
حفظ سیر صعودی جذب منابع ارزان 
قیمت توسط بانک آینده 

همکاران س��خت کوش بانک آینده، موفق ش��دند 
ت��ا در طرح تجهی��ز منابع »به س��وی برتری«، به 

دستاورد منحصر به فردی برسند.
   ط��رح مدیریت تجهیز منابع »به س��وی برتری« 
در روز پن��ج ش��نبه، 1399/۰۵/23، پای��ان یافت. 
این طرح، از روز س��ه ش��نبه 1399/۰۴/23 آغاز و 
به مدت یک ماه در راس��تای تجمی��ع منابع ادامه 
داش��ت که تالش همکاران شعب سراسر کشور به 
منظور بیشینه س��ازی فروش محصوالت و کیفیت 
خدم��ات در ش��اخص هایی نظیر: افتتاح س��پرده، 
ط��رح اعتب��اری آین��ده داران، ارائه تس��هیالت در 
قالب محصوالت مصوب بان��ک مرکزی ج.ا.ایران و 
محصوالت و خدمات بانکداری الکترونیکی، با قوت 

روزافزون باقی است.
از جمل��ه دس��تاوردهای منحصر به ف��رد همکاران 
ش��عب در بازه زمانی یاد شده، حفظ سیر صعودی 
در ج��ذب مناب��ع ارزان قیمت، وص��ول مطالبات و 
معوق��ات و فروش طرح اعتب��اری آینده داران بوده 

است

راه اندازی خط سوم انتقال برق ایران 
به ارمنستان طی ۶ ماه آینده

رییس اداره کل تأمین مالی و س��رمایه گذاری بین 
الملل بانک توسعه صادرات از راه اندازی خط سوم 
انتق��ال برق دو مداره ۴۰۰ کیلو ولت به طول 27۵ 
کیلومتر شامل طراحی، مهندسی، ساخت، نصب و 
راه اندازی به همراه پس��ت های انتقال برق طی ۶ 

ماه آینده خبر داد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، کامران رضوانی، گفت: این پروژه با س��رمایه 
گذاری بالغ بر ۸3 میلیون یورو از سوی بانک توسعه 
صادرات در قالب اعتبار خریدار تامین مالی شده و 
خاطر نشان می شود، این ابزار بانکی منحصر بفرد 
صرفاً توس��ط بانک توس��عه صادرات ایران در نظام 
بانکی ارائه ش��ده که راهبرد استراتژیک در نفوذ در 

بازارهای هدف صادراتی محسوب می شود.
وی با اش��اره به راه اندازی پروژه خط 3 انتقال برق 
ایران به ارمنس��تان، افزود: این پروژه که با سرمایه 
گ��ذاری بالغ ب��ر ۸3 میلیون یورو از س��وی بانک 
توس��عه صادرات تامین مالی ش��ده ظرف شش ماه 
آین��ده به بهره برداری خواهد رس��ید و پروژه خط 
انتقال برق در بخش پست موضوع تامین تجهیزات، 
نصب و راه اندازی پست ۴۰۰/22۰ کیلو ولت واقع 

در نورآوران با سیستم کنترل DCS است.
وی، تامی��ن مال��ی در قالب اعتب��ار خریدار در این 
پروژه را یکی از موفق ترین موارد تامین مالی شده 
توسط نظام بانکی در شرایط حاکم دانست و گفت: 
اعتبار خریدار یکی از تس��هیالت پایه ای محسوب 
می ش��ود که تکنول��وژی آن در اختیار اگزیم بانک 
های معروف جهان اس��ت که در کش��ورمان چنین 
تسهیالتی توسط بانک توسعه صادرات در راستای 
رس��الت خود جهت حمایت از صادرات و تس��هیل 
فرآیند مبادالت تجاری در سطح کالن اقتصادی به 
بان��ک ها و خریداران خارجی کاال و خدمات فنی و 

مهندسی ایرانی ارائه می شود.
رضوانی تصریح کرد: در واقع بانک توسعه صادرات 
ایران عالوه بر تس��هیالت معمول و س��نتی حاکم 
ب��ر نظام بانکی کش��ور که عمدتا ه��دف آن تامین 
مالی صادرکنندگان اس��ت و با اعطای تس��هیالت 
به خری��داران خارجی، یکی از ش��یوه های تامین 
مال��ی نوی��ن را که در سیس��تم بانکی کش��ورهای 
پیش��رفته مرس��وم بوده را در کش��ور پیاده سازی 
و اج��را کرده اس��ت. وی در ادامه به تش��ریح روند 
امضای قرارداد این پروژه پرداخت و گفت: با توجه 
به روابط اس��تراتژیک اقتصادی بین دو کشور و به 
ویژه جایگاه ارمنستان در اتصال شبکه برق ایران به 
کشورهای اوراسیا و اروپا، این قرارداد حائز اهمیت 
اس��ت که بین بانک توس��عه صادرات ایران و طرف 

ارمنی به امضا رسید.
ب��ه گفته رئی��س اداره کل تامین مالی و س��رمایه 
گذاری بین المللی بانک توس��عه ص��ادرات ایران، 
با به��ره برداری کامل از این طرح، دو کش��ور یک 
گام موثر در جهت عملیاتی ش��دن سیستم تهاتری 

متقابل بر می دارند.

ارتباط مستقیم تلفنی با معاون شعب 
و توسعه بازاریابی بانک شهر

جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک شهر، 
این هفته با حضور معاون ش��عب و توسعه بازاریابی 

این بانک برگزارمی شود.
به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
شهر، جلس��ه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران این 
بان��ک، این هفت��ه با حضور محس��ن امیری معاون 
شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر و هیات همراه، 
در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی ۸۶۵۵ برگزار 

می شود.
بر این اساس مش��تریان و همکاران می توانند روز 
چهارش��نبه 29م��رداد ماه از س��اعت 1۰ تا 12 از 
طریق شماره تماس ۸۶۵۵ هرگونه پرسش، انتقاد، 
پیشنهاد، شکایت و تقدیر خود از عملکرد این حوزه 

را مطرح کنند.
گفتنی است، س��امانه۸۶۵۵ به منظور رسیدگی به 
درخواس��ت ها، شکایت ها، انتقادها و پیشنهادهای 
مش��تریان، شهروندان بانک ش��هر، راه اندازی شده 
است که از این طریق هر هفته یکی از مدیران و یا 
معاونان بانک، پاسخگوی موضوعات حوزه مربوطه 

خواهد بود.

اخبار

تا نیمه نخست ۱۴۰۰ انجام می شود

  تکمیل مسیر رفت قطعه ۲ آزاد راه 
تهران-شمال 

 رئیس بنیاد مس��تضعفان از تکمیل مسیر رفت قطعه 2 آزادراه تهران-شمال 
را تا نیمه نخست سال آینده داد.

  س��ید پرویز فتاح در حاش��یه بازدید از منطقه 2 آزادراه تهران شمال با اشاره 
ب��ه آخرین وضعیت تکمیل این پروژه اظهار کرد: اوایل تیر ماه و پس از بازدید 
مش��ترک با وزیر راه و رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه از این قطعه، عملیات 
عمرانی ما بر روی قطعه دو متمرکز ش��د و ب��ا توجه به انجام تعهدات مالی از 
سوی آقای نوبخت و همچنین انجام تعهدات مالی از سوی بنیاد، این پروژه از 
لحاظ تامین منابع مالی مشکل خاصی ندارد. وی تصریح کرد: بر اساس توافق 
انجام گرفته مقرر ش��ده تا در نیمه نخس��ت س��ال آینده، یک مسیر رفت در 
منطقه 2 آزادراه تهران ش��مال تکمیل شود. وی افزود: امیدواریم بتوانیم روند 
احداث و تکمیل تونل ۶۴۰۰ متری البرز را زودتر از موعد مقرر تکمیل کنیم و 
این درحالی است که همکاران ما در این پروژه، کارگاهی به طول 22 کیلومتر 
احداث کرده اند که 1۶ کیلومتر آن تونل و 2 کیلومتر آن به صورت پل اس��ت 
و همکاران ما به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی در حال فعالیت هستند. 
فتاح با بیان اینکه مردم از قطعه نخست آزادراه تهران شمال رضایت داشته اند 
گفت: با توجه به اینکه با بهره برداری از منطقه نخس��ت آزادراه تهران شمال، 
هموطنانمان دسترس��ی ایمن تر و س��ریع تر به شمال کش��ور پیدا کردند و با 
تکمیل روند اجرایی فاز دوم آزادراه، مس��یر تهران به چالوس کوتاهتر خواهد 

شد و در مصرف سوخت نیز صرفه جویی می شود. تسنیم 

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه درخواست های 
افزای��ش س��رمایه ش��رکتها، ۵ روزه پاس��خ داده 
می شوند، گفت: با ایجاد شرایط فنی به دنبال این 
هس��تیم که هر روز هفته، شاهد عرضه های اولیه 

در بورس باشیم.
حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: طی س��الهای اخیر، طبقه متوسط در 
کش��ور کم شده است به این معنا که یا به طبقات 
ب��اال رفته و ی��ا عمده آنها به طبق��ات پایین کوچ 
کرده ان��د، بنابراین بازار س��رمایه می تواند حضور 

طبقه پایین را در اقتصاد ایران پررنگ کند.
وی افزود: حض��ور مردم در بورس منجر به انتفاع 

اقتصاد کشور و البته خود مردم خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با ایجاد 
شرایط فنی به دنبال این هستیم که هر روز هفته، 

شاهد عرضه های اولیه در بورس باشیم.
قالیب��اف اص��ل ب��ا بیان اینک��ه ت��الش کردیم تا 
تسهیالتی برای افزایش سرمایه شرکتها در بورس 
فراه��م کنیم، گفت: دردی که در اقتصاد کش��ور 

وجود دارد، این اس��ت که بنگاه بزرگ در کش��ور 
نداری��م و مرت��ب ش��عاری را تک��رار می کنیم که 
کوچک زیبا اس��ت، در حالیکه بنگاههای کوچک 
برای یکس��ری از کارها مناسب هستند، اما انجام 
یکس��ری از امور نیاز به بنگاه بزرگ و تأمین مالی 
بزرگ دارد، بنابراین اگر بنگاه بخواهد بزرگ شود، 
باید سهامی عام ش��ده و در بازار سرمایه پذیرش 
شود. وی اظهار داش��ت: اگر قرار باشد کار بزرگی 
در اقتصاد ایران انجام شود، ساختار سهامی عام و 
تأمین مالی عام نیاز است؛ همانطور که این روش 
تأمین مالی در دنیا پذیرفته ش��ده است؛ بنابراین 
م��ا هم اگر می خواهیم در اقتصاد دنیا حرفی برای 
گفتن داش��ته باشیم، کش��ور ما باید به بنگاههای 
بزرگ خود تکیه کند و بازار س��رمایه نیز مس��یر 

خوبی برای تحقق این هدف است.
قالیباف اصل گفت: ابتدا ش��رکت باید نشان دهد 
که مورد اعتماد جامعه سهامداری هست بعد اقدام 
به سهامی عام کند که البته در این صورت، مسیر 
تأمین مالی و بزرگ شدن آن باز می شود و ما نیز 

در بازار سرمایه از این کار استقبال می کنیم.
وی میزان عرضه اولیه ها در سال جاری را 2۰ هزار 
میلیاردتومان ذکر کرد و گفت: فعاالن اقتصادی به 
این س��مت حرکت کرده اند که شرکتهای خود را 
در بازار س��رمایه وارد کنند؛ ضمن اینکه در حوزه 
تأمی��ن مالی نیز، باید به ای��ن نکته توجه کرد که 
یک تنوع خوبی از ابزاره��ای تأمین مالی در بازار 
س��رمایه وجود دارد که موضوع افزایش س��رمایه 
یکی از آنها اس��ت؛ ضمن اینک��ه دولت و مجلس 
نیز در سال جاری به بازار سرمایه کمک کرده اند 
که افزایش س��رمایه از محل صرف س��هام صورت 

گیرد.
قالیباف اصل گفت: این امکان را در بازار س��رمایه 
فراه��م کردیم که بنگاه اقتص��ادی به ارزش بازار، 
افزایش سرمایه دهد و این افزایش سرمایه و رشد 
قیمته��ا، نصیب بنگاهها نیز بش��ود؛ این در حالی 
است که در گذشته، دو سال افزایش سرمایه را در 
اختیار هیأت مدیره ق��رار می دادند و اکنون ما به 
دنبال این هس��تیم که این عدد به ۵ سال افزایش 
یاب��د. وی ادامه داد: این امر باعث افزایش س��طح 
شناور شدن بازار می ش��ود. البته فردا هم دومین 
جلسه مجلس در مورد الیحه ای که در آن افزایش 
س��رمایه از محل صرف س��هام مورد تاکید است، 

برگزار می شود.  سنا 

گزارش

وضعیت بازار مس��کن در سالهای اخیر به واسطه هم افزایی 
انواع و اقسام محرک ها به حدی پرچالش شده که متقاضیان 

واقعی تقریبا از آن اخراج شده اند.
برابر آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله 3 سال گذشته، 
قیم��ت هر متر واحد مس��کونی از ۴ میلی��ون و ۶19 هزار 
تومان ب��ه 21 میلیون و 77۵ هزار توم��ان )۵ برابر قیمت 

مبدأ مقایسه( جهش کرده است.
از اواس��ط سال 139۶ پس از سپری شدن یک دوره رکود 
سنگین در بازار مس��کن و صنعت ساختمان، موج افزایش 
قیمت مس��کن از کالن ش��هرها به راه افتاد. اما این افزایش 
موتوره��ای مح��رک قوی ت��ری در ماه های آتی داش��ت و 
هم افزای��ی اختالف فاحش میزان تولی��د و تقاضای واقعی 
مس��کن، افت مس��تمر ارزش ریال و افزایش شدید قیمت 
مصالح س��اختمانی، گرانی بی سابقه مس��کن را تا به امروز 

رقم زد و به سراسر کشور تسری داد.
بررس��ی میدانی فعل وانفع��االت بازار مس��کن در ماه های 
اخیر نش��ان می دهد، با وجود افزایش ش��دید قیمت ها فقر 
عرضه واحدهای مسکونی از سوی فروشنده توأم با افزایش 
مس��تمر قیمت در بازار کم رمق! مس��کن، همچنان گریبان 

متقاضیان واقعی مسکن را گرفته است.
بر اس��اس آنچه مطرح ش��د، در پی افزایش ش��کاف میان 
توان متقاضی��ان و نرخ های اعالمی فروش��ندگان در بازار 
مس��کن بحرانی تش��کیل ش��ده که برخی از متعاملین را 
ناچار به تماشای وضعیت کنونی کرده است. از این رو، اگر 
برای بازار بحران زده مس��کن بی درنگ چاره اندیشی نشود، 
پیامدهای دردناکی برای تأمین مس��کن اقشار آسیب پذیر 
و حتی بابت افت بیش��تر تولید مس��کن در کش��ور در پی 

خواهد داش��ت.

روند شکل گیری بحران در بازار مسکن
تحلی��ل داده ه��ای وزارت راه و شهرس��ازی درباره کیفیت 
معامالت، حاکی از بروز یک ش��وک قیمتی در بازار مسکن 
طی 3 س��ال اخیر اس��ت. جس��ت وجو در میان پایگاه های 
آماری وزارت راه و شهرسازی برای بررسی تغییرات قیمت 
مس��کن در یک س��ال گذشته، رش��د 39 درصدی قیمت 
مس��کن در ش��هر تهران طی ۴ ماه نخس��ت سال جاری را 
تأیید می کند. در تیرماه سال جاری میانگین قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی در پایتخت بالغ بر 21 میلیون و 77۵ 

هزار تومان بوده است.
نکته تأس��ف برانگیز در این میان، از مقایسه میانگین نرخ 
معامالت مس��کن تیرماه 1399 در ش��هر ته��ران با مدت 
مشابه در س��ال 139۶ حاصل می شود؛ جایی که برابر آمار 
وزارت راه و شهرسازی در فاصله 3 سال گذشته، قیمت هر 
متر واحد مس��کونی از ۴ میلیون و ۶19 هزار تومان به 21 
میلی��ون و 77۵ هزار تومان )۵ برابر قیمت مبدأ مقایس��ه( 

جهش کرده است!

ریشه یابی بحران مسکن
بررس��ی ها نش��ان می دهد، افزایش قدرت خرید متقاضیان 
مسکن هیچ سنخیتی با رشد اخیر قیمت ها ندارد! گواه این 
ادع��ا انصراف برخی از متقاضیان وام مس��کن یکم از خرید 
مسکن به دلیل تضعیف قدرت خرید، جوالن سفته بازان در 
ب��ازار و حذف برخی از متقاضیان با علم به اس��تمرار روند 
افزایش قیمت مسکن است. روندی که بازار مسکن حاشیه 
ش��هرها و محروم ترین مناطق را هم تا س��ر حد ممکن )به 
واسطه سرریز تقاضای تضعیف شده کالن شهرها( با التهاب 

و آشفتگی مواجه کرده است.
بررسی مؤلفه های اثرگذار در نوسانات بازار مسکن، فهرستی 
از م��وارد قابل مدیریت و کنترل پذی��ری را به ذهن متبادر 
می کن��د. بی تردید، فارغ از آش��فتگی ش��اخص های کالن 
اقتصادی، لزوم توجه به صنعت ساختمان به عنوان پیشران 
بس��یاری از مش��اغل با ظرفیت و ابزاره��ای داخلی تولید 
مس��کن، نوش��تن تقصیر التهاب کنونی بازار مسکن صرفاً 
پای ش��رایط تحریمی و افت ارزش ریال، را غیرمنصفانه و 

برای توجیه سو مدیریت ها نشان می دهد.

خسارت محض بازار مسکن از جانب سیاست های 
وزارت راه 

یک��ی از اصلی ترین عواملی که التهاب در بازار مس��کن را 
به اوج رس��انده، بی عملی در حوزه ساخت وس��از مسکن در 
س��نوات گذش��ته به ویژه در دوران وزارت عباس آخوندی 
اس��ت. به گونه ای که حتی در شرایط ثبات اقتصادی زنگ 
خطر کمبود واحدهای نوساز در سراسر کشور نواخته شده 
بود اما گویا گوش ش��نوایی برای آن وجود نداشت تا در اثر 
وقوع یک تالطم ارزی، نرخ مسکن در مواردی بیش از نرخ 

ارز رشد داشته باشد!
بر اس��اس آنچه مرکز آمار از میزان تولید مسکن در مناطق 
شهری منتش��ر کرده، میزان ساخت مسکن از سال 1392 
تاکنون روند نزولی به خود گرفته و تقریباً پس از آن هیچ گاه 
رنگ رونق را به خود ندیده است که این مهم نشان از ضعف 
شدید مدیریتی هم در حوزه سیاست گذاری و هم در حوزه 
تولید مسکن برای اقشار آسیب پذیر برابر قانون اساسی دارد. 
بررس��ی روند تعداد واحدهای مس��کونی مناطق شهری در 

کشور در نمودار شماره 2 قابل مشاهده است.

اثرپذیری هزینه تمام شده ساختمان
از قیمت زمین

از عمده مس��ائلی که سیاس��ت گذار در س��ال های گذشته 
از بررس��ی و رفع آن غفلت داش��ته، کنترل قیمت زمین با 
استفاده از ابزارهای مالیاتی و تمرکز بر توسعه زیرساخت ها 
با هدف افزایش س��طح اراضی قابل بهره برداری در صنعت 

ساختمان است.
از ای��ن رو، به موازات افزایش سرس��ام آور قیمت ها در بازار 
مس��کن )که گویا خی��ال توقف هم ندارد!(، فش��ار بر کادر 
جدی��د وزارت راه وشهرس��ازی متولیان امر را ب��ا اذعان به 
عقب ماندگی س��ال های گذش��ته، به تولید مس��کن برای 

اقشار کم برخوردار وادار کرد.
بر همین اس��اس از آبان 139۸، طرح اقدام ملی مس��کن از 
سوی وزارت راه و شهرسازی با تمرکز بر تأمین زمین ارزان 
قیم��ت و به کمک بخش خصوصی، وارد فاز عملیاتی ش��د. 
البته همچنان از ابهاماتی در حوزه نحوه تعیین پیمانکاران، 
چگونگی محاسبه قیمت برای متقاضیان و نحوه تأمین مالی 
پروژه رنج می برد. در همین خصوص وحید ش��قاقی شهری 
با اش��اره به ابهام در جزئیات طرح اقدام ملی مسکن گفت: 
ب��ا وجود پیگیری ه��ای متعدد در رس��انه ها، اطالعات قابل 
توجهی در خصوص این پروژه ارائه نشده و موارد غیرشفاف 
بس��یاری درباره طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد که باید 

این ناآگاهی از سوی وزارت راه و شهرسازی مرتفع شود.
در کن��ار بح��ران تأمی��ن زمی��ن ارزان برای رش��د تولید 
مسکن در سراس��ر کش��ور! آنچه در ماه های اخیر گریبان 
حوزه ساخت وس��از را گرفته، نوسانات شدید قیمت مصالح 
س��اختمانی توأم با عدم دسترسی به برخی از مصالح مورد 
نیاز در پروژه های عمرانی اس��ت. همچنین برخی از فعاالن 
حوزه صنعت س��اختمان از دست اندازهای اداری در مسیر 
تولید واحدهای مسکونی گالیه دارند که این مهم ضرورت 
بررسی روش های تسهیل در صدور مجوزهای مربوطه را از 

سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد.
ش��قاقی ش��هری همچنین درب��اره ض��رورت بازنگری در 
سیاس��ت های اقتصاد مس��کن به مهر گفت: سرمایه گذاری 
در صنعت س��اختمان ش��رایط خوبی را س��پری نمی کند و 
تمای��ل برای ساخت وس��از کاهش پیدا کرده اس��ت. تحقق 
تولی��د میلیون��ی مس��کن، نیازمن��د حمای��ت در خصوص 
تأمین منابع مالی پروژه ه��ا، ارائه زمین های ارزان قیمت با 
تعیین ش��روط مشارکتی مناسب و تسریع در فرآیند کسب 
مجوزهای ساخت وساز است. بر اساس آنچه مطرح شد، توأم 
با ضرورت شفاف سازی درباره نحوه تأمین مالی طرح اقدام 
ملی مسکن و ایجاد داش��بورد نظارتی برای متقاضیان این 
واحدهای مسکونی از سوی متولیان امر، ارائه برنامه منسجم 
و عملیاتی وزارت راه و شهرس��ازی برای رونق بخشیدن به 
صنعت س��اختمان با هدف برون رفت از بحران کنونی برای 

بازار نیمه جان مسکن کاماًل احساس می شود. مهر 
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از هفته آینده انجام می شود؛
ارائه تسهیالت خرید کاالی منزل 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: از ابتدای 
مهرماه س��الجاری مرحله دوم طرح همس��ان س��ازی و 
متناسب ش��دن حقوق بازنشستگان کشوری با شاغالن 

همطراز عملیاتی خواهد شد.
اکب��ر افتخاری افزود: امس��ال مجموع��ه اقداماتی انجام 
شده برای اینکه بتوانیم خدمت مناسبی را برای توسعه 
معیش��ت و سبد خانواده بازنشس��تگان فراهم کنیم که 
بحث همس��ان سازی حقوق بازنشس��تگان از جمله این 

اقدامات است.
وی اظهارداش��ت: بودجه طرح همس��ان س��ازی حقوق 

بازنشس��تگان در ابتدا س��ه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
مصوب مجلس ش��ورای اسالمی بود که با پیگیری های 
صورت گرفته این عدد به ش��ش ه��زار و ۵۰۰ میلیارد 
توم��ان افزایش پی��دا کردو خوش��بختانه ی��ک مرحله 

همسان سازی در فروردین ماه سال جاری اتفاق افتاد
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: هم اکنون 
در حال برنامه ریزی و نهایی کردن احکام هستیم که از 
ابتدای مهر ماه سال جاری مرحله بعدی همسان سازی 

حقوق بازنشستگان را عملیاتی کنیم.
وی در ادامه افزود: بدون ش��ک در این مرحله همس��ان 
سازی کاملی در راستای حقوق بازنشستگان صورت می 

گیرد.
افتخ��اری اظهارداش��ت: این موضوع یک��ی از مطالبات 
جدی بازنشستگان بود که در یک قالب مشخص حقوق 
بازنشستگان و ش��اغلین متناسب شود و دولت هم عزم 

جدی در این زمینه داشت که آن را رفع کند.
وی اف��زود: ط��رح های رفاه��ی صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری با هدف بهبود کیفیت زندگی و افزایش قدرت 
خری��د بازنشس��تگان عزیز در حال اجراس��ت. افتخاری 
بیان داشت: ارائه تسهیالت بلندمدت برای خرید کاالی 
خانگ��ی از جمله ط��رح های رفاهی ک��ه از هفته آینده 

عملیاتی می شود.  صدا و سیما 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛
تمدید مهلت ثبت نام وام کرونا تا 

شهریورماه  
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناش��ی از ش��یوع 
ویروس کرونا، مهلت تشکیل پرونده و پرداخت تسهیالت 
به »کس��ب وکارهای بیمه نشده« را تا پایان شهریورماه 
و کس��ب و کارهای بیمه ش��ده را تا 1۵ شهریور 1399 

تمدید کرد. 
متقاضیان می توانند در مهلت یاد شده به سامانه کارا به 
نش��انی https://kara.mcls.gov.ir/  مراجعه و روند 
ثبت نام برای دریافت تسهیالت حمایتی کرونا را دنبال 

کنند.

 یکی از موانع پیش رو برای دریافت تسهیالت حمایتی 
کرونا، ش��رط »نداشتن چک برگشتی« بود که کارگروه 
این شرط را از مقررات پرداخت تسهیالت بانکی مستثنی 
کرد تا روند پرداخت تس��هیالت کرونا ب��ه متقاضیان و 

صاحبان کسب و کارها تسهیل شود.
ب��ه کارگاه هایی که مس��تقیم از کرونا لطم��ه دیده و به 
اجبار تعطیل ش��ده اند، مبلغ 1۶ میلی��ون تومان وام به 
ازای هر نیروی انسانی اختصاص می یابد و در واحدهای 
کسب وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و غیر مستقیم 
از کرون��ا آس��یب دیده ان��د، مبل��غ 12 میلی��ون تومان 
تسهیالت پرداخت می شود. نرخ سود تسهیالت نیز 12 

درصد بوده و بازپرداخت آن از مهرماه است.
همچنی��ن وثیق��ه الزم ب��رای وام1۶ میلی��ون تومانی 
بنگاه های آس��یب دیده از کرونا تنها سفته یا چک است 
و ب��رای مبالغ بیش��تر عالوه بر آن بای��د ضامن نیز ارائه 

شود.
براس��اس آخرین آمار از کل 3۸۵ ه��زار و 1۶۶ پرونده 
ارسال شده به مؤسسات عامل، 119 هزار و 2۵7 پرونده 
مصوب و تس��هیالت مربوط به 1۰۰ هزار و 37۶ پرونده 
پرداخت ش��ده اس��ت. تاکنون 23 هزار و ۶۶7 میلیارد 
ریال تحت عنوان تس��هیالت کرونا از س��وی مؤسسات 

عامل به مشموالن پرداخت شده است.  ایرنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

 ظرف ۳ سال ملک 500درصد رشد کرد؛

تیشه سیاست های وزارت راه  
برخشت بازار مسکن 

   رئیس سازمان بورس اعالم کرد

هر روز هفته؛ یک عرضه اولیه در بورس  


