
١٤ هزار میلیارد حجم معامالت پیشخوان 
کارگزاری بانک صادرات 

حجــم معامــات ١٨ ماهه ســامانه پیشــخوان 
کارگزاری بانک صادرات ایــران با افزودن بیش از 
١٠ هزار کاربر جدید به جمع فعاالن بازار سرمایه، 
از مــرز ١٤ هزار میلیارد ریال گذشــت.به گزارش 
روابط عمومــی بانک صادرات ایــران، کارنامه ١٨ 
ماهه ســامانه پیشــخوان کارگزاری بانک صادرات 
نشــان داد که  از شهریورماه ســال ١٣٩٧ تا ٢٩ 
اســفندماه ١٣٩٨، تعداد مشــتریان »حضوری« و 
»برخط« شرکت کارگزاری بانک بیش از  ١٠ هزار 
نفر افزایــش یافته که از این میزان شــش هزار و 
٧٦٧ نفــر کد کاربری آنایــن دریافت کرده و در 
عین حال بیش از ١٤هزار میلیارد ریال اوراق بهادار 
از طریق »پیکاپ« )سامانه پیشخوان کارگزاری در 
بازار پول( مورد داد و ستد قرار گرفته است.بیش از 
٥٠ شعبه منتخب بانک صادرات ایران جهت اجرای 
این ســامانه در تمامی استان های کشور به سامانه 
پیشــخوان کارگزاری در بازار پــول تجهیز و مورد 
استفاده قرار گرفته و همزمان با پیشرفت این پروژه 
به مرور تمامی شــعب بانک مجهز به سوپرمارکت 
مالی )ویژه معامات ســهام و ارائه خدمات مشاوره 
مالــی( خواهند شــد.اخذ کد بورســی، صدور کد 
کاربری معامات برخط، معامــات آفاین، تغییر 
کارگــزار ناظر و معامات گواهی ســپرده ســکه 
مهم ترین خدمات قابل ارائه در شعب منتخب بانک 

در این زمینه است.

استقبال مشتریان بانک شهر از جشنواره 
همراه شهر

سرپرســت معاونت امور شــعب و توسعه بازاریابی 
بانک شــهر با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره 
همراه شــهر بــا هــدف افزایش خدمــات بانکی 
غیرحضوری ، از اســتقبال شــهروندان و مشتریان 
شــبکه بانکی از این نرم افــزار خبر داد.به گزارش 
مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، محسن 
امیری با بیان اینکه نخستین جشنواره همراه شهر 
با هدف کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعب 
و در راستای صیانت از ســامت آنان برگزار شده 
است،گفت: خوشــبختانه این جشــنواره توانسته 
ضمن شناساندن هرچه بیشــتر خدمات نرم افزار 
همراه شهر به عدم حضور مشتریان در شعب کمک 
فراوانی کند.وی با اشاره به پیشرو بودن بانک شهر 
در توســعه خدمات بانکــداری الکترونیک،تصریح 
کرد: متناسب با اســتقبال کاربران به همراه شهر 
زیرساخت های مورد نیاز نرم افزاری و امنیتی این 

نرم افزار بیش از بیش تقویت شده است.

بانک پارسیان حامی طرح نیکوکارانه 
مقابله با کرونا شد 

گــروه مالــی پارســیان در راســتای مســئولیت 
اجتماعی خود و با هــدف حمایت از تامین منابع 
مالی مورد نیــاز برای مقابله با ویروس  کرونا، مبلغ 
٢میلیاردو٥٠٠میلیون ریــال به خرید اوراق گواهی 

 نیکوکاری در نماد کرونا٢ اختصاص داده است.
به گــزارش روابط عمومی بانک پارســیان، مبالغ 
تامین شــده در نماد معاماتی کرونا٢ توسط امین 
طرح، سرمایه گذاری شــده و نافع حاصل از آن به 
وزارت بهداشــت، درمان و  آموزش پزشــکی اهدا 

خواهدشد.  
گفتنی است؛ بانک پارسیان در راستای مسوولیت 
های اجتماعی خود از ابتدای شــیوع ویروس کرونا 
به طور جدی اقداماتی را رای مقابله با آن آغاز کرد 
کــه تا کنون هم ادامه دارد. توزیع مواد ضد عفونی 
کننده میان کارکنان، انجام تست های عمومی ابتا 
بــه کرونا به صورت هر روزه بــرای کارکنان و ضد 

عفونی کردن  شعب از جمله این اقدامات است.

قدردانی معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
اقتصاد از بانک کشاورزی 

بانک کشاورزی برای پیشگامی در اجرای حاکمیت 
شــرکتی و کســب رتبه برتر در بیــن بانک های 
دولتی، مــورد قدردانی معاون اول رئیس جمهور و 
وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.به گزارش 
روابط عمومی بانک کشــاورزی، در جلســه ای که 
امــروز با حضور اســحاق جهانگیــری معاون اول 
رئیس جمهور، فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، معاونان و مدیــران این وزارتخانه برگزار 
شــد، با اهدای لوح ســپاس به روح اله خدارحمی 
مدیرعامل بانک کشاورزی،  اقدامات و عملکرد این 
بانک در اجرای حاکمیت شــرکتی مورد قدردانی 

قرار گرفت. 

کاهش ١٣ تا ٣٢ درصدی تجارت بین الملل 
رئیس کل ســازمان توسعه تجارت گفت: بر اساس 
پیش بینی سازمان تجارت جهانی)WTO(به دلیل 
تأثیرات شــیوع ویروس کووید ١٩ بر فعالیت های 
اقتصادی در سراســر جهان، تجارت جهانی کاال در 
ســال ٢٠٢٠ بین ١٣ تا ٣٢ درصد کاهش خواهد 

یافت.
حمید زادبوم گفت: بر اســاس پیش بینی سازمان 
تجــارت جهانی )WTO( به دلیل تأثیرات شــیوع 
ویروس کوویــد ١٩ بر فعالیت هــای اقتصادی در 
سراســر جهان، تجارت جهانی کاال در سال ٢٠٢٠ 
بین ١٣ تــا ٣٢ درصد کاهش خواهد یافت. رئیس 
کل ســازمان توســعه تجارت افزود: سازمان های 
بین المللــی برآورد می کنند در ســال ٢٠٢١، این 
رکود در تجــارت جهانی بهبود یابــد که این امر، 
بستگی به کارایی سیاســت های تجاری در مقابل 

این پدیده و مدت زمان پایداری این رکود دارد.

اخبار گزارش
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معاون سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
تمدید سر رسید پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده تا پایان اردیبهشت ماه

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
بــا هدف حمایــت از بخش های اقتصادی کشــور، مهلت 
تســلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمســتان ١٣٩٨ 
تا پایان فروردین  امســال برای تمامی مودیان و همچنین 
زمان سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای برخی 
گروه های اقتصادی تا پایان اردیبهشت امسال تمدید شده 
است. محمد مســیحی اضافه کرد: بنا به اختیار حاصل از 
قانون و مقــررات مالیات بر ارزش افزوده، مهلت تســلیم 
اظهارنامه فصل زمستان ١٣٩٨ تا پایان فروردین ماه تمدید 
شــده و ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان 
مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره 
چهارم مالیاتی )فصل زمستان( سال ١٣٩٨ را تا پایان روز 

یکشنبه مورخ ٣١ فروردین ماه ١٣٩٩ تسلیم کنند، امکان 
برخورداری ١٠٠ درصد بخشــودگی جرایم عدم تســلیم 
اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه 
تاخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای 
مودیــان فوق الذکر فراهم کنند. معاون درآمدهای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور همچنین یادآور شد: برخی گروه 
های اقتصادی از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ناشــی از شیوع ویروس کرونا، به عنوان فعالیت های بسیار 
آســیب دیده معین شــده اند. به گفته وی، مراکز تولید 
وتوزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی 
ها، تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشــی ها و 
موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از جمله این مراکز هســتند. وی افزود: همچنین مراکز 
مربوط به گردشــگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مجتمع های جهان گردی و گردشگری، مهمان پذیرها، 
مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، 
مراکــز اقامتی، پذیرایی، تفریحــی و خدماتی بین راهی 
و موارد مشــابه به تشــخیص وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی نیز شامل این تصمیم می 
شــوند.  حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون 
شــهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلــی و دریایی، دفاتر 
خدمات مسافرتی، گردشــگری و زیارتی، تولید و توزیع 
پوشــاک، تولیــد و توزیع کیف و کفــش و مراکز توزیع 
آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه نیز از جمله این 

مراکز هستند. سازمان امور مالیاتی  

همتی اعالم کرد
جزئیات تسهیالت بانکی برای اقشار آسیب پذیر

رئیــس کل بانک مرکزی اعام کرد: برای کمک به رفع 
نیازهــای اولیه بخش بزرگی از مردم که دچار آســیب 
شده اند، سیســتم بانکی باید به ســرعت تسهیاتی به 

اقشاریارانه بگیر اختصاص می داد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: نکاتی 
را در خصــوص برنامه های حمایتی نظــام بانکی برای 
کنترل اثرات اقتصادی گســترش ویــروس کرونا الزم 
می دانم بیان کنم؛ منتهای خواســته و آرزوی دولت و 
بانک مرکزی، ارائه کمک های بیشتر، در سطح وسیع تر 
و باعوض اســت و لیکن، همانگونه که مردم می دانند، 
تحریم هــای ناجوانمردانه امریکا به همراه کاهش قیمت 
نفــت، هزینه های مقابله با ویروس کرونا و آثار درآمدی 
آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را بشدت در 

تنگنا قرار داده است.
وی افزود:با این حال، برای کمک به رفع نیازهای اولیه 
بخش بزرگی از مردم که دچار آســیب شده اند، سیستم 
بانکی می بایســت به سرعت تســهیاتی به اقشار یارانه 
بگیر اختصاص مــی داد؛ لذا ٤ میلیون خانوار کم درآمد 
بین یک تا ٢ میلیون تومان وام قرض الحســنه ٤ درصد 
دریافت خواهند کــرد و مابه التفاوت آن تا ١٢ درصد را 

دولت می پردازد.
به گفته همتی  بیــش از ٢٣ میلیون خانوار یارانه بگیر 
نیز، وام خرید با نرخ ١٢ درصد دریافت می کنند. نرخ ١٢ 
درصدی کارمزد این وام ها، تنها با کمک بانک مرکزی و 
تعدیل نرخ های ذخیره قانونی میسر شده و کاهش بیش 
از این در نرخ کارمزد، با توجه به ســایر تکالیف بانک ها، 
امکان نداشت. همچنین عاوه بر ٢٣ هزار میلیارد تومان 
وام بــه یارانه بگیران، بانک ها بــه کمک بانک مرکزی، 
٥٢ هزار میلیارد تومان )از کل ٧٥ هزار میلیارد تومان( 
به بنگاه ها و مشاغل آســیب دیده نیز با همان نرخ ١٢ 
درصد وام می دهند. با توجه به تعویق سه ماهٔه اقساط و 
مطالبات جاری بانک ها و مشکات ترازنامه ای آنها، این 
تاش بسیار درخور توجه اســت.این اقدامات همزمان، 
بــه دنبال پایدار کردن و حفظ زنجیــره تولید و عرضه 
و تقویت قدرت خرید اقشــار آسیب دیده اقتصاداست و 
بانــک مرکزی، تمامی تاش خود را کرده و خواهد کرد 
تا اقتصاد کشــور با کمترین آسیب از این گذرگاه عبور 

کند.  بانک مرکزی 

خبــر خبــر

هفته گذشــته و باالخره با گذشت بیش از ١٩ روز از سال 
پر التهاب ٩٩؛متولیان و دســت اندرکاران  تعیین دستمزد 
کشــور بر سر رقم دستمزد کارگارن در سال ٩٩  به توافق 
رســیدند و با اعمال ٢١ درصد سود برای این میزان  ؛پایه 
حقــوق کارگران را از یک میلیــون و ٥١٧ هزار تومان در 
سال ٩٨ به یک میلیون و ٨٣٥ هزار و ٥٠٠ تومان در سال 

٩٩ افزایش دادند. 
افزایشــی که به گفته متولیان رشد ٢١ درصدی را  شاهد 
بوده امــا  با تمام تاش ها همچنــان از نرخ تورم اعامی 
در اســفند ٩٨ عقب اســت.  براســاس مصوبه این شورا 
؛مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد در ســال 
٩٩ با احتساب افزایش ٣١٨ هزار تومانی حداقل مزد، حق 
مســکن ١٠٠ هزار تومانی، بن خواربار ٤٠٠ هزار تومانی و 
سایر مزایای جانبی مزد، به دو میلیون و ٥٠٠ هزار تومان و 
کارگران متاهل با احتساب موارد فوق و حق اوالد به حدود 

سه میلیون تومان نزدیک شده است. 

داستان تکراری 
 داســتان تعیین دســتمزد کارگری در سال ٩٩  حکایت 
های جالبی داشــت  حکایت هایی کــه از گلچین کردن  
نمایندگان کارگری برای حضور در این جلسه شروع شد به 
این ترتیب که در جلســه ای که مقرر بود در هفته گذشته 
برگزار شــود ؛ وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در یک 
اقدام عجیب، از طریق پیامک فقط ٣ عضو کارگری شورای 
عالی کار )وابســته به کانون شــورای اسامی کار( را برای 
حضور در جلسه یادشده دعوت کرده )که این سه نفر عضو 
رســمی هســتند( اما برای ٤ نماینده کارگری دیگر عضو 
شــورای عالی )اعضای غیررسمی و مشاور- از کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران کشــور، مجمع عالی کارگران 
کشــور و بازنشســتگان( دعوت نامه ای ارسال نکرده است  
و درپی آن از آنجایی که نظــر نمایندگان کارگری دراین 

خصوص  جلب نشــد ؛ایــن افراد از امضا صورت جلســه 
خودداری کردند. 

دوی مارتن تورم 
داســتان هرچه که بود اخبار منتشر شده از توافق صورت 
گرفته برای رشد ٢١ درصدی حقوق کارگری حکایت دارد 
و این در حالی اســت که براســاس اعام مرکز آمار ایران  
نرخ تورم در اسفند ماه ٩٨ ؛بیش از ٣٤ درصد بوده است. 
مرکز ملی آمار ایران براساس محاسبات خود اینگونه عنوان 
کرده که در اسفند ١٣٩٨ نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای 
شــهری ٣٤.٤ درصد و خانوارهای روستایی ٣٧.٣ درصد 
بــوده  و در کنار آن نرخ تورم نقطه ای در اســفند ١٣٩٨ 
به ٢٢ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای ایرانی به طور 
میانگین ٢٢ درصد بیشــتر از اســفند ١٣٩٧ برای خرید 
»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.البته 
این مرکز در گزارشات خود به این موضوع توجه داشته که 
تورم محصوالت خوراکی و آشامیدنی طی این مدت از کل 
تورم بیشــتر بوده و ٤٣ درصد رقم خورده است. به سخن 
دیگر تورم ساالنه گوشت قرمز و  ماکیان ٤٩ درصد و شیر 
و پنیر ٣٥ درصد و تورم یک ساله  میوه و خشکبار نزدیک 

به ٣٦ درصد برآورد شده است.
تا اینجای  بحث رقم افزایش دســتمزد کارگران در ســال 
٩٩  از اختاف  حــدود ١٤ درصدی و یا به تعبیری عقب 
ماندگی ١٤ درصدی حکایت دارد اماباید در نظر داشت که 
مبنا تورم اعام شــده از سوی مرکز آمار است که اختاف 
قابل توجهی با نرخ های اعامی از ســوی بانک مرکزی و 

حتی بازار واقعی دارد. 
به باور کارشناســان و تحلیلگران اقتصادی پس از افزایش 
نرخ بنزین در ٢٤ آبان  ٩٨ ،رشــد قابل توجهی را در تورم 
کشور شاهد بودیم اما این مهم هیچگاه آن طور که باید از 
سوی متولبیان  مورد توجه قرار نگرفت و اگر هم حرفی در 

مورد آن زده شــد در این حد بود که اقدامات لحاظ شده 
می تواند تبعات ناشی از این رشد قیمتی را جبران کند اما 

در عمل چنین نبود و نشد. 
 تصمیم گیــران در حالی   پایه حقــوق کارگران را ٣١٨ 
هزار تومان افزایش دادند که جدا از هزینه معیشتی خورد 
و خوراک ،رقم اجاره بها و  پوشــاک و ... در یکســال اخیر 

دستخوش نوسان بسیاری شده بود. 
 دســت اندرکاران مربوطه بعد از ساعت ها مذاکره به این 
نتیجه رسیدند که با  رساندن رقم بن خواربار از ١٩٠ هزار 
تومان سال گذشته به ٤٠٠ هزار تومان  بخش قابل توجهی 
از  این مشکات معیشتی که ناشی از کاهش قدرت خرید 
مردم بود  حل می شــود  اما  متولیان شــورای عالی کار 
درخصوص حق مســکن کارگران هیــچ مصوبه ای  لحاظ 
نکردنــد  و بر این اســاس کمک هزینه مســکن کارگران 
همچون ســال گذشــته ١٠٠ هزار تومان باقی ماند. این 
اتفاق در حالی رخ داد که براساس اعام مرکز آمار در سال 
٩٨؛مسکن شــاهد تورم ٣٣ درصدی و اجاره ملک با تورم 

٢٣ درصدی همراه بوده  است. 
البته  در کنار این آمار نباید فراموش کرد  که رشــد تورم 

کاالهایی همچون  پوشــاک و کفــش ٤٤ درصد  و تورم 
بهداشت و درمان با  ٢٦ درصدی  اعام شده بود. از سوی 
دیگــر تورم  مبلمــان و لوازم خانگی با رکورد کم ســابقه 
نزدیــک به ٥٠ درصد  در ســال ٩٨ رســیده اند.  فعاالن 
و  متولیان قشــر کارگری برخاف آنچه کارفرمایان مطرح 
میکنند رقم یاد شده را مقبول نداسته و براین اعتقادند که 
این میزان دستمزد د رحد ؛معیشتی بخور و نمیر است به 
این ترتیب که اگرقشــر کارگر در سال گذشته   ٥٠ درصد 
قدرت خرید داشــتبا  این دستمزدهای در نظرگرفته شده 
برای سال جاری، ٢٥ درصد قدرت خرید دارد که این مهم 
به هیچ وجه کفایــت و جوابگوی نیازهای خانواده دو نفره 

نیست چه برسد به خانواده های کارگران ٤ و ٥ نفره.
 بــه باور این افراد نرخ دســتمزد کارگــران ایرانی از تمام 
کشورهای دنیا پایین تر است،  است و  متولیان در حالی با 
رقــم ٢١ درصدی   برای افزایش حقوق موافقت کردند که 
این رقم  با فرض ثابت بودن همه شــرایط  تنها به ١٠ روز 
اول ماه  کارگران کفایت می کند  و روز به روز خط فقر در 
حال عمیق تر شدن است اما متولیان  کمترین توجهی به 

این  اختاف و شکاف عمیق ندارند. 

وزیر امــور اقتصادی و دارایی گفت: قرار اســت حداقل 
٢٠ درصد دارایی های ٧ هزار هزار میلیارد تومانی دولت 

تجدید ارزیابی شود.
فرهاد دژپســند گفت: هدف از جذب ســرمایه گذاری 
خارجی تنها پر کردن شــکاف ســرمایه گذاری در بازار 
سرمایه نیســت، بلکه ســرمایه گذاری خارجی، ابزار و 
کانالی برای انتقال فناوری به کشور و نیز کمک به رشد 

و توسعه مؤثر و افزایش بهره وری است.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی گفت: باید همه مســائل 
ســرمایه گذار از الف تا ی در دفترش قابل حل باشــد و 
نیاز به مراجعه نداشته باشد. سال ٩٨ تاش قابل توجهی 
انجام شــد. امسال قرار است با موافقتی که از رئیس قوه 
قضائیه گرفته شده دادگاه تجاری ایجاد شود. هم چنین 
پنجــره واحد الکترونیک برای تجارت ایجاد می شــود و 
سرمایه گذار برای گرفتن مجوزها نباید از دفترش بیرون 
برود و بســیاری از مجوزهای غیر ضــروری هم باید لغو 
شــود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مولدسازی 
دارایی های دولت  گفت: بر اســاس گزارشی که مسئول 
خزانــه داری در آبان ٩٧ ارائه کــرد، دارایی های دولت ٧ 
میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمی توان 
همــه این دارایی ها را                 ارزیابی کرد، اما اگر تنها ٢٠ درصد 
از دارایی های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار 
گیرد، باعث رونق می شــود. امروز بیش از ٢ هزار و ٨٠٠ 
هزار میلیارد تومان شــرکت دولتی ارزیابی شده و به روز 
شده در کشــور داریم که قابلیت واگذاری دارند. اگر ٢٠ 
درصــد مــازاد دارایی های دولت را                  عرضــه کنیم، مانند 

دارایی های پروژه امید شهر می توان رونق ایجاد کرد.

دژپسند  گفت: از بازدید دارایی های دولتی در شهرهای 
مختلف واقعا ســر آدم دود می کشد، دارایی های زیادی 
وجــود دارند که راکد مانده اند. وقتی به فان دســتگاه 
اجرایــی می گوییم چرا ایــن دارایی ها راکــد مانده اند، 

می گویند بعدا طرح توسعه اجرا می کنیم.
به گفته دژپسند سال گذشته برابر همه جلسات از سال 
٩٤ تاکنون دستاورد برای رفع مجوزهای مزاحم و آسان 
کردن مجوزها دســتاورد داشتیم، باید گره ها را                 باز کنیم 
و اقتصاد را                 هوشــمند کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
بــا بیان این که الگوی ما اقتصاد مالزی نیســت، اما اگر 
ماهاتیر محمد اقتصاد این کشور را                 دیجیتالی نکرده بود، 
االن به این پیشــرفت نمی رسید. در سال ٦١ اقتصاد ما 
نسبت به مالزی به گونه ای بود که ما آقا بودیم و مالزی 
بسیار پایین تر بود. االن شهروند ما افتخار می کند که به 

مالزی برود و درس دانشگاه بخواند.
دژپســند گفت: مالیــات و خزانه داری باید هوشــمند و 
الکترونیکی شود و سامانه تدارکات زیر نظر ذی حسابان 
باشد و خریدهای دولتی در محیط الکترونیکی و با حضور 
مشتریان انجام شود. در حال حاضر ٧٠ درصد بانکداری 
کشــور ما دولتی یا اصل چهل و چهاری اســت که باید 
اینها دیجیتالی شــوند. در سال قبل معیارهای بانکداری 
دیجیتالی را                 اباغ کردیم. باید همه مشــتریان پیشین و 
پسین بانکداری به محیط الکترونیکی برگردند. وی گفت: 
در گمرک همان گونه که گزارش دادیم امروز ٥٨ درصد 
از فعاالن در مسیر و کریدور سبز گمرک قرار دارند و اگر 
کریدور آبی هم فعال شــود، نظارت های مضر در گمرک 

را                 برمی داریم و گمرک باید هوشمند شود.  شادا 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد؛

تجدید ارزیابی ۲۰ درصد دارایی های ۷ هزار میلیارد تومانی دولت
نایب رئیس اتحادیه مشــاوران اماک با اشاره به توقف 
معامات مسکن پس از شیوع کرونا ویروس، جدیدترین 
پیش بینی قیمت مســکن در شهرهای بزرگ و کوچک 

را تشریح کرد.
حســام عقبایی با یادآوری این که نیمه اول ســال ٩٨ 
یعنــی تا پایان شــهریور رکود تورمی بر بازار مســکن 
حاکم بود اما طی نیمــه دوم وارد رکود غیرتورمی بازار 
مسکن شــدیم، اظهار کرد: از نیمه بهمن سال گذشته 
بازار مســکن از رکود غیرتورمی ایجادشــده وارد رکود 
تورمی)افزایش قیمت مسکن( شــد که این وضعیت تا 
هفته اول اســفندماه ادامه دار بود. از هفته اول اسفندماه 
با جدی شدن بحث شیوع ویروس کرونا حجم معامات 

کاهش یافت.
وی با تأکید بر این که کاهش حجم معامات -بر اساس 
آمار وزارت راه و شهرســازی- را کامــًا تأیید می کنم،  
افزود: البته میزان کاهش معامات مسکن طی اسفندماه 
سال گذشته حداقل ٢٤ درصد بوده است، چه بسا بیشتر 
از این هم کاهش یافته است. در رابطه با رشد قیمت نیز 
بایــد یادآوری کنم که از نیمــه دوم بهمن این افزایش 

قیمت آغاز شد و تا اوایل اسفند ٩٨ ادامه داشت.
نایب رئیس اتحادیه مشــاوران اماک در خصوص دالیل 
رشد قیمت مسکن در اسفندماه سال گذشته گفت: بازار 
مســکن از یک رکود تورمی در نیمه اول سال وارد یک 
رکود غیرتورمی شــده بود و انتظار مردم این بود شاید 
کاهش بیشتری در قیمت مسکن ایجاد شود. ازاین رو با 
توجه به این که اتفاق مذکور روی نداد وارد بازار مسکن 
شــدند تا قبل از سال جدید که معموالً متناسب با تورم 

قیمت ها افزایش می یابد، خرید خود را انجام دهند.
عقبایی بیــان کرد: باوجود آن کــه در فروردین ماه بازار 
مســکن تعطیل بوده و مشــاوران اماک حق فعالیت را 
ندارند،امــا در فضای مجازی هنوز کاهــش قیمتی در 

نرخ های اعامی ایجاد نشده است.
وی درباره وضعیت بازار مســکن در آستانه ماه مبارک 
رمضان نیز گفت: از آنجاکه یک تورم عمومی در کشــور 
داریم، این تــورم قاعدتاً در همــه بخش های اقتصادی 
تأثیرگذار خواهد بود و نمی توانیم بگوییم با توجه به رشد 
باالی قیمت مســکن در سال ٩٨، امسال این اثرگذاری 
وجــود نخواهد داشــت. تورم عمومی اثــر خود را روی 
قیمت پایه زمین، کارگر، مصالح ســاختمانی،هزینه های 

صدور پروانه ساخت و... می گذارد.
وی ادامه داد: مســکن با ســهم ٣٥ تــا ٤٠ درصدی از 
اقتصاد کشــور از تورم عمومی متأثر خواهد شد. ازاین رو 
باید ببینیم تورم عمومی اعام شده از سوی دولت و تورم 

واقعی چه میزانی است.
وی با اشــاره به این که امیدواریم مرکز آمار تورم واقعی 
را اعام کند که همین انتظــار هم می رود،  اضافه کرد: 
بنابراین تا ســقف اعامی برای تورم، قیمت مسکن در 
ســال ٩٩ افزایش خواهد یافت. ســال گذشــته قیمت 
مســکن بیش از ٢ برابر تورم افزایش یافت، اما امســال 
پیش بینی می شود قیمت مسکن در نیمه اول امسال از 
مرز تورم عبور نخواهد کرد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
اماک گفت: پیش بینــی می کنیم گرچه عمًا چند ماه 
ابتدایی امسال بازار مسکن کم رونق خواهد بود، اما رکود 

تورمی بر بازار حاکم است.  تسنیم 

 نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک مطرح کرد؛

پیش بینی قیمت مسکن کشور در سال ۹۹

بررسی سیاست روز از اما و اگرهای دستمزد ۹۹ کارگران؛

دستمزد دوید باز به تورم نرسید 


