
تبلت های بانک رفاه به دانش آموزان 
خراسان جنوبی اهدا شد

 بانک رفاه کارگران در راس��تای ایفای مس��ئولیت 
اجتماع��ی، 25 دس��تگاه تبل��ت به دان��ش آموزان 
م��دارس عش��ایری خراس��ان جنوب��ی اه��دا کرد.

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، 
در راس��تای ایفای مس��ئولیت اجتماع��ی، با هدف 
محرومیت زدای��ی و حمای��ت از نظ��ام آم��وزش و 
پرورش، حفظ س��امتی در دوران ش��یوع بیماری 
کرونا و برخورداری دانش آموزان مناطق محروم از 
ش��یوه های آموزش مجازی، این بانک 25 دستگاه 
تبلت به دانش آموزان مدارس عش��ایری خراس��ان 

جنوبی اهدا کرد

کلنگ زنی فاز چهارم نورد شرکت 
ذوب آهن پاسارگاد با تسهيالت بانک 

صنعت و معدن
با حضور دکتر رزم حس��ینی وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت کلنگ زنی فاز چهارم نورد ش��رکت ذوب 
آهن پاس��ارگاد که از س��وي بانک صنعت و معدن 
تأمین مالي مي ش��ود، روز جمع��ه یازدهم مهرماه 

سال جاري به انجام رسید.
به گزارش پایگاه اطاع رساني بانک صنعت و معدن، 
در این مراس��م دکت��ر رزم حس��ینی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اش��اره به لزوم جلوگیری از خام 
فروش��ی مواد معدني اظهار داش��ت: اولویت وزارت 
صمت، صادرات نهایی فوالد بوده و تکمیل زنجیره 
تولید ف��والد هدف ماس��ت که در برخی اس��تانها 
به طور کامل انجام ش��ده اس��ت و با کامل ش��دن 
ای��ن زنجیره، قادر به ص��ادرات محصوالت فوالدي 
بیشتري به بازارهاي هدف منطقه خواهیم بود.وزیر 
صمت با اش��اره به اینکه ب��ا تکمیل ظرفیت کنوني 
واحدهاي تولیدي و س��رمایه گذاریهاي بیش��تر در 
این صنعت، امکان تولی��د محصوالت جدید فراهم 
مي شود، افزود: افزایش تولید بر قیمت محصوالت 
نی��ز تأثیرگذار اس��ت و توان رقابتي ش��رکت هاي 

داخلي را افزایش مي دهد.

همکاران شعب نقش مهمی در موفقيت 
بانک توسعه تعاون بر عهده دارند

همکاران ش��عب نق��ش مهم��ی در موفقیت بانک 
توسعه تعاون بر عهده دارندمدیرعامل بانک توسعه 
تعاون ب��ر نقش مهم همکاران ش��عب در موفقیت 
بانک توس��عه تعاون تأکید ورزید.حجت اله مهدیان 
مدیرعام��ل بانک توس��عه تع��اون در برنامه تماس 
تلفن��ی با برخی روس��ای ش��عب این بان��ک اظهار 
داشت: همکاران شعب مسئولیت های متعددی در 
اجرای سیاست ها و راهبردهای توسعه بخش تعاون 
بر عهده دارند و رفتار حرفه ای و عملکرد دلسوزانه 
همکاران موجب پیش��رفت فرآینده��ای بانکداری 

توسعه ای گردیده است.
مهدیان تصریح نمود: مجمع س��الیانه بانک توسعه 
تعاون تحت نظارت و درایت وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی برگزار گردید و بس��یاری از فعالیت ها و 
راهبردهای بانک به صورت جزئی موردبررس��ی قرار 
گرف��ت.وی با تأکی��د بر یادآوری نقش مش��ارکتی 
همکاران در کسب توفیقات و دستاوردها در جلسه 
مجمع سالیانه بانک همچنین افزود: شایسته است 
همکاران در واحدهای صف و س��تاد با شناس��ایی 
صحیح فرآیندهای جدید و سطح مساعد همکاری 
درون سازمانی و برون س��ازمانی، در اجرای تکالیف 
توسعه ای به ویژه تسهیات اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری و تسهیات موضوع بند الف تبصره 18 و 

ماده 52 قانون بودجه سنواتی مبادرت ورزند.

تکميل زنجيره ارزش صنعت بلور و 
کریستال با تامين مالی بانک ملی 

ایران
صنعت س��اخت ظروف بلور و کریس��تال طی سال 
ه��ای اخیر با تامین مال��ی و تخصیص اعتبار بانک 
ملی ایران و توان متخصصان و صنعتگران داخلی به 
تکمیل زنجیره ارزش و آنچه هدف گذاری کرده بود 
نظیر؛ ¬بومی س��ازی، توسعه ظرفیت ها و صادرات 
دس��ت یافت.به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی 
ای��ران، امروز ایران در تولید ظروف کریس��تالی در 
آس��یا و خاورمیانه نیز رتبه نخست را چه به لحاظ 
حجم و چه از نظ��ر کیفیت و تنوع طرح و رنگ به 

خود اختصاص داده است.
بانک ملی ایران طی س��ال های اخیر صنعت بلور و 
کریستال کشور را در مسیر توسعه حمایت کرده و 
با حضور در بخش های مهم تولید این صنعت نقش 
بسیار مهمی در رش��د و شکوفایی ایفا کرده است، 
به  گونه ای که در ارائه تسهیات، تامین منابع مالي 
و گش��ایش اعتبارات اسنادی پروژه ها و طرح های 
توسعه شرکت جهان زیوان که به عنوان قطب تولید 
ظروف بلور و کریس��تال در کشور و سهم باالی ۷۰ 
درصدی تولید این محصوالت را در بازارهای داخل 

کشور دارد، مشارکت فعال داشته است.
با حمایت های به عمل آمده، ش��رکت جهان زیوان 
بزرگترین و تنها شرکت تولید ظروف کریستال در 
غرب آسیا و خاورمیانه با بهره گیري از هشت خط 
اتوماتیک و دستی با استفاده از متخصصان کشور، 
در فرآیند تولید خود با استفاده از مرغوبترین مواد 
اولیه اس��تاندارد، ساالنه 5 هزار و 6۰۰ تن محصول 
و بی��ش از 2 هزار و 5۰۰ ط��رح و قالب با کیفیت 
بس��یار باال تولید می کند که به رقیبي جدي براي 
سایر شرکت هاي تولید کننده ظروف کریستال، در 

عرصه بین المللي تبدیل شده است.

اخبار گزارش

در حال��ی ک��ه نهادهای نظارت��ی بر شناس��ایی اخالگران 
بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایت های 
ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانه ای بر 

طبل مخالفت با این ماجرا می کوبد.
در جری��ان جلس��اتی ک��ه ب��ا محوری��ت معاون��ت فضای 
مج��ازی دادس��تان کل کش��ور و ب��ا حض��ور نمایندگان 
اتحادی��ه کس��ب وکارهای فضای مج��ازی و برخی مدیران 
کس��ب وکارهای اینترنت��ی برگزار ش��د، نهایتاً مقرر ش��د 
در مرحل��ه نخس��ت از ابتدای مهرماه س��ال جاری، تمامی 
پلتفرم ها و وبسایت های ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن 
به احراز هویت کاربران و کاالهای ارائه شده در ذیل سامانه 

امتا بپردازند.
بر این اس��اس، س��امانه امتا ک��ه تجربه موفق��ی در احراز 
هوی��ت ۷ میلی��ون متقاض��ی پیش فروش خودرو داش��ته 
اس��ت، از این پس به احراز هویت آگهی دهندگان خودرو و 
مس��کن می پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این 
وبسایت ها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو 
و مسکن از طریق انتشار آگهی های غیرواقعی سازمان یافته 

در پوشش هویت های گمنام نباشیم.
با وج��ود اینکه این تصمیم از همان ابت��دا مورد حمایت و 
تأکید سازمان هایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، 
پلی��س فتا، مرکز ملی فضای مجازی، ق��وه قضائیه، قرارگاه 
رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسب وکارهای 
اینترنتی قرار گرفته اس��ت اما در این میان س��ازمان نظام 
صنف��ی رایانه ای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش 

ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

مش���روعیت قانونی امتا به عنوان سامانه ای خوش 
سابقه و پیشگام

در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه 
اس��تارتاپ عنوان کرد: »شاید نسبت به نحوه تصمیم گیری 
و شیوه اجرایی احراز هویت آگهی دهندگان در سامانه امتا 
انتقادات��ی وارد باش��د، اما ماهیت این اق��دام را باید گامی 
مثب��ت و رو به جلو در جهت حمای��ت از مصرف کنندگان 
و همچنین ناامن س��ازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم 

اقتصادی تلقی کرد.«
این کارش��ناس حقوقی حوزه کس��ب وکار با اشاره به اینکه 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، ادعا کرده است که این 
احراز هویت در امتا ب��ا قانون نظام هویت معتبر در فضای 
مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: »با دقت در مفاد 
این س��ند مشخص می ش��ود که طرح امتا نه تنها در تضاد 
با این قانون نیس��ت بلکه در راس��تای عمل به مقررات آن 
مفاد قانونی اس��ت.« وی با بیان اینکه ماده 2 این سند در 
مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیست بوم فضای مجازی 
است، تشریح کرد: »ذیل بند 2، 5 و1۰ این ماده قانونی بر 
الزامات اعتبارسنجی هویت های دیجیتالی و همچنین قابل 

استناد بودن هویت های مجازی با اهرم افزایش شفافیت و 
کاهش گمنامی تأکید شده است.«

کیوانی با اشاره به بند سوم ماده ۳ قانون نظام هویت معتبر 
در فضای مجازی کشور که بیان می کند هویت ها در شبکه 
ملی اطاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن 
اس��ت، باید احراز ش��ده باش��د، ادامه داد: »بند پنجم ماده 
۳ این س��ند، ارائه دهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره 
مانند فروش��ندگان خودرو و مس��کن را موظف س��اخته از 
تعامل ه��ای فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب 
و منطبق ب��ر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کش��ور 

فعالیت کنند.«
وی افزود: »اکنون تنها سیس��تم هوشمند دولتی و پیشگام 
در کش��ور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی 

کاربران داشته، سامانه امتا است.«
چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول 

شد؟
این کارش��ناس حقوقی حوزه اس��تارتاپ با عن��وان اینکه 
مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه 
مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی دانس��ته اند، خاطرنشان 
کرد: »بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق 
آن همچون اجرای موفق »ای نماد« نش��ان می دهد که در 
برهه کنونی س��پردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، 

تصمیم قابل دفاعی است.«
کیوانی ب��ه وظایف محول ش��ده به مرکز توس��عه تجارت 
الکترونی��ک وزارت صم��ت اش��اره کرد و گفت: »توس��عه 
فعالیت ه��ای تدارکات��ی و معامات��ی ب��ه ص��ورت تجارت 
الکترونیکی، تدوین مقررات، اس��تانداردها و ضوابط مربوط 
ب��ه تج��ارت الکترونیک��ی و همچنین ایج��اد، نگهداری و 
پش��تیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام 

جامع فناوری اطاعات از جمله وظایف این مجموعه است. 
بر همین اس��اس احراز هویت کاربران وبس��ایت های ثبت 

آگهی نیز کامًا مطابق با مأموریت این مرکز است.«
وی ادامه داد: »مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا 
بودن اختیارات و ق��وه اجرایی خاص خود همزمان با رصد 
مداوم آگهی ها می تواند با س��رعت و دقت بیشتر به معرفی 

متخلفان به دستگاه های نظارتی و قضائی اقدام کند.«
هم صدایی 6 نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا

محمدعل��ی قش��قایی کارش��ناس اقتصاد دیجیت��ال نیز با 
بی��ان اینکه بعد از جهش ش��دید قیمت برخ��ی کاالها در 
اردیبهش��ت ماه ۹8 در فض��ای مجازی و ب��ه دنبال آن در 
بازارهای سنتی، بررسی هایی درباره علت این اتفاق توسط 
ارگان های��ی همچ��ون مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک، 
پلی��س فتا، مرکز ملی فضای مجازی، ق��وه قضائیه صورت 
گرف��ت، افزود: »یک��ی از مهم ترین دالیلی ک��ه این نهادها 
در آن یک صدا ش��دند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان 
کس��ب وکارهای آناین و قیمت س��ازی کاذب توسط افراد 

سودجو بود.«
قشقایی عنوان کرد: »سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی 
امتا برای پیش فروش خودرو ابراز نگرانی می کردند اما این 
س��امانه توانس��ت به راحتی در ع��رض 1۰ روز، بیش از ۷ 

میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.«

ماج���رای فردی که ط���ی ۲۰ روز ۵ هزار آگهی فروش 
ثبت کرده بود

وی با بیان اینکه در س��ال گذش��ته شاهد بودیم که فردی 
در ع��رض 2۰ روز، نزدی��ک ب��ه 5 هزار آگه��ی فروش در 
وبس��ایت های درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: »یک 
دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به 

معامله کاالی ش��خصی خودشان می پردازند و دسته دیگر 
فعاالن تجاری مثل بنگاه داران خودرو و مسکن هستند که 

متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.«
قش��قایی با بی��ان اینکه قرار بود س��امانه امت��ا از تیر ۹8 
راه اندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرم ها مواجه 
ش��د، عنوان کرد: »همین قضیه باعث ش��د در پایان سال 
۹8 نوس��انات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در 
فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادس��تانی مجدداً 

دستور حذف قیمت ها در فضای مجازی را صادر کرد.«
احراز هویت بهتر اس��ت دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا 

چیست؟
این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای 
آگهی دهندگان اشاره کرد و گفت: »به محض ایجاد حساب 
کاربری و ثبت اطاعات در این سامانه، تمامی وبسایت های 
ثب��ت آگهی به دلیل اتصال به این س��امانه، تمام اطاعات 
هویتی اشخاص را شناس��ایی خواهند کرد بنابراین تنها با 
یک بار ثبت نام در امتا، از ثبت نام اختصاصی در هر س��ایت 
به منظ��ور ثبت آگهی بی نیاز می ش��وند و فعالیت آنان در 

فضای مجازی تسهیل خواهد شد.«
قش��قایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود 
شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، 
اظهار داش��ت: »مردم به غیر از وبسایت های شناخته شده، 
بس��تر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان 
این کس��ب وکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر 

مواجه نخواهند شد.«
وی با بیان اینکه در اس��تانداردهای بین المللی با دو شیوه 
اح��راز هویت متمرکز و توزیع ش��ده در بس��تر الکترونیک 
مواجه هس��تیم، عنوان کرد: »غالب کشورها به این نتیجه 
رس��یدند که احراز هویت متمرکز توسط دولت ها، عملکرد 
بهتری دارد و از س��وی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت 

توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.«
قش��قایی با بیان اینکه یک معض��ل مهم، آگهی های تقلبی 
خودرو و مس��کن است، گفت: »در واقع این قضیه، یکی از 
مطالبات اصلی کسب وکارهای آناین است تا سرویسی در 
اختیار آنان قرار داده ش��ود تا معامات به ش��کل متمرکز 

مورد بررسی قرار گیرد.«
ب��ه گفت��ه ای��ن کارش��ناس اقتص��اد دیجیتال، دس��تگاه 
قضائ��ی و نهادهای نظارت��ی دریافته اند ک��ه حذف قیمت 
از وبس��ایت های فروش، کاری از پی��ش نمی برد و بنابراین 
دس��تور به انجام احراز هویت از طریق س��امانه امتا دادند. 
انجمن صنفی کس��ب وکارهای اینترنتی ب��ه عنوان متولی 
س��اماندهی کس��ب وکارهای آناین ضم��ن موافقت با این 
ط��رح در بیانیه ای تأکید کرده ب��ود: »احراز هویت کاربران 
در س��امانه های آگهی آناین یک نیاز واقعی است و از نظر 
انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد«.  

 مهر 
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مدیرکل دفتر صادرات گمرک ؛
صادرات تخم مرغ مشمول عوارض شد

مدی��رکل دفتر صادرات گمرک از تعیین عوارض 25۰۰ 
تومانی برای هر کیلو گرم صادرات تخم مرغ خبر داد.

ب��ا افزایش سرس��ام آور قیمت تخم م��رغ دولتمردان و 
دس��تگاه های متولی ب��رای صادرات تخم مرغ ش��رایط 

جدیدی وضع کردند.
براین اساس صادرات تخم مرغ عاوه بر آنکه صرفا با مجوز 
وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر است، مستلزم پرداخت 

25۰۰ تومان عوارض برای هر کیلوگرم شده است.
در بخش��نامه علی اکبر ش��امانی مدیرکل دفتر صادرات 
گمرک به گمرکات اجرایی آمده اس��ت: پیرو بخش��نامه 
ش��ماره 6۳65۰8/۹۹/8۳ مورخ ۰۳/۰6/۹۹ موضوع لغو 
عوارض صادراتی تخم مرغ )صرفا تا پایان شهریورماه(، به 
پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 16۰5۰۳/6۰ مورخ 
1/۷/۹۹ سرپرس��ت محترم برنام��ه ریزی، تأمین، توزیع 
و تنظی��م ب��ازار وزارت صنعت، مع��دن و تجارت منضم 
به تصمیمات جلسه مورخ 26/6/۹۹ در خصوص تعیین 
تکلیف کاالهای اساس��ی و ض��روری و نامه وزیر محترم 
جهاد کش��اورزی به شماره 15۴55/2۰ مورخ 2۹/6/۹۹ 
ارس��ال و اعام می��دارد:1- صادرات تخ��م مرغ موکول 
ب��ه اخذ مج��وز وزارت جهاد کش��اورزی )دفتر توس��عه 
ص��ادرات( می باش��د.2- پس از اخذ مج��وز فوق الذکر، 
انجام تش��ریفات صادرات مستلزم اخذ عوارض صادراتی 
به می��زان ) 25۰۰۰ ریال به ازای هر کیلو گرم فعا در 
مهر ماه( میباش��د. مقادیر عوارض صادراتی ماههای بعد 
نیز پس از اعام از سوی وزارتخانه ذیربط، متعاقبا اباغ 

خواهد شد. فارس

بررسی ها نشان داد؛
 کاهش مصرف کاالهای اساسی 

در خانوارها 
بررس یها نش��ان می دهد، مصرف کاالهای اساس��ی در 

سبد مصرفی خانوار کاهش داشته است.
متوسط مصرف کاالهای اساسی در سالهای اخیر کاهش 
یافته اس��ت. برای مثال مص��رف برنج خارجی 8 درصد، 
گوش��ت گوساله 2۰ درصد، گوشت گوسفند 2۹ درصد، 
روغ��ن نباتی 6 درصد و قند و ش��کر ۴ درصد در س��ال 

1۳۹8 نسبت به سال 1۳۹5 کاهش یافته است.
این کاهش��ها برای دهکهای پایین درآم��دی به مراتب 
بیش��تر نیز بوده است. برای نمونه میزان کاهش مصرف 
دهک س��وم درآمدی بر اساس طرح هزینه درآمد مرکز 

آمار ایران در جدول زیر آورده شده است.
مجموعه موارد فوق نش��ان می دهد اتخاذ سیاس��تی در 
راستای تأمین بخش��ی از نیازهای معیشتی خانوارهای 
کش��ور به ویژه خانوارهای کم برخوردار بس��یار ضروری 
است. با اینحال بسته به میزان منابع در دسترس، جامعه 
ه��دف می تواند متفاوت باش��د. در صورتی که ۳۰ هزار 
میلیارد تومان منابع در نظر گرفته ش��ده در طرح توزیع 
کاالهای اساسی، قابل دسترس باشد، پیشنهاد پرداخت 

اعتبار خرید به 6۰ میلیون نفر قابل دفاع است.
با اینحال در صورتی که این منابع در دس��ترس نباشد، 
می توان در اختصاص منابع اولویت بندی کرد برای مثال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از اطاعات 
پایگاه رفاه ایرانیان حدود ۷ میلیون خانوار)معادل حدود 
2۰ میلیون نفر( را شناسایی کرده که ضرورت دارد مورد 

حمایت قرار گیرند.  تسنيم 

خ��ب��رخ��ب��ر

 کارشناسان بررسی کردند؛

 رد پای اخاللگران بازار خودرو درآگهی های تقلبی

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران با اش��اره به عوامل 
موث��ر بر کاهش صادرات گفت: با به کارگیری سیاس��ت 
حمایت از ص��ادرات، باید عقب ماندگ��ی صادرات را در 

نیمه دوم امسال جبران کرد.
محمد الهوتی  درباره وضعیت تجارت 6 ماهه کشورمان 
در س��ال جاری، گف��ت: آنچه آمار تجارت کش��ور در 6 
ماه ابتدای امس��ال نش��ان می دهد حاکی از آن است که 
شرایط تجاری کش��ور کماکان در شرایط مشابه ابتدای 
امس��ال و در زمان بس��ته ش��دن مرزها بر اثر کرونا قرار 
دارد، لذا هنوز وضعیت تجارت کش��ور به شرایط پیش از 

شیوع ویروس کرونا بازنگشته است.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ای��ران، افزود: نکته دومی 
که از آمار تجارت خارجی کش��ور استنباط می شود، آن 
است که س��بد صادراتی کش��ور با تغییراتی روبرو بوده 
اس��ت، به طوری ک��ه صادرات بنزین به س��بد صادراتی 

کش��ور اضافه شده اس��ت، در حالی که قبا صادراتی در 
این زمینه نداش��تیم.  وی بیان داش��ت: نکته ای که در 
آمار منتشر ش��ده تجارت خارجی وجود دارد، این است 
که اطاع��ات دقیقی از بقیه کاالهای صادراتی منتش��ر 
نش��ده و به عبارتی اطاعات دقیقی از کاهش یا افزایش 
صادرات سایر کاالها منتشر نشده است.  الهوتی با اشاره 
به کاهش حجم تجارت خارجی در 6 ماهه اول امس��ال 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل بیان داشت: دالیل 
متعددی برای کاهش تجارت خارجی کشور وجود دارد 

که عامل اصلی آن تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی است. 
الهوتی بیان داشت: همچنین  اثرات اقتصادی کرونا  در 
جهان، باعث کاهش تقاضا ش��ده است، بطوری که مردم 
در سطح جهان به جای خرید کاهش هزینه ها را ترجیح 
می دهند و لذا طبیعی اس��ت که بر این اس��اس کاهش 

تقاضا رقم بخورد.  فارس

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: در جلسه بین وزارت راه و 
شهرسازی و ستاد مقابله با کرونا، موفق به اخذ مصوبه ای 
ش��دیم که به موجب آن زمان ثبت نام طرح تس��هیات 
ودیعه مس��کن برای مس��تاجران تا پایان مهرماه س��ال 

جاری تمدید می شود.
محمد اس��امی وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای 
تفاهم نام��ه هم��کاری مابین وزارت جهاد کش��اورزی و 
وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با حوزه مسکن، ضمن 
اشاره به تمدید مهلت ثبت نام طرح ودیعه مسکن، گفت: 
در جلس��ه بین وزارت راه و شهرس��ازی و ستاد مقابله با 
کرونا، موفق به اخذ مصوبه شدیم که به موجب آن زمان 
ثبت نام طرح تس��هیات ودیعه مسکن برای مستاجران 

تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شود.
وزیر راه و شهرسازی در تشریح دالیل تمدید مهلت ثبت 
نام تسهیات ودیعه مسکن، گفت: تمدید این تسهیات 

به آن دلیل انجام ش��د که مستاجرانی که موفق به ثبت 
نام نشدند یا در مهلت مقرر از خبر گرفتن تسهیات آگاه 

نگشتند، نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام کنند.
این مقام مس��ئول در توضیح آمار مرتبط با تس��هیات 
ودیعه مس��کن گف��ت:  تا کنون 1۳8 هزار مس��تاجر در 
تس��هیات ودیعه مسکن تش��کیل پرونده داده اند؛ ۴۰ 
ه��زار نفر تا کنون وام گرفته اند ول��ی به طور کلی قرار 

است به 6۰۰ هزار نفر این تسهیات پرداخت شود.
اسامی با اشاره به تمدید زمان تکمیل آورده طرح اقدام 
ملی مس��کن، تاکید کرد: در طرح اقدام ملی 16۰ هزار 
نف��ر عقب ماندگی داریم که باید مردم واریز این وجوه را 
تس��ریع کنند تا طرح اقدام ملی در زمان بندی مشخص 
پیگیری ش��ود. بر همین اس��اس آخرین مهلت تکمیل 
آورده طرح اقدام ملی تا پایان مهرماه تمدید شده است.

 وزارت راه و شهرسازی 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعالم کرد؛

لزوم  بکارگیری سیاست حمایتی برای جبران 
کاهش صادرات

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛

تمدید زمان تکمیل طرح اقدام ملی مسکن 
تا پایان مهرماه


