
اعطای تسهیالت از سوی بانک رفاه 
در قالب "طرح پاک"

بانک رفاه کارگران در راس��تای ایفای مس��ئولیت 
های اجتماعی و تحقق ش��عار سال به شرکت های 
تولی��دی و توزیع��ی در بخش س��امت در قالب " 
طرح پاک" تس��هیات پرداخت می کند.به گزارش 
رواب��ط عمومی بان��ک رفاه کارگ��ران، این بانک به 
عنوان ی��ک بانک اجتماعی و س��امت محور و در 
راس��تای حمایت از رونق تولید ب��ه تولیدکنندگان 
دارو و تجهیزات پزش��کی، کاالها و مواد ضد عفونی 
کننده، ش��وینده، پاک کننده و بهداش��تی در قالب 
عقد مرابحه و به ش��رکت های توزیع و پخش دارو، 
تجهیزات پزشکی، مواد ضدعفونی کننده، شوینده، 
پاک کننده و بهداش��تی در قالب عقود مشارکتی/ 
عقد خرید دین تسهیات می دهد.مدت اعتبار این 
طرح تا پایان س��ال جاری و با نرخ سود تسهیات 
در ح��ال حاضر 18 درصد و م��دت بازپرداخت 12 

ماهه است.

تحول در بانکداری دیجیتال در بانک 
ایران زمین در مهر ۹۹

مدیرعامل بانک ایران زمین، اعضای هیئت مدیره، 
 ICT هیئت عامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ
بانک ایران زمین، از ش��رکت های جامپ و سابین 
تجارت آریا بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی: 
در ای��ن بازدی��د، فره��اد اینالوئی مع��اون فناوری 
اطاع��ات این بانک با بیان این که خوش��حالیم در 
سه سال گذشته استراتژی بانک بر مبنی بانکداری 
دیجیتال تدوین شد و اکنون حاکمیت بر اجرای آن 
تاکید دارد، اظهار داش��ت: رویکردبانک ایران زمین 
براساس بانکداری دیجیتال و مفاهیم مربوط به آن 
تعریف شده و امروز بعد از گذشت سه سال بسیاری 
از زیر ساخت های آن در بانک ایران زمین براساس 
چش��م انداز 1400 پیاده سازی ش��ده است.وی با 
بیان این که 1۵مهر امس��ال ب��ا رونمایی از فرآیند 
بانکداری دیجیتال گام موث��ری در اجرا برخواهیم 
داش��ت بیان ک��رد: با اج��رای این فرآین��د ها 20 
س��رویس بانکداری دیجیتال به مشتریان ارائه می 
ش��ود.در ادامه مهدی عباس نیا مدیرعامل شرکت 
جه��ان ارقام پارس )جامپ( ب��ه تبیین افق 1400 
این ش��رکت پرداخت و اقدامات ص��ورت گرفته و 
برنامه ه��ای آتی ش��رکت را در راس��تای بانکداری 
دیجیتال برای حاضرین تشریح کرد.در این مراسم 
از دو محصول جدید "ش��رکت سابین تجارت آریا" 
رونمائی شد. فرهاد وکیلیان، مدیرعامل این شرکت، 
توضیحاتی درباره ی پلتفرم پرداخت مشاغل خاص 
و پلتف��رم کارت هدیه ارائه و گفت: رونمایی از این 
دو محصول هم  راس��تا با رویکرد دیجیتالی ش��دن 

بانک ایران زمین برنامه ریزی شده است.

لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی کشور

مدیرعامل بانک پارس��یان با تاکید بر لزوم بازگشت 
ارز حاص��ل از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور 
در ش��رایط فعلی، گفت: حساب س��رداران صادرات 
کشور از سودجویان جداست.کورش پرویزیان درباره 
تبعات عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور، اظهار داشت: ضرورت بازگشت ارز 
حاصل از صادرات موضوع مهمی برای کشور به ویژه 
در مقطع فعلی اس��ت. صادر کنندگان که سرداران 
ص��ادرات خدمات و کاالی ایران��ی به خارج از ایران 
هس��تند و برای س��ربلندی نام ایران در حال تاش 
و فعالیت هس��تند عاوه بر اینک��ه نقش یک فعال 
اقتص��ادی و درآمدزایی را دارند، ب��رای اعتای نام 
ای��ران و ایرانی در عرصه بین المللی نیز فعالیت می 
کنند.وی با تاکید بر اینکه باید منابعی که به سختی 
برای صادرات تجهیز شده، در قالب های مختلف به 
کشور بازگردانده ش��ود، گفت: در شرایط فعلی که 
برخی فشارها و محدودیت ها به واسطه تحریم ایران 
از سوی کشورهای غربی وجود دارد، انتظار می رود 
تا از س��وی صادرکنندگان نیز درک شود.مدیرعامل 
بانک پارس��یان در گف��ت وگو با خبرن��گار ایِبنا، با 
اش��اره به اینکه باید حساب افراد سودجو از حرمت 
و موقعیت صادرکنندگان واقعی جدا باش��د، افزود: 
برخی افراد صادرکننده واقعی نیستند و با استفاده 
از کارت ه��ای بازرگانی اجاره ای از مزیت مربوط به 
مقررات صادراتی اس��فاده می کنند که بی شک از 
صادرکنندکان واقعی جدا هستند زیرا این گروه در 
هر حوزه و بخش��ی فعالیت دارند و از موقعیت های 
مختلفی از جمله خدمات، تولید، توزیع و ... استفاده 
م��ی کنند. به عنوان مثال افرادی که از تس��هیات 

بانکی استفاده می کنند اما باز نمی گردانند.

بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
از طرح های اقتصادی کرمان

حجت اهلل مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون به اتفاق هیات همراه از طرح های 
اقتصادی س��یمرغ و مشیز بردس��یر استان کرمان 
بازدید به عمل آوردند.گفتنی است طرح اقتصادی 
در حال تکمیل و بهر ه برداری در زمینه تولید 48 
هزار قطعه ای مرغ تخم گ��ذار فعالیت می نماید که 
یک ط��رح مبتنی بر دانش بنیان می باش��د و کلیه 
س��ازها و قطعات بکار رفته در اجرا و پیاده س��ازی 
این طرح محصول دس��تاورد تولیدکنندگان داخلی 
می باش��د.همچنین ش��رکت صنایع فوالد مشیز از 
دیگر طرح های م��ورد بازدید رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون بوده که طرح مذکور 
در زمینه تولید فوالد و میله گرد فعالیت می نماید. 

اخبار گزارش

خبر کوتاه بود و نگ��ران کننده »خط فقر در تهران از 2.۵ 
به 4.۵ میلیون تومان رس��ید« این جمله ای است که مرکز 
پژوه��ش های مجلس در گزارش اخیر خود آورده  و گفته 
است:» خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف 
2 س��ال اخیر، از 2.۵ میلیون تومان به 4.۵ میلیون تومان 

رسید یعنی 80 درصد افزایش یافت.«
براساس بررس��یهای مرکز پژوهش های مجلس، نرخ تورم 
باال در س��الهای اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در 
ش��هر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در 
کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر 
در این س��ال ها شده است و ش��واهد موجود نشان از روند 

فزاینده این متغیر در سالهای 1۳۹8 و 1۳۹۹ دارد.
 طبق آمارهای ارایه ش��ده خط فق��ر خانوارهای چهار نفره 
در ش��هر تهران ظرف 2سال اخیر )س��ال های ۹۷ و ۹8(، 
ب��ا 80 درصد رش��د از 2.۵ میلیون تومان ب��ه 4.۵ میلیون 
تومان رس��یده اس��ت.   بروز این مس��اله را استاندار تهران 
نی��ز تایید و عنوان کرده اس��ت که »ما نباید خط فقر را به 
صورت کشوری نگاه کنیم. باید برش استانی آن را مد نظر 
قرار دهیم که به این ترتیب در تهران خط فقر 4.۵ میلیون 
تومان اس��ت و در این میان زنان سرپرست خانوار نیازمند 
توجه و کمک ویژه هستند. به طوریکه از 1۹1 هزار و 14۹ 
خانوار در تهران زن سرپرس��ت خانوار هس��تند که در سه 

دهک پایین خانوار قراردارند. 

 خط فقر یا فقر مطلق 
بررسی روند معیشتی و درآمدی در سالهای اخیر به خوبی 
نش��ان می دهد که ای��ن روزها در حال حرکت از س��مت 
خط فقر به س��مت فقر به عنوان ناتوانی در کس��ب حداقل 
اس��تاندارد زندگی هستیم به این ترتیب  خانواده ها بخش 

زیادی از نیازهای خود را از س��بد خانوار حذف کرده اند تا 
بتوانند گذران عمر کنند  و به حداقل هالی ممکن در سبد 

معیشت خود قانع هستند. 
 در مقابل این آماره��ای نگران کننده اما دو تراژدی پیش 
روی اقش��ار مختل��ف جامع��ه از جمله قش��ر کارگر وجود 
دارد تراژدی اول به مش��کات اقتص��ادی باز می گردد که 
سالهاس��ت گریبان این جامع��ه را گرفته و هر چه پیش تر 
می رویم ش��رایط ناگوار تر می ش��ود و تراژدی دوم  سیل 
عظیم تبلیغات و پرو پاگانداهایی اس��ت که متولیان مجوز 
آن را ب��رای اج��را صادر می کنند در حال��ی که روز به روز 

برتعداد این گروه از جامعه فقیر افزوده می شود. 

زندگی بی دغدغه زیر خط فقر 

نگاه��ی گذرا به روند تبلیغاتی که در رس��انه ملی کش��ور 
منتش��ر می ش��ود از یک نوع زندگی بی دغدغه و بدور از 
هر گونه نگرانی ناشی از هزینه های زندگی حکایت دارد و 
در یک کام م��ی توان مهر الکچری بودن بر تک تک این 
تبلیغات زد. نم��ای اکثر قریب به اتفاق تبلیغات تلویزیونی 
از چن��ان زندگ��ی پر رنگ و لعابی صحب��ت می کند که با 
درآمده��ا و هزینه های این روزهای جامعه همخوانی ندارد 
و ن��ه تنها دردی از جامعه درمان نمی کند بلکه روز به روز 

بر آالم و رنج های این قشر از افراد می افزاید. 
 نگاهی گذرا به روند تبلیغات تلویزیون که در رس��انه ملی 
و در هر کجا از کش��ور پخش می شود و مردم با هر سطح 
و طبقات��ی آن را می بینند و با وجود ش��رایط اقتصادی و 
گرانی که به کشور تحمیل شده است، در مقابل این حجم 

تبلیغات  که  بخش زیادی از آن وسوسه برانگیز است تنها 
یک آه از روی حس��رت برای آنچه می بینند می کش��ند و 
در حسرت آنچه ندارند ،باقی می مانند.  عمده تبلیغاتی که 
در شبکه ملی پخش می شود حکایت از زندگی الکچری و 
لوکس دارد ،زندگی هایی که سفره های رنگارنگ با انواع و 
اقسام غذاها و محصوالت را به نمایش می گذارد که قیمت 
آن هیچ گاه با حقوق کارگری و کارمندی پاسخگو نیست. 

نگاه تک بعدی
به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی اینکه این نوع تبلیغات در 
شرایط نابسامان اقتصادی جز هزینه تراشی و ایجاد چالش 
اقتصادی برای خانواده ه��ا و جامعه ماحصلی ندارد؛از این 
مه��م پرده بر می دارد که تصمیم گیران و تصمیم س��ازان  
اقتص��ادی و همچنین متولیان فرهنگ و رس��انه کش��ور و 
ص��د البته متولیان نهادهای اجرای��ی هیچ گونه توجهی به 
وضعیت مردم و چالش هایی که برای آنها از بعد اقتصادی 
اجتماع��ی پدید می آید؛ ندارند و با ن��گاه تک بعدی خود 
تنها به این مهم  فکر می کنند که سمت تقاضا را باال ببرند 

؛حتی اگر درآمدی برای تامین آن  وجود نداشته باشد. 
به سخن دیگر این گروه از متولیان تنها به  این مساله فکر 
م��ی کنند که  این تبلیغات ه��ر چند در ظاهر برای ترویج 
مص��رف گرایی و معرفی کاال اس��ت اما د رنهایت می تواند 
منجر به رونق اقتصادی ش��ود.اما د رعمل چنین نش��ده و 
با عمیق تر ش��دن خط فقر در کش��ور  و با درنظر داشتن 
ش��رایط رکود و تورم سر به فلک کشیده جز ایجاد نیاز در 
میان خانواده ها  و به خصوص فرزندان کم و س��ن س��ال 
که درکی از معیش��ت و اقتصاد خانواده ندارند؛ثمری ندارد 
و این اقدام  عما ضد اقتصاد خانوار و اقتصاد کان کش��ور 

بوده و حتی می تواند به فساد منجر شود.
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معاون درآمدهای مالیاتی عنوان کرد؛
تمدید و صدور کارت بازرگانی منوط به 

پرداخت بدهی مالیاتی  
مع��اون درآمدهای مالیات��ی در نامه ای ب��ه رئیس اتاق 
بازرگانی اعام کرد: تمدید و صدور کارت بازرگانی منوط 
به تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی است و در صورت 

عدم اجرا مسئوالن امر مسئولیت تضامنی دارند.
  محمد مس��یحی مع��اون درآمدهای مالیاتی س��ازمان 
امور مالیاتی در نامه ای به غامحس��ین ش��افعی رئیس 

اتاق بازرگانی ایران اعام کرد: صدور یا تجدید یا تمدید 
کارت بازرگانی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی است.

در این نامه آمده اس��ت: احتراما، همانگونه که استحضار 
داری��د بر اس��اس حک��م م��اده 18۶ قان��ون مالیاتهای 
مس��تقیم، "صدور ی��ا تجدید یا تمدی��د کارت بازرگانی 
از ط��رف مراجع صاحیت دار منوط ب��ه ارائه گواهی از 
اداره ام��ور مالیاتی ذیربط مبنی ب��ر پرداخت یا ترتیب 
پرداخ��ت بده��ی مالیاتی قطعی ش��ده می باش��د و در 
صورت عدم رعایت این حکم مس��ئوالن امر نس��بت به 
پرداخت مالیاتهای مزبور، با مودی مس��ئولیت تضامنی 

خواهند داشت."
ب��ا عنایت به مراتب ف��وق و نظر به عام بودن حکم ماده 
)18۶( قان��ون مالیاتهای مس��تقیم، ص��دور یا تمدید یا 
تجدی��د کارت بازرگانی بدون اخذ گواهی صدراالش��اره 
به هر دلیل، فاقد وجاهت قانونی می باشد. بدیهی است 
در صورت ع��دم رعایت حکم م��اده قانونی موصوف در 
هنگام صدور کارت بازرگانی مس��ئولین امر، نس��بت به 
پرداخ��ت مالیاتهای مزبور با مودی مس��ئولیت تضامنی 

خواهند داشت.  سازمان امور مالیاتی 

سازمان تعزیرات هشدار داد؛
  فروش الستیک فقط با قیمت 

مصوب مجاز 
 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با تاکید بر لزوم 
برخ��ورد با گرانی و احت��کار تایر در بازار گفت: س��ازمان 
تعزی��رات با هرگونه گران فروش��ی، ع��دم عرضه، احتکار 
و مخف��ی ک��ردن تایر مقابله ک��رده و در ص��ورت لزوم با 
تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف برخورد خواهد کرد.

   اسفنانی معیار گرانفروشی را قیمت اعام شده از سوی 

س��ازمان حمایت از مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان و 
مصوبات ستاد تنظیم بازار اعام کرد و گفت: در صورت 
فروش تایر با قیمتی باالتر از قیمت مصوب در مغازهها، 
فضای مجازی و فروشگاههای اینترنتی، سازمان تعزیرات 

قطعا با متخلفان برخورد خواهد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با تاکید بر اینکه 
سازمان تعزیرات حمایت خود را از تولیدکنندگان داخلی 
ادامه میدهد، اظهار داش��ت: سیاست س��ازمان تعزیرات 
جلوگیری از تولید و فعالیت تولیدکنندگان نیس��ت، اما 
همانطور که در گذشته با تولیدکنندگان متخلف لبنیات 
و لوازم خانگی برخورد ش��د. در صورت اثبات این مسئله 
که تولیدکنندگان الستیک سبک و سنگین در گرانی و 
کمبود این کاالها نقش دارند، برخورد الزم با آنها صورت 
خواهد گرفت. وی افزود: با پخش اخبار مربوط به کشف 
انباره��ای احتکارکننده تایر از رس��انه ملی آن هم بدون 
حضور نماینده سازمان، احتکارکنندگان انبارها را به طور 
ش��بانه و فوری تخلیه کرده و سپس اجناس را به مکان 
دیگری انتقال میدهند تا فرآیند دسترس��ی و کشف این 

انبارها را مختل کنند. تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران ؛

۲۵۰۰ تومان؛ قیمت تمام 
شده آب در تهران  

مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان تهران گفت: قیمت 
تمام ش��ده آب در هر متر مکعب 2۵00 تومان است که از 
مردم به ازای هر متر مکعب ۷00 تومان اخذ میشود و این 
در حالی اس��ت که قیمت آب کانادا یک دهم ایران تخمین 

زده ش��ده اس��ت.   محمد رضا بختیاری   ب��ا بیان این که 
ایران یک کشور فقیر به لحاظ آبی است اظهار کرد: میزان 
بارندگی در ایران 4۵0 میلیمتر تخمین زده شده است که 
این عدد تقریبا ۵0 درصد بارندگی دنیاس��ت، بنابراین باید 

گفت که ایران یک کشور فقیر در حوزه منابع آبی است.
وی افزود: ۹0 درصد کش��ور در منطقه خش��ک، فراخشک 
و نیمه خش��ک قرار گرفته که ۳ درصد کش��ور در منطقه 
مرطوب و ۷ درصد در منطقه نیمه مرطوب واقع شده است 

که در این بین تهران در بخش نیمه خشک قرار دارد.

مدیر عامل ش��رکت آب و فاضاب استان تهران با اشاره به 
وضعیت منابع آبی استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر 
مخازن س��دهای ته��ران یک میلی��ون و 18۵ میلیون متر 
مکعب آب دارد که این عدد نس��بت به س��ال قبل  کاهش 
یافته و ش��اهد 8۵ میلیون کس��ری مخازن سدهای تهران 
هستیم که علت این مسئله استفاده بیش از حد نرمال آب 

شرب نسبت به سالهای گذشته است.
به گفته وی، از ابتدای اسفندماه سال 1۳۹8 با افزایش 2۵ 
درصدی مصرف آب شرب مواجه بودیم تا جایی که اکنون 

می��زان مصرف ب��ه ۳ میلیون و ۷00 مت��ر مکعب افزایش 
یافت��ه و این میزان مص��رف تاکنون در تاری��خ آب تهران 
اتفاق نیفتاده است. وی با بیان این که در حال حاضر تمام 
تصفیهخانهه��ای تهران با کل ظرفیت مش��غول به فعالیت 
هس��تند گفت: از ابتدای اسفند که با افزایش مصرف رو به 
رو ش��دیم، حتی لحظهای ش��اهد قطع آب به دلیل کمبود 
منابع آب نبودیم و تنها در غرب تهران در برخی مناطق به 
دلیل بروز مشکات فنی قطع آب رخ داد که در سریعترین 

زمان ممکن نیز برطرف شد.

سیاست روز تبعات تبلیغات الکچری در صدا و سیما را بررسی میکند؛

حسرت سازی برای جیب های زیر خط فقر

رئی��س کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه تعادل به 
بازار ارز برخواهد گش��ت، گفت: طی چند روز گذش��ته 
صدها میلیون دالر از س��وی بازارساز در بازار عرضه شد 
که خیلی از برنامه آنهایی که در تاش برای بر هم زدن 

ثبات بازار ارز بودند را خنثی کرد.
عبدالناصر همتی در دیدار با هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی 
ایران، ضمن تاکید مجدد بر اینکه حجم ذخایر اس��کناس 
کش��ور در مقایسه با سالهای گذش��ته بسایر خوب است. 
اظهار کرد: مشکل بازار عمدتا از عدم تعادل عرضه و تقاضا 
در بازار حواله ارز به خاطر مشکات کرونا در ابتدای سال 
نشأت گرفته است و با افزایش تدریجی عرضه ارز خصوصا 
ایفای تعهد از س��وی صادرکنندگان در این بازار و هدایت 

بانک مرکزی تعادل به بازار ارز برخواهد گشت.
وی افزود: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ 
ش��رایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات 
وج��ود دارد را درک می کنیم و همکاری الزم را در این 
زمینه خواهیم داش��ت. اگر هم صادرکنندگان اعتراضی 
به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل 
۷0 درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این 
نس��بت به بازگش��ت آن متعهد ش��ده بودند را به کشور 

بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره 
و تصمیمگیری کنیم.

نق��ش فعاالن اقتص��ادی و اعضای ات��اق بازرگانی را در 
تأمی��ن درآمدهای غیرنفتی کش��ور مفید خواند و گفت: 
ات��اق بازرگان��ی میتواند با رهنمودهای خ��ود به فعاالن 
اقتص��ادی و هدای��ت آن��ان، به وظیفه کلی��دی خود در 
شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید 
تاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم. 
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با 
فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران همسو است، گفت: 
م��ا در بانک مرکزی با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی 
ایران اختاف نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تاش 
کنیم از خروج س��رمایه از کش��ور جلوگیری کنیم. وی 
با بیان اینکه در اداره کش��ور نبای��د صرفاً بر درآمدهای 
نفتی متکی بود، گفت: به دلیل ش��رایط ظالمانه ناش��ی 
از تحری��م ه��ا، این درآمدها نیز کاهش یافته اس��ت. در 
چنین ش��رایطی باید تاش کنیم به راهکاری مش��ترک 
برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگش��ت ارز حاصل 
از ص��ادرات بیندیش��یم، چراکه ای��ن کار موجب تقویت 

منافع ملی کشور می شود. ایسنا 

وزی��ر راه و شهرس��ازی ضمن تش��ریح جزئیات تصمیم 
امروز ستاد مقابله با کرونا درباره سقف افزایش اجارهبها، 

گفت: موافق ساخت خانههای کممتراژ نیستم.
محمد اسامی  در پاسخ به سؤالی درباره ساخت خانه با 
مت��راژ کم توضیح داد: من به هیچ عنوان موافق طراحی 
این واحدهای مس��کونی نیستم و سیستم الگوی مسکن 
ما زیر ۷۵ متر است و وزارت راه و شهرسازی برنامه برای 

ساخت این واحدها را ندارد.
وی درباره تصمیم س��تاد ملی مب��ارزه با کرونا در حوزه 
سقف افزایش قیمت اجاره مسکن، اظهار داشت: امروز در 
س��تاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی را برای بازار اجاره 
اخذ کردیم؛ س��تاد ملی مبارزه با کرونا در اردیبهشتماه 
امس��ال مصوبه صادر کرد ک��ه در آن مدت اجاره دو ماه 

تمدید شد و امروز هم مصوبه در این زمینه اعام شد.
وزیر راه و شهرس��ازی افزود: طبق تصمیمات این س��تاد 
مقرر ش��د همه قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان 
شرایط کرونا و اعام عادی شدن وضعیت سامت کشور 
توس��ط وزارت بهداشت تمدید ش��ود، همچنین حداکثر 
افزایش نرخ اجاره در تهران 2۵ درصد و در س��ایر شهرها 
20 درصد است و مالکان حق افزایش قیمت اجاره بیش 

از این نرخ را ندارند. وی ادامه داد: این مصوبه دارای چند 
تبصره اس��ت به طوری که چنانچه مس��تاجران تکالیف 
خود را اجرا نکنند دادگاه ها حکم را صادر و باید مستاجر 
ظرف دو ماه تخلیه کند و چنانچه مالک به صورت رسمی 
واحد خود را فروخته باش��د مس��تاجر 2 ماه بعد از اعام 
رسمی میتواند واحد را تخلیه کند و سومین و مهمترین 
تبصره آن اس��ت که همه معامات باید در س��امانه ثبت 
اسناد اماک و مستغات کشور ثبت شود، متقاضیان باید 
کد رهگیری دریافت کنند و اگر خارج از بنگاه معاملهای 

منعقد شود باید حتماً کد رهگیری اخذ شود.
اس��امی تأکید کرد: همه مصوبات س��تاد ملی مبارزه با 
کرونا برای همه بخش ها الزم االجرا اجرا است، با توجه 
به ش��رایط خاص کش��ور و تغییر قیمتها در حوزه اجاره 
و معامله مس��کن و با توجه به اینکه برخی برخوردهای 
قضایی ممکن است التهاب آفرین باشد، بنابراین تنظیم 
مق��ررات در ای��ن بخش ب��ه گونهای انجام ش��ده که به 
جامع��ه آرامش دهی��م و برخورد قضای��ی در این زمینه 
صورت نگیرد؛ در واقع دادگاه به هیچ عنوان حکم تخلیه 
نمیدهد و این خود ابزاری اجرایی برای این مصوبه است. 

 وزارت راه و شهرسازی 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛ 

عرضه صدها میلیون دالری ارز در بازار 
وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

الزام ثبت رسمی معامالت امالک  


