7 میلیارد تومان و 1۴ میلیون دالر توس��ط 
وزارت نف��ت انجام ش��د.وی اف��زود: یکی از 
ایدههای ما این است تا از استارتاپها حمایت 
کنیم و این اولین باری است که یک دستگاه 
اجرای��ی مانن��د وزارت نف��ت ب��ا این حجم 
س��رمایهگذاری عظیم و تقاض��ای تجهیزات 
پیشرفته وارد این حوزه شده و برای حمایت 
از شرکتهای دانش��بنیان ما در نظر داریم تا 
یک اکوسیستم ایجاد کنیم تا این شرکتها در 

یک محل خاص مستقر شوند.  شانا

 طرح کمک معیشتی خبرداد؛
اعالم زمان جدید برای ثبت نام 

جاماندگان کمک معیشتی 
سخنگوی طرح کمک معیشتی اظهار داشت: 
برای ثبتنام افراد جامانده از کمک معیشتی 
که احس��اس میکنند اس��تحقاق دریافت آن 
را دارن��د و موفق به ثبتنام نش��دهاند زمان 

مشخصی را اعالم خواهیم کرد. 
 حس��ین میرزای��ی گف��ت: ک��د مل��ی افراد 

متقاضی برای بانک مرکزی ارس��ال می شود 
و اطالعات مالی آنها بر اس��اس 11 شاخص 

بانکی در ۵0 گروه بررسی می شود. 
وی افزود: این شاخص ها از جمله مانده اول 
و آخر سال تراکنشها گردش حساب و امثال 
آنها از سه سال قبل تا االن به صورت معدل 

بررسی میشود. 
وی گفت: ب��رای افراد جامانده را مش��خص 
کنی��م کرد که برای دریافت بس��ته حمایتی 
معیش��تی اطالعات خود را ثبت کنند. ما در 
ابت��دا اول دی ماه را مش��خص کردیم اما با 
توجه به اینکه این اتفاق باید در پلیس بعالوه 
10 انجام ش��ود زمان نهایی و دقیق را اعالم 
خواهی��م کرد وتا انتهای دی ماه نتایج نتایج 
اعتراضات مش��خص خواهد شد و افرادی که 
مش��مول دریافت بس��ته معیشتی تشخیص 
داده شوند این بسته برای آنها و واریز خواهد 

شد.  فارس

وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
 از واگذاری خودروسازیها کوتاه نمی آییم

 وزی��ر صمت گفت: اصالحات س��اختاری در 
صنعت خودروسازی شروع و زمینه واگذاری 
ش��رکتهای تو در توی در خودروس��ازیها در 
حال فراهم ش��دن اس��ت. رضا رحمانی وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت درب��اره وضعیت 
واگذاری خودروسازیها، اظهار کرد: واگذاری 
خودروس��ازیها در قال��ب پروس��های انج��ام 

میگیرد، اصالحات س��اختاری در این صنعت 
شروع و زمینه واگذاری شرکتهای تو در توی 
در خودروسازیها در حال فراهم شدن است.

 وی با بیان اینکه برای واگذاری خودروسازیها باید 
از ظرفیت افراد و گروههایی که توانایی و تجربه 
کافی دارند، اس��تفاده کرد، افزود: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از واگذاری خودروس��ازیها کوتاه 
نمیآید. وزیر کابینه دوازدهم با اش��اره به شیوه 
واگذاری خودروس��ازی ها، اضافه کرد: در وهله 
نخست باید اموال و امالک خودروسازیها واگذار 
ش��ود سپس شرکتهای وابسته آنها و در مرحله 
آخر سهام اصلی خودروسازان واگذار میشود که 
تحقق این امور مستلزم برخی زمینه سازیها است. 
رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارتخانه 
تحت امرش برای حفظ سهام ایران خودرو در 
بانک پارسیان تالش میکند، توضیح داد: اصال؛ 
وزارت صم��ت انگیزهای برای س��هامداری در 

بانک پارسیان ندارد.  خانه ملت 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

ورود بازار مسکن به فاز احتیاطی
کارشناسان مطرح کردند؛


