
روزگذش��ته مرکز آمار ایران درگزارش��ی از این مهم پرده 
برداشت که برخالف آنچه در اعداد و ارقام به آن اشاره می 
شود و تورمی که گفته می شود؛روند نزولی به خود گرفته 
اس��ت ؛ دخل و خرج مردم  کش��ور با هم همخوانی ندارد. 
براس��اس اعالم این مرکز اوضاع درآمد و هزینه خانوارهای 
ش��هری از این حکای��ت دارد ک��ه با متوس��ط درآمد ۵۴ 
میلیونی در س��ال، میزان درآمد آنها حدود شش میلیونی 

بیش از هزینه هایشان است.

نافرمان��ی دخل م��ردم از خرج آن اتفاق تازه ای نیس��ت و 
مدتهای مدیدی اس��ت که این مردم ه��ر چه می دوند به 
یک درآم��د معقول برای گذران زندگی  بدون اس��ترس و 
نگرانی نمی رس��ند.  این طرح که به گفته مرکز آمار طرح 
آمارگیری هزینه و درآمد خانوار به بررسی متوسط هزینه ها 
و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح 
کشور و استان ها  پرداخته و براساس آن مرکز آمار در سال 
۱٣۹۸ حدود ۱۹ هزار و ۸۹۸ خانوار نمونه در نقاط شهری 

و ۱۸ هزار و ۴٣۰ خانوار نمونه در نقاط روس��تایی کشور را 
مورد بررس��ی قرار داده که نتاج حاصل از آن نشان می دهد 
که متوس��ط هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار شهری ۴۷ 
میلیون و ۴٣۷ هزارتومان بوده است که نسبت به رقم مشابه 
در سال قبل)۱٣۹۷( ٢۰.٦ درصد افزایش داشته است . برای 
اس��اس  از هزینه  کل س��االنه  خانوار ش��هری۱۱ میلیون  و 
۷۵٢ هزار تومان با س��هم ٢۴.۸ درصد مربوط به هزینه های 
خوراکی و دخانی و ٣۵ میلیون و ٦۸۵ هزار تومان با س��هم 
۷۵.٢ درص��د مربوط به هزینه ه��ای غیرخوراکی بوده  و در 
بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیش��ترین سهم با ۰.٢٢ 
درصد به هزینه  گوش��ت و در بی��ن هزینه های غیرخوراکی 
بیشترین سهم با ۴۸ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت 

و روشنایی اختصاص دارد.

درآمد بیشتر از هزینه
مطابق با نتایج حاصل شده  متوسط درآمد اظهار شده  ساالنه  
یک خانوار ش��هری ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که 
نس��بت به س��ال قبل، ٢۴.۴ درصد افزایش داشته و  بر این 
اساس در سال ۱٣۹۸ رشد متوسط درآمد ساالنه خانوارهای 
ش��هری بیش��تر از رشد متوس��ط هزینه کل س��االنه بوده 
است. اما د رهمین راس��تا وضعیت منابع درآمد خانوارهای 
ش��هری نش��ان می دهد که ٣٢.۵ درصد درآمد از مش��اغل 
مزد و حقوق بگیری، ۱٦.۱ درصد از مش��اغل آزاد کشاورزی 
و غیرکش��اورزی و ۵۱.۴ درص��د از محل درامدهای متفرقه 
خانوار تامین ش��ده اس��ت. درمقایس��ه با درآمد خانوارهای 
شهری اما درآمدخانوارهای روستایی حکایت جالبتری دارد 
به این معنا که بررس��ی وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای 
روستایی در سال ۱٣۹۸ نش��ان می دهد که متوسط هزینه  
کل خالص س��االنه  یک خانوار روستایی ٢٦ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان بوده اس��ت که  نسبت به سال قبل ٢۱.۷ درصد 

افزایش داشته است.
برهمین اس��اس از هزینه  کل س��االنه  خانوار روس��تایی ۱۰ 
میلی��ون و ٢٦٦ هزار تومان با س��هم ٣۹.٣ درصد مربوط به 
هزینه ه��ای خوراک��ی و دخانی و ۱۵ میلی��ون و ۸٣۴ هزار 
تومان با سهم ٦۰.۷ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی 
بوده  و این در حالی اس��ت که در بین هزینه های خوراکی و 
دخانی، بیشترین س��هم مربوط به هزینه  آرد، رشته، غالت، 
ن��ان و فرآوردهای آن و گوش��ت هر ک��دام ٢٢ درصد و در 
بین هزینه های غیرخوراکی، بیش��ترین س��هم با ٣۰ درصد 
مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. طبق نتایج 

حاصل ش��ده متوسط درآمد اظهار ش��ده ساالنه  یک خانوار 
روس��تایی ٢۹ میلی��ون و ۷۰٢ هزار تومان بوده که نس��بت 
به س��ال قبل ٢۷.۴ درصد افزایش داشته اس به این ترتیب 
که .درآمد خانوارهای روستایی  ٣۰.۷ درصد از مشاغل مزد 
و حقوق بگیری، ٣٣.۵ درصد از مش��اغل آزاد کش��اورزی و 
غیرکش��اورزی و ٣۵.۸ درص��د از مح��ل درآمدهای متفرقه 

خانوار تامین شده است.

تهران شهر گران 
طبق نتایج اعالم ش��ده؛ جریان هزینه و درآمد خانوارها در 
به تفکیک اس��تان ها در سال گذشته اینگونه بوده که استان 
ته��ران ۷٢ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان بیش��ترین و اس��تان 
کرمان با٢٦ میلیون و ٣٢۰ هزار تومان   هزینه را در س��ال 
۱٣۹۸ داش��ته اند .همچنین اس��تان تهران با ۸۱ میلیون و 
٣۱۷ هزار تومان  بیش��ترین و اس��تان کرم��ان با حدود ٣۴ 
میلیون کمترین متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری را 

در سال ۱٣۹۸ به خود اختصاص داده است.
ح��ال اع��داد و ارقام یاد ش��ده را با رقم حقوق و دس��تمزد 
کارگران و کارمندان جامعه مقایس��ه کنی��د که تعداد قابل 
توجهی از جمعیت کشور را تشکیل م یدهند و نکته مهم و 
اساسی در موردآنها این است که دستمزدهای تصویب شده 
به هیچ وجه کفاف زندگی نیمی از روزهای ماه یک کارگر را 
نیز نمی دهد و عمال اگر محاسبات ماههای اخیر را با شرایط 
کنونی قیاس دهیم ،بیش از ۷۰ درصد کارگران زیر خط فقر  

قرار خواهند گرفت.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با ارزیابی  از تعاریفی که 
در مورد خط فقر وجود دارد می گویند؛اگرچه تعریفی علمی 
خط فقر به معنی حداقل درآمدی است که برای زندگی در 
یک کشور خاص در نظر گرفته می شود  اما در یک نگاه کلی 
تر در ایران خط فقر مشکالت و مصیبت هایی است که اقشار 
مختلف جامعه برای پوش هزینه های معیشتی خود با وجود 

تورم و کاهش قدرت پول ملی کشور دارند. 
 کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی با مهر تایید زدن براین 
مساله که کشور در یکسال اخیر شاهد رشد فقر نسبی بوده 
است اینگونه میگویند که در شرایطی که خط فقر باالی ۵.٣ 
میلی��ون تومان تعیین می ش��ود اما حقوق کارگران   هرچه 
تالش می کند به این رقم ها نمی رس��د چیزی فراتر از یک 
خط فقر عادی است ؛خطی که بهاین راحتی ها پر نمی شود 
و هر روز اقشار کم درآمد جامعه را بیشتر در رخوت و تنگ 

دستی فرو می برد.  

 کیپاد، برنامه ای جامع در 
حوزه ی پرداخت 

کیپاد )کی��ف پول الکترونیکی بانک پاس��ارگاد( با 
بی��ش از ۱.۵۰۰.۰۰۰ کارب��ر، برنام��ه ای جامع در 

حوزه ی پرداخت است.
به گزارش روابط  عمومی بانک پاس��ارگاد، اپلیکیشن 
کیپ��اد در حوزه ه��ای پرداخ��ت و خدم��ات بانکی، 
قابلیت ها و امکانات قاب��ل توجهی را به کاربران ارائه 
می دهد.استعالم رایگان خالفی خودرو و پرداخت آن، 
یکی از قابلیت های برنامه ی کیپاد اس��ت که طی آن 
کاربران می توانند با ثبت بارکد پشت کارت خودرو و 
یا اس��کن آن، از طریق گزینه ی »خالفی خودرو« در 
این برنامه، با س��هولت نسبت به استعالم و پرداخت 
خالفی خودروی خود اقدام کنند.پرداخت الکترونیک 
عوارض آزادراهی یکی دیگر از امکانات مهم برنامه ی 
کیپاد اس��ت که موج��ب ایجاد تح��ول در پرداخت 
عوارض به صورت س��نتی شده است. دارندگان کیپاد، 
در این ن��وع پرداخت می توانند ب��ا انتخاب گزینه » 
عوارض آزادراهی« نس��بت به ثب��ت پالک خودروی 
خ��ود در ای��ن بخش اق��دام و ع��وارض آزادراهی را 
پرداخت کنن��د.در حال حاضر ع��وارض آزادراه های 
تهران–قم، تهران–س��اوه،همت-کرج، کرج–قزوین، 
قزوین–زنجان، تبریز–ارومیه )قطعه چهار( و تهران-

شمال )قطعه یک(، بندرعباس- بندر شهید رجایی را 
می توان با کیپاد پرداخت کرد و در آینده ای نزدیک، 
با پوشش تمام محورهای اصلی سراسر کشور به طرح 
عوارض الکترونیک��ی آزادراه، امکان پرداخت عوارض 
س��ایر آزادراه ها نیز از طریق این برنامه فراهم خواهد 
شد.اس��تعالم و پرداخت کلیه ی قبوض خدماتی، از 

دیگر امکانات ارائه شده در کیپاد است. 

رشد بیش از ۶۸ درصدی تسهیالت 
پرداختی به شرکت های دانش  بنیان

اصغر پاک طینت رییس هیأت مدیره بانک صنعت 
و معدن گفت: بررس��ی عملکرد این بانک در س��ال 
گذش��ته گویای آن اس��ت ک��ه میزان تس��هیالت 
اعطایی به ش��رکت های دانش بنیان نسبت به سال 
۹۷ افزای��ش بیش از ٦۸ درص��دی دارد.به گزارش 
پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن به نقل از 
خبرگزاري ایرنا، رییس هیأت مدیره این بانک اظهار 
داشت: سال گذشته بانک صنعت و معدن به عنوان 
یک بانک توس��عه ای تعداد ٢٣۸ فقره تسهیالت به 
ش��رکت های دانش بنیان به میزان ۱۰ هزار و ۴٢۸ 
میلیارد ریال اختصاص داد که در مقایسه با عملکرد 
این بخش در س��ال ۹۷ از نظر تعداد که ۱۸۸ فقره 
بود ٢٦.۵ درصد افزایش یافته و از لحاظ تس��هیالت 
اعطایی نیز افزون بر ٦۸ درصد نسبت به رقم ٦ هزار 
و ۱۸۹ میلیارد ریال در س��ال ۹۷ رش��د نشان می 
دهد. وی اضافه کرد: سال گذشته تعداد ۷۸ شرکت 
دانش بنیان از تسهیالت مزبور برخوردار شدند و در 
مقایسه با سال ۹۷ که ۷٣ شرکت بودند، تعداد پنج 
شرکت افزوده شده است.پیش از این حسین مهری 
مدیرعامل بان��ک صنعت و معدن به ایرنا گفته بود، 
طرح های دانش بنیان و صادرات محور با اش��تغال 
باال به منزله یکی از محورهای اولویت دار این بانک 

برای امسال در دستور کار قرار دارد.

دکتر علی صالح آبادی به عنوان عضو 
جدید هیات  رییسه شورای کمیته 

ایرانی ICC انتخاب شد
دکتر علی صالح آبادی به مدت س��ه سال به عنوان 
عضو هیات رییسه جدید شورای کمیته ایرانی اتاق 
بازرگانی بین المللی انتخاب ش��د.به گزارش روابط 
عمومی بانک توس��عه ص��ادرات، در مجمع عمومی 
 )ICC( کمیت��ه ایرانی ات��اق بازرگان��ی بین المللی
آقای��ان عل��ی صالح آب��ادی، ک��وروش پرویزیان و 
سیدحس��ین س��لیمی از بین مدی��ران نظام بانکی 
حض��ور دارند.براس��اس این گزارش، غالمحس��ین 
شافعی رییس اتاق ایران، مسعود خوانساری رییس 
اتاق تهران، حسین س��الح ورزی نایب رییس اتاق 
ایران، سیدحسین سلیمی؛ عضو هیات مدیره بانک 
خاورمیانه، س��یدمحمد کریمی دبیرکل سندیکای 
بیمه گ��ران ایران نیز به  عن��وان دیگر اعضای هیات 
رییس��ه جدید ICC برای مدت س��ه سال انتخاب 
ش��دتد.اتاق بازرگانی بین الملل��ی با هدف کمک به 
توس��عه اقتصادی در س��طح جهان تاس��یس شده 
است. صدها هزار شرکت از ۱٣۰ کشور جهان عضو 
این نهاد هستند و کمیته های ملی این اتاق در ۸٦ 

کشور دنیا تشکیل شده اند.

کاهش ساعت کاری شعب جزیره 
قشم بانک ایران زمین

س��اعات کار بانک  ها و موسسات مالی جزیره قشم 
برای مهار ویروس کرونا تغییر یافت.

به گزارش رواب��ط عمومی: بنا به آیین نامه اجرایی 
عملیات پولی و بانک��ی و قوانین و مقرارت مناطق 
آزاد تجاری جهت پیش��گیری از بیم��اری کرونا و 
صرفه جویی در مصرف انرژی س��اعت کاری بانک 
ها و موسسات مالی شعب جزیره قشم تغییر کرد.

روابط عمومی بانک ایران زمین از مشتریان گرامی 
خواست در مراودات مالی خود از ابزارهای دیجیتال 
مانن��د اینترنت بان��ک، همراه بان��ک و درگاه های 
پرداخت الکترونیک اس��تفاده کنند تا به س��المت 

خود و افراد جامعه کمک کنند.
همچنین مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین 
به صورت ش��بانه روزی به ش��ماره تلفن٢۴۸۰۹-

۰٢۱ آماده پاس��خگویی و رفع مشکالت هموطنان 
عزیز در زمینه خدمات بانکی است.

اخبار گزارش
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 براساس آمار؛
ارزش سهام عدالت مشموالن ۲۲ برابر شد

ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت در 
پی رشد شاخص و نمادهای معامالتی در بازار سهام در 
حال حاضر به بیش از ۵۸۸۷هزار میلیارد ریال رس��یده 
است و این موضوع نشان از بیش از ٢٢برابر شدن ارزش 

سهام عدالت مشموالن دارد.
تعداد ش��رکت های حاضر در پرتفوی س��هام عدالت ۴۹ 
شرکت هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها ٢٦٦ هزار 
و ٣٦٣ میلیارد ریال است. بر این اساس با توجه به تورم 
اقتص��ادی و در پی آن رش��د ش��اخص و افزایش قیمت 

سهام شرکت ها در بازار سرمایه، ارزش روز پرتفوی بیش 
از ۴۹ میلیون مش��مول سهام عدالت افزایش یافته و در 
ح��ال حاضر به ۵۸۸۷هزار و ٣۰٦میلیارد ریال رس��یده 
اس��ت. در این خصوص نگاهی به پرتفوی سهام عدالت 
نش��ان می دهد از ۴۹ ش��رکت حاضر در این سبد تعداد 
٣٦شرکت بورسی هستند که ارزش مقطع واگذاری آنها 
٢٢۷ هزار و ۸٢۵ میلیارد ریال می باشد و ارزش روز آنها 
ب��ه ۵۸۵۱هزار و ٣۴۱میلیارد ریال افزایش یافته اس��ت 
که حکایت از رش��د بیش از ٢٢.۱درصدی ارزش اسمی 

سهام عدالت مشموالن دارد.
بعالوه این که در این پرتفوی، ۱٣ ش��رکت غیربورس��ی 
نیز حض��ور دارند که ارزش مقطع واگذاری آنها ٣۵هزار 
و ۹٦۵میلیارد ریال و ارزش روز آنها همین مبلغ برآورد 

شده است.
ب��ر پایه این گ��زارش، افزایش ٢٢ برابری ارزش س��هام 
عدالت مشموالن به لطف تورم سنگین حاکم بر اقتصاد 
و در پ��ی آن ت��داوم رون��د صعودی ش��اخص بورس و 
معام��الت بازار س��رمایه در حالی رخ داده اس��ت که به 
گفته سخنگوی ستاد آزادس��ازی سهام عدالت، کسانی 
که ۱۰ خرداد اقدام به فروش سهام عدالت خود کرده اند 

حدود ۱٦ درصد متضرر شده اند. تسنیم 

 با افزایش ظرفیت شبکه ملی اطالعات  
رخ خواهد داد؛

بهبود وضعیت اینترنت 
به گفته نایب رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، 
افزایش ظرفیت هسته شبکه ملی اطالعات و شبکه بین الملل 
و همچنین ترغیب کاربران به استفاده از  اینترنت ثابت، به  
بهبود وضعیت شبکه در مقایسه با دو ماه گذشته منجر شده 
است. سجاد بنابی نایب رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت گفت: حجم مصرف داده از بهمن ۹۸ تا فروردین 
۹۹ نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد داشت که سهم عمده  این 
رشد متعلق به ترافیک و محتوای داخلی بود. این عدد اکنون 

نسبت به فروردین با ٢۰ درصد کاهش مواجه شده که البته 
خیلی هم کم نش��ده و همچنان از بهمن ماه بیش��تر است. 
ام��ا در همین مدت چند اتفاق اساس��ی افتاد که در بهبود 

وضعیت الیه دسترسی نقش داشت.
وی ادامه داد: شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت هسته 
ش��بکه ملی اطالعات را حدود ۱.۴ ترابیت برثانیه، معادل 
۱۴۰۰ گیگابیت برثانیه و ظرفیت شبکه بین الملل کشور 
را ح��دود ۵۰ درصد افزایش داد، در الیه دسترس��ی هم 
ظرفیت اپراتورهای ثابت یعنی مخابرات و FCPها حدود 
٢۰۰ درصد رشد یافت. این افزایش ظرفیت باعث شد ما 
س��عی کنیم رشد مصرف ش��بکه موبایل را تا حد زیادی 
کاهش داده و کاربران را به سمت استفاده از شبکه ثابت از 
جمله ADSL، VDSL، FTTH و شبکه ثابت وایرلس 
TD-LTE ترغیب کنیم. نایب رییس هیات مدیره شرکت 
ارتباطات زیرساخت با اشاره به محدودیت فرکانسی اظهار 
کرد: باتوجه به اینکه فرکانس اپراتورها تا حد زیادی اشباع 
ش��ده بود، مخصوصا فرکانس های پایین که برای کیفیت 
مکالمه و پوشش الزم است و نه انتقال داده، تالش کردیم 
فضایی ایجاد کنیم که با ورود تکنولوژی VDSL توسط 
مخابرات و FCPهای دیگر، مصرف کاربران را به س��مت 

اینترنت ثابت ببریم. ایسنا  

خ��ب��رخ��ب��ر

  سرپرست وزارت صمت خبرداد؛

 صادرات سنگ آهن و واردات 
ریل ممنوع

سرپرس��ت وزارت صمت در نشست بررسی شیوه های رفع موانع جهش تولید 
در ذوب آهن اصفهان، این ش��رکت را نماد فوالد کشور دانست که باید جایگاه 

آن را در صنعت کشور حفظ کرد.
حسین مدرس خیابانی گفت:  شیوه تولید ذوب آهن اصفهان با سایر فوالدسازان 
کشور متفاوت است و این باعث شده که نه تنها از یارانه انرژی بی بهره باشد، 
بلکه از معادن زغال سنگ نیز حمایت می کند و لذا باید از این صنعت با روش 

های مختلف از جمله برداشتن محدودیت صادرات، حمایت کرد.
وی از فعالی��ت های ذوب آهن اصفهان در حوزه صرفه جویی در مصرف آب و 
ایجاد فضای س��بز که ۸۰ برابر اس��تاندارد است تقدیر نمود و افزود: ذوب آهن 
اصفهان آماده ترین واحد صنعتی کشور برای جهش تولید است و در سالی که 
از س��وی مقام معظم رهبری با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، هرگز 
نباید تولید این مجتمع عظیم صنعتی کمتر از ظرفیت تولیدش باش��د.  انتظار 

این است که تولید این شرکت از ٣ میلیون و ٦۰۰ هزار تن نیز فراتر برود .
مدرس خیابانی، مس��ئولین وزارت صمت به ویژه وجیه ا... جعفری مدیرعامل 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را مسئول دستیابی ذوب آهن اصفهان 
به جهش تولید دانس��ت و گفت: حل مش��کالت این شرکت برای دستیابی به 
تولید ٣ میلیون تن در سال جاری باید به صورت هفتگی پیگیری شود و هیچ 

توجیهی برای عدم تامین سنگ آهن مورد نیاز این شرکت پذیرفته نیست.
سرپرس��ت وزارت صم��ت، دس��تورات الزم ب��رای ممنوعیت س��ریع و کامل 
صادرات س��نگ آهن و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات ریل را 
اعالم نمود و گفت: تامین کامل سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن و رفع موانع 
جهش تولید این ش��رکت، ممنوعیت صادرات سنگ آهن و ممنوعیت واردات 
محصوالتی که صنایع فوالدی کش��ور قادر به تولید آن هس��تند به ویژه ریل، 
س��ه اقدام فوری اس��ت که در این نشس��ت، تصمیمات الزم برای اجرای آنها 

اتخاذ ش��د.  ش�اتنا 

از امروز انجام می شود؛

آغاز معامله صندوق واسطه گری 
مالی یکم  در بورس

واحدهای اولین صندوق واسطه گری مالی یکم از امروزو حدود یک ماه پس از 
پایان پذیره نویسی قابل خرید و فروش می شود.

وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی چندی پیش طی اطالعیه ای فراخوان واگذاری 
)شماره ۱( پذیره  نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه  گذاری قابل 
معامله )ETF( "واس��طه گری مالی یکم" را منتشر کرد. در این اطالعیه آمده 
ب��ود که وزارت امور اقتص��ادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از 
دولت جمهوری اسالمی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت 
و ص��ادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد. به طور 
کلی قرار اس��ت ٢٣ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باقیمانده س��هام دولت در سه 
بانک و دو ش��رکت بیمه ای مذکور در قالب یک صندوق س��رمایه گذاری قابل 

معامله در بورس )ETF( با عنوان »واسطه گری مالی یکم« عرضه شود.
ویژگ��ی بارز این واگ��ذاری، بهره مندی کلیه ایرانی��ان از تخفیف ٢۰ درصدی 
بود. س��قف سرمایه گذاری هر ش��خص حقیقی )هر کد ملی( ٢۰ میلیون ریال 
)دو میلیون تومان( تعیین ش��د. پذیره  نویس��ی برای هر ف��رد دارای کد ملی 

امکان پذیر بود و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود نداشت.
بر این اس��اس مهلت پذیره نویس��ی حدود یک ماه پیش به پایان رسید و بیش 
از س��ه میلیون و چهار صد و هش��تاد و یک هزار نفر با س��رمایه گذاری بیش 
از ۵۸۸٦ میلیارد تومان در پذیره نویس��ی برای خرید س��هام دولتی مشارکت 
کرده ان��د. در این راس��تا از اول تیرماه نماد دارایکم در بورس باز ش��د  و افراد 

می توانستند ارزش آن را در پرتفو )ترکیب سهام( خود ببینند.
با توجه به اینکه از امروزواحدهای صندوق واس��طه گری قابل معامله است هر 
کسی می خواهد آن را بخرد یا بفروشد باید اول کد بورسی بگیرد و در سامانه 
س��جام ثبت نام کند. افرادی که زیر س��ن قانونی هستند نیز باید از طریق ولی 
آنها در س��امانه سجام ثبت نام شوند و کد بورسی گرفته شود تا بتوانند معامله 

واحدهای صندوق واسطه گری مالی را انجام دهد. فارس

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن  اعالم کرد؛

پرداخت ودیعه اجاره به خانوار های 
کم درآمد  

  مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی گفت: تالش می شود 
ودیعه اجاره، به خانوار های اجاره نشین کم درآمد و ساکن در واحد های مسکونی 

کوچک متراژ پرداخت شود.
پروانه اصالنی در خصوص بس��ته حمایتی دولت برای ودیعه اجاره به مستاجران 
واجد ش��رایط به منظور ساماندهی بازار اجاره بها و تاثیرات آن بر بازار مسکن، با 
اشاره به اینکه اقدامات و سیاستگذاری های حوزه مسکن در دو بخش کوتاه و میان 
مدت قابلیت اجرا دارد، گفت: با توجه به ش��رایطی که هم اکنون در بازار مسکن 
حاکم اس��ت، پرداخت ودیعه اجاره بها راهکار کوتاه مدت دولت برای ساماندهی 
بازار اجاره بهاس��ت. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید 
بر اینکه راهکار ه��ای میان مدت دولت همچون طرح اقدام ملی و اخذ مالیات از 
خانه های خالی با راه اندازی سامانه امالک و اسکان راهکار های میان مدت است، 
افزود: در خصوص تاثیراتی که راهکار های میان مدت و بلندمدت بر بازار مسکن 
می گذارد باید با زمانبندی و فاصله زمانی منتظر حصول نتیجه بود. اصالنی تاکید 
کرد: مسکن ملی که بخشی از آن ها در حال احداث است باید به بازار عرضه شود 
تا ش��اهد تاثیرات آن بر بازار مسکن باشیم؛ بنابراین باید در بازه زمانی یک سال 
و نیم تا دو س��ال آینده، تاثیرات این اقدام دولت را بر بازار مس��کن مشاهده کرد. 
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: در پرداخت ودیعه 
اجاره، تالش می شود تا خانوار های اجاره نشینی که جزو خانواده های کم درآمدی 
هستند و در واحد های مسکونی کوچک متراژ و پایین تر از الگوی مصرفی زندگی 
می کنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند. اصالنی همچنین در پاسخ به 
این پرسش که آیا پرداخت ودیعه اجاره در میان مدت موجب افزایش اجاره بهای 
بیشتری خواهد شد یا خیر؟، ضمن رد این گفته که توسط برخی از کارشناسان 
مطرح ش��ده اس��ت، اعالم کرد: برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای 
س��اماندهی اجاره بها و کنترل قیمت مس��کن به شکل یک بسته طراحی شده 

است و شامل یک سیاست نیست.  پایگاه خبری راه و شهرسازی

جا ماندن دخل 
 از خرج 
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