
گروه اقتصادی   نایب رئیس اتحادیه امالک با اش��اره به 
اینکه بازار مسکن یک بخش اقتصادی دیر تاثیرپذیر است، 
گفت: تا پاییز س��ال آینده رکود غیرتورمی بر بازار مسکن 

حاکم است.
حسام عقبایی  با یادآوری اینکه در نیمه اول امسال  رکود 
تورمی بر بازار مس��کن حاکم بود، اظهار کرد: در شش ماه 
اول س��ال جاری همواره میزان معامالت مس��کن کاهشی 

همراه با افزایش قیمتها بود.
وی ادامه داد: بر اس��اس پیش بینیهای صورت گرفته نیمه 
دوم بازار مسکن وارد  رکود غیرتورمی شد که شاهد رکود 
معامالت هس��تیم و دیگر خبری از افزایش قیمتها نیست و 

در واقع نرخها در بازار مسکن ثبات دارد.
وی با بیان اینکه رکود غیرتورمی بازار مسکن تا پایان سال 
همچنان ادامه خواهد داش��ت، تصریح کرد: بازار مس��کن 
یک بخش دیر تاثیرپذیر اس��ت و بر این اس��اس نیمه اول 
س��ال آینده نیز رکود غیرتورمی برای این حوزه پیش بینی 

میشود.
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تاکید کرد: از این رو 
در شش ماه اول سال 99 میزان معامالت رشد چشمگیری 

نخواهد داشت و قیمتها با ثبات نسبی همراه خواهد بود. 
 با وام ۲۴۰ میلیونی می توان خانهدار شد؟

این صحبت ها در حالی مطرح شده که  قرار است  پرداخت 
وام ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن از امروز آغاز شود که 
با توجه به اقس��اط باالی ۴ میلیونی این وام، قشر پایین و 

متوسط جامعه توان دریافت آن را ندارند. 
ش��ورای پول و اعتبار پس از ۴ سال تثبیت رقم تسهیالت 
مس��کن و با وجود افزایش ش��دید قیم��ت ملک، وام ۲۴۰ 
میلیون تومانی مس��کن را تصویب کرد و قرار است که این 
طرح از امروز اجرایی ش��ود، اما به نظر نمیرسد این راهکار 
گرهای از کار مردم برای تامین نیاز اساسی مسکن باز کند. 
وام ترکیبی اوراق مس��کن در تهران از ۸۰ میلیون به ۱۴۰ 
میلی��ون تومان افزایش پیدا کرده که ش��امل ۱۰۰ میلیون 

وام خرید و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله است.
در مراکز اس��تانها و ش��هرهای کوچک نی��ز این نوع وام به 
ترتی��ب به ۱۲۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا 

کرده است.
زوجها در صورتی که ب��ا هم برای خرید اوراق اقدام کنند، 

این تسهیالت در تهران و دو دسته شهر دیگر به ترتیب به 
میزان ۲۴۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون و ۱۶۰ میلیون تومان به 

آنها پرداخت میشود.
اقس��اط وام ۲۴۰ میلیون تومانی ۳.۴ میلیون تومان در ماه 
است که با احتساب اقساط ماهانه وام تعمیر به حدود ۴.۴ 

میلیون افزایش مییابد.
بیش��ترین پوش��ش قیمت خرید ملک با وام، در شهرهای 
کوچک رقم میخورد ک��ه میانگین آن ۷۷ مترمربع برآورد 

میشود.
قس��ط حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی وام انفرادی 
اوراق مس��کن به انضم��ام جعاله ۲۰ میلیون��ی در تهران، 
اکنون با افزایش س��قف ه��ر دو وام و در مجموع رقم قابل 
پرداخ��ت ۱۴۰میلی��ون تومانی، به ۲میلی��ون و ۶۵۰ هزار 

تومان افزایش یافته است.
در پنج سال اول بازپرداخت این وام، متقاضیان باید ماهانه 
چهار میلیون و ۴۰۰ ه��زار تومان پرداخت کنند، چون در 
پایان پنج سال اول جعاله تسویه میشود مبلغ قسط به سه 

میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میرسد.
کل ب��از پرداخت متقاضیان طی ۱۲ س��ال بابت وام ۲۰۰ 
میلیون تومانی مسکن بهروش پلکانی حدود ۵۲۰ میلیون 

تومان خواهد بود که سود وام جعاله نیز ۲۱ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان میش��ود، یعنی در مجموع متقاضیان باید بیش 
از ۳۴۰ میلیون تومان س��ود برای وام ۲۴۰ میلیون تومانی 

پرداخت کنند.
در خوش��بینانهترین حالت مجموع دریافتی قشر کارگران، 
بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران از ۲.۵ میلیون تومان و 
کارمن��دان از ۳.۵ میلیون تومان در ماه فراتر نخواهد رفت، 
به همین دلیل هیچکدام از اقش��ار متوس��ط و پایین دست 
جامعه نمیتوانند اقساط ماهانه وام بانک مسکن را پرداخت 

کنند.
در این میان تنها قش��ر ثروتمند توان پرداخت اقس��اط وام 
۲۴۰ میلی��ون تومانی مس��کن را دارند ک��ه البته این افراد 
اساس��ا با توجه به تمک��ن مالی نیازی ب��ه دریافت چنین 

وامهایی برای خرید خانه ندارند.
در ش��رایط فعلی بازار مسکن و رشد چشمگیر قیمتها طی 
دو س��ال اخیر، دولت بهتر اس��ت همزمان ب��ا افزایش وام 
مس��کن، به جای در نظر گرفتن بازپرداختهای باالی برای 
تسهیالت، زمان بازپرداخت و سود آن را کاهش دهد تا در 
این راستا اقشار پایین و متوسط جامعه بتوانند نیاز مسکن 

خود را تامین کنند.  تسنیم

انتقال رایگان تکنولوژی به تولیدکنندگان 
داخلی در هیات دولت تصویب شد

هیات دولت پیش��نهاد ش��رکت س��هامی نمایشگاه 
های بی��ن المللی ای��ران مبنی بر صفر ش��دن نرخ 
سود بازرگانی ماش��ین آالت وارداتی برای نمایشگاه 
ها را به تصویب رس��اند.به گ��زارش روابط عمومی و 
امور بین الملل ش��رکت سهامی نمایشگاه های بین 
المللی ج.ا.ایران، بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت 
سهامی نمایش��گاه های بین المللی ایران از تصویب 
پیشنهاد این شرکت در جلسه هیات وزیران خبر داد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ایران اعالم کرد: ش��رکت سهامی نمایشگاه های بین 
الملل��ی ایران به منظور انتق��ال تکنولوژی به صورت 
رای��گان از خارج کش��ور به تولید کنن��دگان داخلی 
طرحی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه داد 
که براس��اس آن نرخ سود بازرگانی ترخیص ماشین 
آالت و تجهیزات روز دنیا برای نمایش در نمایش��گاه 
های بین المللی و تخصصی کش��ور صفر ش��ود.وی 
افزود: این پیشنهاد با استقبال وزیر صمت روبرو شد 
و با پیگیری های وی ابتدا در کمیس��یون اقتصادی 
هیات دولت و سپس در جلسه ۱۳ آذر هیات وزیران 
به تصویب رس��ید. طبق این مصوب��ه از این پس آن 
دس��ته از ماشین آالت و س��ایر کاالها که به صورت 
موقت در داخل کشور برای نمایش در نمایشگاه های 
بین المللی و تخصصی قرار داده می ش��وند، مشروط 
به عدم امکان س��اخت داخل و با تائید وزارت صمت 
از سود بازرگانی هنگام ترخیص قطعی معاف خواهند 
شد.حس��ین زاده همچنین به راه اندازی گمرک در 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران اشاره 
کرد و اظهار داش��ت: این دو اق��دام صورت گرفته به 
منظور تس��هیل دسترسی تولید کنندگان داخلی به 
تکنولوژی خارجی صورت گرفته تا تحریم های اعمال 
ش��ده در اقتصاد ایران بیش از این نتواند برای تولید 

کنندگان ما محدودیت ایجاد کند.

افتتاح نیروگاه برق 58 مگاواتي رفسنجان 
با تسهیالت بانك صنعت و معدن

در مراس��مي با حضور وزیر نیرو ، استاندار کرمان ، 
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شوراي اسالمي 
و جمعي از مقامات استان نیروگاه برق ۵۸ مگاواتي 
رفسنجان با تسهیالت بانک صنعت و معدن افتتاح 
ش��د.به گزارش پایگاه اطالع رس��اني بانک صنعت 
و مع��دن ، نی��روگاه یاد ش��ده با تس��هیالت ارزي 
۱۸میلی��ون یورویي این بانک ، از محل منابع ارزي 
صندوق توس��عه ملي به اجرا درآم��ده و به چرخه 
تامین نیروي برق کش��ور پیوسته است.افتتاح این 
ط��رح که براي بیش از ۲۴ نفر اش��تغال مس��تقیم 
ایج��اد کرده ، بر فعال س��ازي فضاي کس��ب و کار 

منطقه تاثیر مثبتي داشته است.

نرم افزار موبایلی "دستیار دیجیتال رفاه" 
به بهره برداری رسید

بانک رفاه در تداوم ارائه محصوالت خالقانه و خدمات 
نوآورانه مبتنی بر فناوری اطالعات، خدمت جدید نرم 
افزار موبایلی "دستیار دیجیتال رفاه" را با استفاده از 
فن��اوری هوش مصنوعی و با محوریت بهره گیری از 
صدا به عنوان ابزار تعاملی مناس��ب با مشتریان ارائه 
کرد.به گ��زارش روابط عمومی بان��ک رفاه کارگران، 
امکان ورود به س��امانه از طریق اثر انگشت یا گفتن 
رم��ز عبور عالوه ب��ر روش مت��داول وارد کردن رمز، 
امکان تشخیص و پردازش فرمان های صوتی کاربر، 
تعام��ل گفتگویی ب��ا کاربر برای دریاف��ت داده های 
ورودی از وی ب��دون نیاز به تای��پ آنها، امکان بیان 
گفتاری اطالعات مورد درخواست کاربر و استفاده از 
دوربین گوشی تلفن همراه به عنوان بارکد خوان برای 
تشخیص اطالعات قبوض ش��رکت های خدماتی از 
قابلیت های این نرم افزار موبایلی است. بر این اساس، 
دارن��دگان کارت های بانک رفاه ق��ادر خواهند بود، 
ضمن تعامل گفتاری و بیان دس��تورات مورد نظر از 
خدمات ارائه شده در این نسخه از نرم افزار همچون 
دریافت موجودی، مشاهده س��ه گردش آخر، انجام 
عملیات کارت ب��ه کارت )با مبدأ بانک رفاه و مقصد 
تمامی بانک های عضو شبکه شتاب(، پرداخت قبوض 
شرکت های خدماتی، پرداخت حق بیمه کارفرمایان، 
پرداخ��ت قبوض جریمه راهنمایی و رانندگی، خرید 
شارژ تاپ آپ تلفن همراه، نیکوکاری )کمک به مراکز 

خیریه( و دریافت کد شبا بهره مند شوند.

اخبار

تغییرات نرخ تورم اجارهبها در فصل پاییز 
درص��د تغییرات ش��اخص قیمت اجاره به��ا در فصل پاییز 
۱۳9۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 
۲۱.۶ درصد است که نسبت به فصل تابستان ۱۳9۸)۲۳.۱ 
درصد(، ۱.۵ واحد درصد کاهش نش��ان میدهد. مرکز آمار 
ایران اعالم کرد یکی از بخش��های مهم در برآورد ش��اخص 
قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل 
زیر بخشهای »اجاره بهای واحدهای مسکونی« و »خدمات 
نگهداری و تعمیر واحد مس��کونی« )تعمیرات جزئی واحد 
مسکونی: لوله کش��ی، گچکاری، برق کاری، نصب ایزوگام 
و...( است. در فصل پاییز ۱۳9۸، شاخص قیمت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۱۶۲.۸ رسید 
که نسبت به فصل قبل )۱۵۱.9(، ۷.۲ درصد افزایش داشته 
اس��ت. در این فصل بیش��ترین نرخ ت��ورم فصلی مربوط به 
استان همدان با ۱۳.۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط 
به استان آذربایجان غربی با ۱.۷ درصد افزایش است. درصد 
تغییرات ش��اخص قیمت اجاره بها در فص��ل پاییز ۱۳9۸ 
نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 
۲۱.۶ درصد است که نسبت به فصل تابستان ۱۳9۸)۲۳.۱ 
درصد(، ۱.۵ واحد درصد کاهش نشان میدهد. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ۳۴.۸ درصد 
افزایش و کمترین آن مربوط به اس��تان آذربایجان غربی با 
۱۰.۰ درصد افزایش اس��ت. به عبارتی خانوارهای اس��تان 
لرستان به طور متوسط ۱۳.۲ واحد درصد بیشتر از میانگین 
کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ۱۱.۶ واحد 
درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه 
کردهاند. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳9۸ 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل در بخش اجاره بها، برابر 
۲۳.۵ درصد اس��ت. اطالع مذکور در استان لرستان )۳۲.۵ 
درصد( بیش��ترین عدد و در اس��تان آذربایجان غربی )9.9 
درصد( کمترین عدد را نشان میدهد. متوسط افزایش هزینه 
اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتهاند، 

در فصل پاییز ۱۳9۸ برابر با ۳۱.۲ درصد است.

نمای نزدیک

معاون وزیرکار خبرداد؛
 اشتغال 2 میلیون  نفر در حوزه معادن  
مع��اون وزیرکار با اش��اره ب��ه اینکه ۲ میلیون نفر به صورت مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم در معادن شاغل هس��تند گفت:وجود منابع معدنی سرشار 
در کشور ما میتواند مزیتی در راستای اقتصاد مقاومتی باشد و خیلی به 

کشور کمک کند.
حاتم ش��اکرمی، معاون وزیرکار  با حضور در تفاهم نامه ای در راس��تای 
افزایش ایمنی معادن گفت:امروز حدود ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم 
و غیرمس��تقیم در معادن مش��غول به کار هس��تند. وجود منابع معدنی 
سرش��ار در کش��ور ما میتواند مزیتی در راستای اقتصاد مقاومتی باشد و 

خیلی به کشور کمک کند.
وی با اش��اره ب��ه ظرفیت باالی صادرات میگو گف��ت: چندی پیش برای 
مذاک��ره و عقد قرارداد در خصوص صادرات میگو به مس��کو رفته بودیم. 
آنجا از من پرسیده شد که توان صادرات شما چقدر است. من گفتم که 
ایران ۲۰ هزار تن تولید میگو دارد که بخشی را به مصرف میرساند و ۱۲ 

هزار تن از آن را میتوان صادر کرد.
ش��اکرمی بیان کرد: آن زمان به ما گفتند که مصرف بازار روس��یه ۸۰۰ 
هزار تن است. ش��ما با این مساحت ساحلی که دارید، حداقل باید ۵۰۰ 
هزار تن در س��ال تولید داشته باشید. این بخشی از ظرفیتهای کشور ما 

برای اقتصاد مقاومتی را نشان میدهد و نیاز به جدیت و پیگیری دارد.
مع��اون روابط کار وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ب��ا بیان اینکه در 
راس��تای اقتصاد مقاومتی و از این نگاه باید نحوه اس��تفاده، اس��تخراج و 
بهرهب��رداری از مع��ادن باید مورد بازنگری قرار بگی��رد، تصریح کرد: در 
راس��تای بهرهبرداری مطل��وب از معادن بای��د روش بهرهبرداری فعلی 

معادن مورد بازنگری قرار بگیرد تا دستاوردهای مهمی داشته باشیم. 
وی درب��اره ایمنی در معادن ادامه داد: اگر بتوانیم بهرهبرداری از معادن 
را مکانیزه کنیم و روشهای سنتی را کنار بگذاریم، به درجاتی ایمنی در 
معادن نیز افزایش خواهد یافت. عالوه بر صیانت از نیروی انس��انی شاغل 
در معادن، این مس��اله منجر به استفاده مطلوب از ظرفیتهای معادن نیز 

خواهد شد. تسنیم 

وزی��ر اقتص��اد با اش��اره به ترور ش��هید س��پهبد 
س��لیمانی توسط دولت آمریکا، گفت: در حالی در 
FATF به دنبال مقابله با تامین مالی تروریس��م 
هس��تیم که دولت آمریکا، تامین مالی تروریس��م 

انجام میدهد.
حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با اشاره به ضرورت تأمین مالی بخش خصوصی از 
نهادهای خارجی گفت: بخش غیردولتی در حوزه 
تج��ارت خارجی اعم از ص��ادرات و واردات، نقش 
ویژهای دارد و بر این اس��اس، درخواس��ت ما آن 
است که بخشخصوصی در تأمین مالی از نهادهای 
خارجی هم، همچون همیشه نقش خود را ایفا کند؛ 
این در شرایطی است که تأمین مالی بخشخصوصی 
از نهادهای خارجی میتواند هم به صورت فاینانس 
و هم به صورت جذب س��رمایهگذاری خارجی به 

صورت سرمایهگذاری مشترک باشد.
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی افزود: اگر این اتفاق 
با توجه به ظرفیته��ای بخش خصوصی و به ویژه 
با هدایت ات��اق بازرگانی ای��ران رخ دهد، میتوان 
ش��کاف بازار سرمایه را در تأمین مالی کاهش داد 
و به تقویت و بهبود س��رمایهگذاری در کش��ور و 

تقویت و رونق تولید کمک کرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه مقرراتزدای��ی میتواند در رفع 
مش��کل تولید نقش زیادی داش��ته باشد، تصریح 
ک��رد: وجه دیگر ب��رای رونق تولی��د، تأمین مالی 
است که بر این اساس اگرچه میتوان کار را با بازار 
س��رمایه پیش برد؛ اما بخشخصوصی با مختصاتی 

ک��ه دارد، در س��رمایهگذاریها ه��م میتواند نقش 
آفرین باشد.

ای��ن عض��و کابینه دوازده��م تاکید ک��رد: بخش 
خصوص��ی، خود تأمین مال��ی را از نهادهای مالی 
خارج از کشور میتواند انجام داده و آنچه که دولت 
میتوان��د در این مس��یر به او کم��ک کند را اعالم 
نماید؛ این در حالی اس��ت که در تجارت خارجی، 
در ص��ادرات وزنی با رش��د ۲۰ درص��دی مواجه 
بودیم که شرایط قابل قبولی را رقم زده و نشان از 

جدیت بخش خصوصی در ایران دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از دغدغههایی 
که ممکن است تأثیر نامطلوبی برای آینده دارد، نوبت 
دهی در تأمین سرمایه در کشور است؛ بنابراین اگر 
همانط��ور ک��ه گامهای مثبت��ی در رش��د صادرات 
غیرنفتی برداشته ش��د در حوزه تأمین سرمایه هم 
بخش خصوصی بتواند کار را پیش برد، حتماً اتفاقات 
خوبی رقم خواهد خورد و این امر نش��ان میدهد که 

اولویت، سرمایه گذاری در کشور است.
دژپس��ند گف��ت: اگ��ر در تأمین مالی، با مش��کل 
مواجه ش��دیم نبای��د اجازه دهیم س��ایر قوانین و 
موانع، سدی بر سر راه این چابکی بخش خصوصی 
ایجاد کند؛ بر این اس��اس، هیأت مقرراتزدایی در 
دو جلس��ه اخیر خود، مصوب��ات خوبی به ویژه در 
حوزه زمین داش��ت؛ به نحوی که این مصوبات دو 
دس��ته است که بخشی از آن اعالم شده و بخشی 
دیگر را به دولت فرس��تاده ایم که با مصوبه دولت 

ابالغ میشود.

وزی��ر اقتصاد ادامه داد: ب��ا وجود این که مصوبات 
هیئت مقرراتزدایی میتواند مقبول باشد؛ اما برای 
اینکه بتوانیم نتیج��ه مؤثری از آن دریافت کنیم، 
نیازمند کمک اتاق بازرگانی هستیم؛ ضمن اینکه 
در این باره باید به لغو مقررات زائد سرعت داده و 
کمک خواهد شد که فعالیتهای اقتصادی به ویژه 

توسط بخش خصوصی سرعت گیرد.
دژپسند، با اش��اره به ترور شهید سپهبد حاج قاسم 
س��لیمانی توس��ط آمریکا گفت: آمری��کا بر خالف 
تم��ام قوانین و مقررات بینالملل��ی از موضع قلدری 
و ش��بیه قوانین جنگل، دس��ت به اقدامی زد که به 
گفته حقوقدانان بین المللی اگر این اتفاق برای یک 
شهروند س��اده آمریکا میافتاد، قطعاً هیأت حاکمه 
آمریکا به نحوه دیگری برخورد میکرد؛ در حالی که 
ایاالت متحده آمریکا به ویژه ش��خص ترامپ، لباس 
تروریس��ت به تن کرده و میگوی��د این همه هزینه 
کردیم، برای چنین شرایطی و بدتر از آن اینکه یک 
کشور را به تخریب ۵۲ نقطه تهدید میکند و بر این 
تصور است که این اقدامات بدون پاسخ باقی میماند.

 FATF وی گف��ت: در حالی برخی کش��ورها در
به دنبال مقابله با تأمین مالی تروریس��م هس��تند 
ک��ه نباید ج��ای دور رفت؛ چراک��ه همین هیأت 
حاکمه آمریکا از محل بودجه این کشور، تروریسم 
دولت��ی را ترویج میدهد؛ این در حالی اس��ت که 
سپهبد س��لیمانی به دعوت رسمی دولت عراق به 
این کشور رفته بود؛ این در حالی است که آزادی 
خواه��ان جهان و مردم عراق، خ��وب جواب داده 
و نش��ان دادند که ادعای ترام��پ، پوچ و بی معنا 
اس��ت؛ ضمن اینک��ه با مصوبه خوب��ی که مجلس 
عراق داشت خروج آمریکا از عراق کلید خورد که 

نکتهای مهم است. ایرنا 

گزارش
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رئیس مؤسسه مطالعات وزارت صمت 
عنوان کرد؛

تدوین نقشه راه توسعه صادرات در 
مراحل پایانی

رئی��س مؤسس��ه مطالع��ات و پژوهش��های 
بازرگان��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت از 
پایان راه تدوین »نقش��ه راه توسعه صادرات« 
خب��ر داد و گفت: ای��ن برنامه مبنای حرکت 
تجارت خارجی کش��ور در س��ال 99 خواهد 

بود.
مرجان فقیه نصیری با بیان اینکه نقش��ه راه 
توسعه صادرات از س��مت مؤسسه مطالعات 
و پژوهش��های بازرگانی با همکاری س��ازمان 
توسعه تجارت ایران در مراحل پایانی تدوین 
و بازنگ��ری ق��رار گرفته اس��ت، گفت: پیش 
نویس نقش��ه راه توس��عه صادرات غیرنفتی 
به تمامی دستگاههای ذیربط جهت دریافت 
نظرات به منظور کارآمد شدن هر چه بیشتر 
ارس��ال شده تا اگر نقطه نظری در این رابطه 

وجود دارد، آن را مورد بازبینی قرار دهیم.
فقث��ه نصی��ری گف��ت: بخش عم��ده ای از 
اس��تعالمهای ص��ورت گرفت��ه به مؤسس��ه 
مطالعات و پژوهش��های بازرگانی پاسخ داده 
ش��ده اس��ت که امیدواریم بتوانیم کار را هر 
چه سریعتر نهایی کنیم  و حداکثر تا انتهای 
هفت��ه آینده جمع بندی نقش��ه راه توس��عه 

صادرات صورت خواهد گرفت.  مهر

وزیر صنعت اعالم کرد؛
توقف رفت و آمد زاید دستگاههای 

دولتی به واحدهای تولیدی  
 وزی��ر صنعت ب��ا بیان اینکه ای��ن وزارتخانه 
سامانهای را برای اجرای ماده ۷ قانون بهبود 
مس��تمر فضای کس��ب و کار طراحی کرده 
است، گفت: رفت و آمدهای زاید دستگاههای 

دولتی به تولیدکنندگان متوقف میشود.
رضا رحمان��ی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 

در جلس��ه ش��ورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوص��ی با بی��ان اینکه م��اده هفت قانون 
بهبود مس��تمر کس��ب و کار، در قالب ایجاد 
سامانهای پیگیری خواهد شد، گفت: اجرای 
ای��ن ماده اراده��ای فراتر از ی��ک وزارتخانه 
میخواهد و همه دستگاهها باید پنجره واحد 
را ب��رای بهبود فضای کس��ب و کار بپذیرند؛ 
این در حالی است که در شرایط جدید، یکی 
از راههای مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، 

تسهیل امور است.
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت افزود: اجرای 
ماده هفت قانون بهبود مستمر فضای کسب 
و کار، دقیقاً راهکار و قدم مؤثری در تسهیل 
امور مرتبط با تولید در کشور به شمار میرود؛ 
این در حالی است که از نظر وزارت صنعت، 
هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده 
وجود ندارد و حتماً اجرای آن، ضروری است. 

 شاتنا

پس از ۷سال؛
قانون بهبود فضای کسب و کار 

اجرایی نشد
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هفت 
س��ال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای 
کس��ب و کار گذش��ته، اما این قانون تاکنون 
اجرایی نشده است، گفت: برای اجرای قانون 

باید التماس کنیم.
غالمحسین ش��افعی با بیان اینکه هفت سال 

از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و 
کار میگذرد، اما این قانون هنوز اجرایی نشده 
است، گفت: متأسفانه برای اجرای قانون بهبود 
مستمر فضای کسب و کار دستگاههای دولتی 
توجهی ندارن��د. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران افزود: فعاالن بخش 
خصوصی اگرچه ت��الش زیادی برای تصویب 
این قانون کردند، ام��ا اکنون برای اجرای آن 
باید التماس کنند؛ در حالیکه این موضوع تنها 
به حیطه قانون بهبود مستمر فضای کسب و 
کار محدود نمیش��ود؛ بلکه دهها مورد قانونی 
وج��ود دارد که دول��ت آن را اجرایی نمیکند 
در حالی که مصوب��ه مجلس برای فعالیتهای 
اقتصادی است. به گفته وی، قوه قضائیه باید 
با س��ازمانهایی که به وظایف خود در اجرای 
قوانین عمل نکردهاند، برخورد کند؛ به نحوی 
ک��ه اجرا نکردن قانون بای��د برای خطاکاران 

عقوبت داشته باشد.  اتاق بازرگانی 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

تا نیمه اول سال آینده ادامه دارد؛رکود غیرتورمی  در بازار مسکن

وزیر اقتصاد مطرح کرد
ورود بخش خصوصی به  تامین مالی از نهادهای خارجی  


