
|      سه شنبه|24 خرداد 1401|شماره 5886|  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozاقتصادی

 رشد 41 درصدی اعطای تسهیالت
در بانک توسعه صادرات ایران

معاون اعتبارات بانک توســعه صادرات ایران گفت: 
ســال گذشــته بالغ بر 185 هزار میلیــارد ریال 
تسهیالت ریالی و ارزی به مشتریان این بانک اعطا 
شده که از رشد 41 درصدی نسبت به سال 1399 

برخوردار است.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، رضا ســاعدی فر با اشــاره بــه قراردادهای 
ســپرده گذاری فعال ســال گذشــته این بانک با 
صندوق توســعه ملی، اظهارداشت: صندوق توسعه 
ملی در سال 1400 و در قالب قراردادهای سپرده 
گذاری ریالی، بالغ بر17 هزار میلیارد ریال با هدف 
کمک به توسعه صادرات غیر نفتی کشوردر اختیار 
بانک توســعه صادرات ایران قرار داده اســت. وی 
افزود: منابع در اختیار بانک توســعه صادرات ایران 
به بخش ــهای مختلف اقتصادی اعم از کشــاورزی، 
صنایــع تبدیلی و تکمیلی، معدن، صنعت، خدمات 
فنی و مهندسی)تامین برق، آب و گاز، ساختمان، 
حمل و نقــل، انبارداری و ارتباطــات( و بازرگانی 
داخلی و خدمات تخصیص یافته اســت. ســاعدی 
فر تامین مالی کوتاه مدت، بلند مدت و گشــایش 
اعتبارات اســنادی داخلی ریالی را از اولویت های 
اعتباری بانک توسعه صادرات ایران خواند و افزود: 
برای ایــن منظور از منابع داخلــی بانک، صندوق 
توســعه ملی، بازار ســرمایه و منابــع خارجی در 
دسترس بانک استفاده می  شــود. معاون اعتبارات 
بانک توسعه صادرات ایران اذعان داشت: این بانک 
با هدف اجرای طرح هــای دارای توجیه صادراتی 
و درآمــد ارزی با اولویت طرح های نیمه تمام و در 
دست اجرای بانک، اعطای تسهیالت ارزی از محل 

منابع بانک را در دستور کار دارد.

روان بودن تسهیالت دهی از موارد 
ماندگاری مشتریان بانک توسعه تعاون

سرپرست بانک توسعه تعاون روان بودن تسهیالت 
دهی به مشــتریان را یکــی از مــوارد ماندگاری 

مشتریان دانست.
محمد شیخ حسینی با بیان اینکه شبکه اعتبارات 
در صف و ســتاد همچون قلب و دســتگاه گردش 
خــون برای بدن اســت گفت: ســالمت، جوانی و 
تخصــص از ویژگی هــای بخش اعتبــاری بانک 
توســعه تعاون است.در دوره ای که نیروهای فعلی 
اموراعتبــارات در حال فعالیت هســتند کمترین 
مشکالت را در حوزه اعتباری داشته ایم.در همین 
زمینه تســهیالت دهی به موقع و مناسب یکی از 
موارد ماندگاری مشــتریان در بانک توسعه تعاون 
می باشــد. سرپرست بانک توســعه تعاون با اشاره 
به چالش کمبود نیروی انســانی دربخش اعتباری 
گفت: با توجه به اینکه افزایش ســرمایه به عنوان 
یکی از چالش های بانک مطرح شده اما اگر مشکل 
سرمایه انسانی را حل کنیم بقیه مشکالت سازمان 
رفع می شــود. اگر بتوانیم سطح سرمایه انسانی را 
ارتقا دهیم وانگیزش ایجاد کنیم خیلی از مشکالت 
حل می شود. شیخ حســینی با بیان اینکه بخش 
مهمی از عملیات اصلی بانــک در بخش اعتبارات 
انجام می شــود، بیان کرد: حجم کار و تکالیف در 
حال افزایش است و با استفاده از فناوری می توان 
بخشــی از فشــار کار را کاهش داد. وی بار دیگر 
بر چالش کمبود نیروی انسانی در بخش اعتبارات 
اشــاره کرد و گفت:به دنبال آن هستیم تا یکسال 
آینده ابــزار، امکانات و فرآیندهایی را تعریف کنیم 
تا از ســنگینی کار همکاران در این بخش کاسته 
شــود. وی یادآورشد: »یکپارچه ســازی« می تواند 
بخش عمده ای از مشکالت را حل و بخش نگری ها 
را رفــع کند. به عنوان یکــی از راهبردها به دنبال 
اجرای یکپارچه ســازی در بانک در تمام فرآیندها 

و بخش ها هستیم.

 بانک صادرات ایران ١٣٥ هزار 
میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرد

147 هــزار عــروس و داماد با 135هــزار میلیارد 
ریال وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه بانک 
صادرات ایران از ابتدای سال 1400 تاکنون زندگی 

جدید خود را آغاز کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
پرداخت وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه 
ایــن بانک با هــدف کمک به تشــکیل خانواده و 
تسهیل ازدواج طی سالیان متمادی با جدیت ادامه 
داشته و این حمایت از ابتدای سال 1400 به آغاز 
زندگی مشــترک 147 هزار و ٢٦5 عروس و داماد 
در کشور با پرداخت 134 هزار و 9٦3 میلیارد ریال 
وام قرض الحســنه ازدواج و تهیــه جهیزیه کمک 
کرده است. این بانک از ابتدای سال 1401 تا نیمه 
خرداد 17 هــزار و 933 فقره وام مذکور به ارزش 
٢٢ هزار و 98٦ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت 
کرده و روند اعطای این تســهیالت در سال جاری 
همچنان ادامه خواهد یافت. بر اساس این گزارش، 
بانک صادرات ایران در ســال 95 تعداد 130 هزار 
فقره به ارزش 1٢ هزار میلیارد ریال، در ســال 9٦ 
بیــش از 153 هزار فقره به ارزش 1٦ هزار میلیارد 
ریال، در ســال 97 بالغ بر 11٦ هزار فقره به ارزش 
18 هزار میلیارد ریال، در سال 98 به میزان  113 
هــزار فقره به ارزش 35 هزار میلیارد ریال، ســال 
99 نزدیک به 1٢5 هزار فقــره به ارزش ٦5 هزار 
میلیارد ریال، ســال 1400 نزدیــک به  130هزار 
فقــره وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه به 
ارزش 11٢هزار میلیارد ریال و از ابتدای ســال تا 
نیمه خرداد ســال جاری 18 هــزار فقره به ارزش 
نزدیک به ٢3 هــزار میلیارد ریال بــه متقاضیان 

پرداخت کرده است.

اخبـــار

رییس بنیاد مســتضعفان با اشــاره به میــزان تولید در 
کارخانه حجاب گفت: ظرفیت اسمی این کارخانه معادل 
10 میلیون مترمربع اســت و اکنــون تولیدات کارخانه 

حجاب شهرکرد در سقف ظرفیت خود قرار دارد.
»ســید پرویز فتاح« در جلســه با معاون اجرایی رئیس 
جمهور و تعدادی از مسئوالن بانکی درخصوص پیگیری 
مسائل مربوط به تنها کارخانه تولید چادرمشکی کشور 
که در سفر اخیر رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری 
مورد بازدید آیت اهلل رئیســی قرار گرفته بود، اظهار کرد: 
کارخانه حجاب شــهرکرد جزو نادرتریــن کارخانجات 
کشور اســت که با دستور مستقیم و کتبی رهبر انقالب 
احداث شــده و بنیاد مســتضعفان برای عمل به دستور 

ایشان، این کارخانه را پایه ریزی و احداث کرد.
رئیس بنیاد مســتضعفان با اشاره به میزان تولید در این 
کارخانه گفت: ظرفیت اســمی این کارخانه معادل 10 
میلیون مترمربع است و اکنون تولیدات کارخانه حجاب 

شهرکرد در سقف ظرفیت خود قرار دارد.
وی با تاکید بر کیفیت بسیار باال و قیمت بسیار مناسب 
تولیــدات این کارخانه برای عرضــه در بازار، گفت: نگاه 
مــا به تولید چــادر در این کارخانه به هیــچ وجه نگاه 
سودمحور نیست و قصد ما از ســرمایه گذاری در تولید 
چادر مشــکی توســط این کارخانه، پیگیــری اهداف 
فرهنگی و تأمین نیاز کشــور در این بخش است.فتاح با 
بیان اینکه با حضور رئیس جمهور در این کارخانه مصوب 
شــد که این مجموعه توسعه یابد، افزود: جلسه امروز با 
حضور معاون اجرایی رئیس جمهور 4 روز پس از بازدید 
آیت اهلل رئیســی برگزار می شود و این نشان دهنده همت 

دولت برای اجرایی کردن این مصوبه است.

وی با بیان اینکه بنیاد مســتضعفان کاماًل موافق توسعه 
این کارخانه اســت، گفت: توسعه این کارخانه امر بسیار 
پسندیده ای اســت ولی اجرایی شدن این هدف، نیازمند 
توجه به یک ســری مقدمات اســت، مهم ترین آن حل 
مشــکل تســهیالت ارزی این کارخانه اســت.به گفته 
فتاح بنیاد مســتضعفان متعهد می شــود با فراهم شدن 
مقدمات کار و حل مشکالت بانکی این مجموعه و تأمین 
سرمایه ثابت موردنیاز، ظرف 9 ماه، ظرفیت 10 میلیون 
مترمربعی تولید چادر در این کارخانه را به 1٦ و تا پایان 

سال 140٢ به ٢٦ میلیون مترمربع برساند.
»ســید صولت مرتضــوی« نیز در این جلســه با تاکید 
بر اهمیت رســیدگی به این موضوع از جنبه اشــتغال 
آفرینی و تولیــد آن، و از جهت دیگر توجه به اســتان 
چهارمحــال و بختیاری اظهار کرد: کشــور ما به عنوان 
یک کشور اسالمی برای تأمین ضروری ترین زیرساخت 
عفاف و حجاب مشکل دارد و میزان 10 میلیون مترمربع 
تولیدات کارخانه حجاب شــهرکرد، تنها جوابگوی 10 

درصد نیاز کشور است.
معــاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کــرد: نرخ بیکاری 
در اســتان چهارمحال و بختیاری جزو 3 استان نخست 
کشــور اســت و امروز توجه بــه اقتصاد و اشــتغال در 
این اســتان، جزو یکی از اولویت ها اســت.وی با اشاره 
به لزوم توســعه صنایع نســاجی به عنــوان یک صنعت 
کم هزینــه و پربــازده، گفــت: آقــای رئیس جمهور در 
همین راســتا و با توجه بــه موضوعات ذکر شــده، بر 
لزوم توســعه کارخانه حجاب شــهرکرد تاکید داشتند 
 و از بنیاد مســتضعفان تقاضای همکاری در این بخش 

داریم.   روابط عمومی بنیاد مستضعفان

رییس بنیاد مستضعفان:

ظرفیت تولید کارخانه چادرمشکی شهرکرد۲ برابر می شود
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
طی عملیاتــی در خیابان امین حضور تهــران دو انبار 
بــزرگ کاالهای لوازم خانگی قاچاق و جعلی کشــف و 

ضبط شد.
حمیدرضا دهقانی نیا در رابطه با کشــف انبارهای لوازم 
خانگی قاچاق در خیابان امین حضور تهران، گفت: دولت 
مصمم به برخورد قاطع و مستمر با عرضه کاالهای قاچاق 
به ویژه در گلوگاهی مشــابه سطح عرضه و انبارها است. 
به این منظور بــا هماهنگی معاون اول رئیس جمهور و 
تاکید وی در جلســه هیات دولت و همچنین هماهنگی  
و محوریت  ستاد مبارزه با کاالی قاچاق و ارز این اقدام 
در قالــب قرارگاه مقابله با عرضه و انبارش کاالی قاچاق 
5 کمیته ذیل قرارگاه عملیاتی را در نیمه شــب جمعه 
در فاصله زمانی 1٢ نیمه شــب تا 3 بامداد انجام دادند. 
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: 
در عملیــات مذکور در خیابان امین حضور تهران از یک 
انبار فقط 43 میلیارد ریال کاالی محرز قاچاق کشــف 
شد که این رقم ارزش اولیه غیرکارشناسی شده است و 
ممکن است به مراتب ارزش این کشفیات بیشتر باشد. 

وی اظهــار داشــت: از انبار دیگر نیــز در خیابان امین 
حضور نزدیک به 13 کامیون کاالی قاچاق خارج شــد 
و این کشفیات تحویل سازمان جمع آوری فروش اموال 
تملیکی شــد. دهقانی نیا با بیان اینکه براســاس قانون 
مبارزه با قاچاق و ضوابط ابالغی از قبیل تبصره 4 ماده 8 
گروه های کاالیی هدف باید دارای شناسه کاالیی باشند، 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه لوازم خانگی کشف شده 
در این انبارها فاقد شناسه کاال بوده به ظن قاچاق کشف 
و تحویل امالک سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی 

شدند تا اقدام مقتضی در این باره صورت گیرد. 
سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به 
این سوال که لوازم خانگی قاچاق چگونه وارد شده است، 
گفت: یک سری اســتثنائات تجاری وجود دارد از قبیل 
واردات کاال به رویــه ملوانی، کوله بری، ته لنجی که این 
کاالها معموال از این طریق وارد می شــود، لذا الزم است 

تا این استثنائات تجاری تعیین تکلیف شود. 
دهقانی نیا اظهار داشــت: در این انبــار با کابینت های 
دســت دوم  یخچال، ماشین لباس شــویی و ... مواجه 
شــدیم که در این انبار این کابینت های دست دوم رنگ 
می شد که در داخل آن موتور یک نشان تجاری در قالب 
یک نشــان تجاری دیگر تعبیه می شــد و نشان تجاری 
ثالثی هم با دستگاه های موجود بر روی آن لوازم خانگی 
جعلــی نصب می شــد. وی با بیان اینکــه واردات لوازم 
خانگی ممنوع اســت، اظهار داشت: بنابراین کاالهای با 
اصالت کاالهایی هســتند که دارای شناسه کاال، شناسه 
رهگیری و شناســه خدمات پس از فروش باشند و این 

کاالها نیز لوازم خانگی تولید داخل است. 
ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
اظهار داشــت: روش های مختلفــی از جمله مراجعه به 
وبگاه ســامانه جامــع تجارت برای کســب اصالت کاال 
وجــود دارد. همچنین خریــداران می توانند با مراجعه 
به وبگاه irangs.ir و وارد کردن کد دســتوری سامانه 
#7777*4* نســبت به احصا اصالت کاالی خریداری 
شده خود اقدام کنند. وی اظهار داشت: بنابراین توصیه 
می شــود خریــداران کاالی لوازم خانگــی بعد از احصا 
 اصالت کاالی مــورد معامله حتما فاکتور از فروشــنده 

اخذ کنند.  فارس

جزئیات کشف لوازم خانگی قاچاق در امین حضور

 شناسایی انبار بزرگ لوازم خانگی تقلبی و قاچاق

گزارش

گــروه اقتصــادی  در حالی کشــور همچنــان تاوان 
سیاست های ضد مسکن ســازی عباس آخوندی وزیر راه 
دولت روحانی را می دهــد که در گامی برای خروج از این 
فاجعه، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت برای 
٢ میلیون و 700 هزار واحد مســکونی در اراضی متعلق به 
وزارت راه و شهرســازی زمین تأمین شــده که در مرحله 

نهایی الحاق یا تغییر کاربری هستند.
چالش مســکن که ناشــی از ســالها توقف ساخت مسکن 
توســط عباس آخوندی وزیر راه دولــت روحانی با ادعای 
خودداری از پوپولیســم مســکن مهر اســت هر روز ابعاد 
بیشــتری می گیــرد که راهــکار مقابله با آن نیــز احیا و 
گســترش هر چه سریعتر مسکن ســازی در کنار نظارت 
بر افزایش قیمت های افســار گســیخته است. وی مدعی 
بود که دولت هیچ وظیفه ای برای مســکن سازی ندارد و 
این رفتارهای سوسیالیســتی است و وی هیچ اعتقادی به 
ســاخت مسکن ندارد. نتیجه این رفتار آن شد که در طول 
8 سال ریاست جمهوری روحانی، قیمت مسکن و به پیرو 
ان قیمت اجاره بها سر به فلک کشید در حالی که تبعا آن 
همچنان ادامه یافته و نه تنها خرید مسکن که حتی اجاره 
آن در شــهرها گاه به رویا مبدل شــده است و بسیاری را 
حاشــیه نشین کرده است. فاجعه ای که از مطالبات به حق 
مردم را ورود دســتگاه قضایی برای بازخواست و مجازات 
افرادی همچون آخوندی وزیر راه دولت روحانی تشــکیل 
می دهد که با تفکرات لیبرال ســرمایه داری خویش چنین 

فاجعه ای را به کشور تحمیل کرده اند. 
در این میان از ابتدای دولت سیزدهم اقداماتی برای خروج 
کشــور از این فاجعه صورت گرفته است و در این چارچوب 
دولت طرح هایی برای ســاخت مسکن سالی یک میلیون را 
مطرح کرده اســت و اقداماتی در این عرصه صورت گرفته 
است چنانکه معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش زیادی 
از واحدهای نهضت ملی مسکن پیشرفت مناسبی داشته و تا 

پایان تابستان این واحدها به بهره برداری می رسند.
محمــود محمــود زاده گفــت: هم اکنــون بیــش از یک 
میلیــون و 350 هزار واحد در مراحــل مختلف اجرا قرار 

دارند،  واحدهای در حال اجرای طرح نهضت ملی مســکن 
پیشرفت های مناســبی دارند و در صدد هستیم تا قبل از 
پایان تابستان تعداد واحدهای قابل مالحظه ای از پروژه های 

طرح نهضت ملی افتتاح شوند و به بهره برداری برسند.
به گفته معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن در پروژه هایی که با 
همکاری بنیاد، کمیته امداد و بهزیستی انجام می شوند، نیاز 
به آورده اولیه متقاضیان وجود ندارد و ســاخت واحدهای 
این نهادها و ســازمان می تواند بالفاصله با همکاری ادارات 
کل راه و شهرسازی و کمیته امداد شروع شود.طرح نهضت 
ملی مسکن در قالب ساخت 4 میلیون واحد مسکونی کلید 
خورده که تاکنون اراضی حدود یک میلیون واحد مسکونی 
تامین شــده و دولت در مرحله پاالیش ثبت نام کنندگان 

مسکن است.
پیش از این نیز علیرضا فخاری درباره وضعیت فعلی تأمین 
زمین برای طرح نهضت ملی مســکن در سراســر کشــور 
خاطرنشــان کرد: تاکنون ٢0 هزار هکتار اراضی مسکونی 
مستعد بارگذاری برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی 
شده و در اختیار طرح قرار گرفته است.وی افزود: برآوردها 
حاکی از آن اســت که با اســتفاده از این ٢0 هزار هکتار 
بعد از طــی مراحل مقدماتی الحــاق و تعیین کاربری ها، 
می تــوان زمین موردنیاز برای یک میلیون و 4٢3 هزار نفر 

از متقاضیان طرح نهضت ملی را تأمین کرد.
فخاری با اشاره به دیگر ظرفیت های شناسایی شده، گفت: 
عــالوه بر این، 37 هزار هکتار زمیــن متعلق دولت نیز در 
حریم شهرها شناسایی شده اند و در مراحل مختلف بررسی 
برای الحاق در کارگروه های استانی، شورای برنامه ریزی و... 
قرار دارند که باید مراحل الحاق و تعیین کاربری آن ها طی 
شود.مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان 
کرد: اگر کارگروه های استانی رسیدگی به الحاق این اراضی 
به محدوده شهرها را تســریع کنند، حدود یک میلیون و 
330 هــزار واحد دیگر نیز در این اراضــی قابل بارگذاری 
خواهد بــود. فخاری گفت: با این دو عدد مجموعاً می توان 
زمین حدود دو میلیون و 700 هزار واحد مســکونی را در 

اراضی متعلق به ســازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای 
جدیــد تأمین کرد که تحقق این عدد حاصل بیش از 170 
جلسه با مدیران کل استانی کشور و استفاده از ظرفیت های 

سازمان ملی زمین و مسکن است.
در این میان اما با ســر به فلک کشــیدن قیمت های اجاره 
بها یکی از راه های دولت پرداخت وام دیعه مســکن شده 
است. تسنیم گزارش کرده اســت پروانه اصالنی مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن اظهار کرد: وام ودیعه  مسکن که امسال 
مطرح شــده ارتباطی با مبالغ و منابعی که ســال گذشته 
برای وام مســکن تعیین شده بود نداشــته و اعتبارات آن 
از محل منابع تســهیالت بانکی که بانــک مرکزی باید به 
بخش مســکن بپردازد، تامین می شــود.وی با بیان این که 
سیستم بانکی موظف است امسال 40 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت ودیعه مســکن پرداخت کند، افزود: کسانی که 
سال گذشته این وام را دریافت کرده اند، امسال در اولویت 
دریافت وام قرار ندارند. وی از ثبت نام 170 هزار مســتأجر 
برای وام ودیعه مســکن خبر داد و گفت: وام ودیعه مسکن 
در تهران 100 میلیون، کالنشــهرها 70 میلیون و ســایر 

شهرها 40 میلیون تومان است.
در همیــن حال بعد دیگر دلیل افزایش بهای مســکن که 
آن نیز ناشــی از سیاســت های تخریبی آخوندی می باشد، 
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است: افزایش 
ولنگارانه اجاره بهای مسکن از سوی دفاتر مشاوران امالک 
صورت می پذیرد. در ماه های نخســتین سال جاری، بازار 
اجاره مســکن وارد فاز انفجاری شــده و بیشتر موجران از 
مستأجران خود خواسته اند تا افزایش های چشمگیر و بعضاً 
تا دو برابری را نســبت به رهن و اجــاره واحد مورد نظر را 
اعمــال کنند.بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار 
مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته )اردیبهشت 1400( 4٦ و 

در سراسر کشور 50.٦ درصد رشد داشته است.
همچنین میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشــت امسال 
نســبت به ماه قبل )فروردین 1401( در تهران 1.9 و کل 
مناطق شــهری ٢ درصد بوده است.این در حالی است که 

بر اساس اعالم مجلس شــورای اسالمی، طرح دو فوریتی 
کنترل و ساماندهی اجاره بها امالک مسکونی فردا دوشنبه 
٢3 خرداد در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار می گیرد.
طرحی که دو فوریت آن در ٢8 اردیبهشــت امســال در 
صحن علنی مجلس به تصویب رســید و این هفته پس از 
دو هفته تعطیلی مجلس، در دســتور کار نمایندگان قرار 

خواهد داشت.
از ســوی دیگر، ســتاد تنظیم بازار هم پس از دو سال که 
ســقف افزایش اجاره بها برای تهران، کالنشــهرها و سایر 
مناطق شهری در ســتاد ملی مقابله با کرونا طی سال های 
1399 و 1400 تعیین می شــد، وارد بازار اجاره مسکن شد 
و سقف افزایش قراردادهای اجاره مسکن را برای تهران ٢5، 
کالنشهرها ٢0 و سایر مناطق شهری 15 درصد تعیین کرد.

اســماعیل حســین زهی نایب رئیس کمیســیون عمران 
مجلــس درباره بحث اجاره بها اظهار کرد: طرح دو فوریتی 
مجلــس در خصوص کنترل بازار اجاره مســکن در صحن 
علنی مجلس تصویب و برای بررســی بیشتر به کمیسیون 
عمران ارجاع شــده است.وی افزود: برخی مشاوران امالک 
به صــورت ولنگارانه به گونه ای اجــاره بها را افزایش داده 
انــد؛ این در حالی اســت که ســتاد ملی مقابلــه با کرونا 
مصوبه ای در خصوص تعیین ســقف اجاره بها داشــت که 
در حکم قانون بود ولی اجرا نمی شــد که دولت باید به جد 
به آن ورود کند.حســین زهی تصریح کرد: شــغل مشاور 
امالک ســوددهی باالیی دارد و از طرفین موجر و مستأجر 
کمیســیون می گیرند؛ در حال حاضر بیشترین واحدهای 
صنفی موجود در خیابان ها، دفاتر مشــاوران امالک است و 
بیشــترین تابلو را این صنف دارد. در این میان نکته قابل 
توجه آن اســت که ورود به نهضت ساخت مسکن در کنار 
تامین مسکن زمینه ساز اشتغال زایی گسترده ای می شود 
که افرادی مانند آخوندی و همفکران آن در دولت یازدهم 
و دوازدهم با تعطیلی مسکن مهر زمینه ساز بی کاری های 
گسترده شدند در حالی که با ادعای سیب ها و گالبی های 
برجــام این اقدام را توجیــه و بر فاجعه ای که بر کشــور 

تحمیل کرده اند سرپوش گذاشته اند.

نگاهی بر تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان تابستان 

گامی برای خروج از فاجعه ای که آخوندی به کشور تحمیل کرد 

مدیرعامل بنیاد برکت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از اعالم آمادگی برای 
بیمه حوادث خانه های روستایی سراسر کشور خبر داد.

محمــد ترکمانه در مراســم امضــای تفاهم نامه بیمه حوادث منازل مســکونی 
روستاییان استان هرمزگان ضمن اعالم این خبر افزود: بنیاد برکت با هدف ایجاد 
و گســترش چتر حمایتی برای ساکنان روستاهای کشور و توسعه فرهنگ بیمه 
در این مناطق آمادگی های الزم را برای بیمه خانه های روســتایی در استان های 

سراسر کشور دارد.
مدیرعامــل بنیاد برکت با اشــاره بــه بیمه حوادث ٢ میلیــون و 54 هزار خانه 
روســتایی تا به امروز ادامه داد: بیمه برکت وابســته به بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام این ٢ میلیون و 54 هزار خانه روستایی را تحت پوشش بیمه حوادث 
شامل آتش سوزی، زلزله، انفجار، صاعقه، سیل، طغیان آب رودخانه ها، آتشفشان، 

توفان، تندباد، گردباد و ضایعات ناشی از آب برف و باران قرار داده است. 
مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان  کرد: تا به امروز خانه های روستایی استان های 
مختلف کشــور از جمله لرســتان، خوزســتان، خراسان شــمالی، کهگیلویه و 

بویراحمد، کردستان کرمان، گیالن، یزد و هرمزگان از حمایت های بیمه ای بنیاد 
برکت برخوردار شده اند.

 ترکمانه با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری با استانداری هرمزگان برای بیمه 
حوادث خانه های روســتایی این استان اظهار داشت: بر اساس این تفاهم نامه 90 
هزار و ٢٢7 واحد مســکونی مستقر در روستاهای استان هرمزگان تحت پوشش 
بیمه حوادث و آتش ســوزی بیمه برکت قرار می گیرند. وی یادآور شد: در صورت 
بروز حادثه ناشــی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه و خطرات اضافی شامل سیل و 
طغیان آب رودخانه ها، زلزله، آتشفشــان، توفان، تندبــاد و گردباد به هر یک از 

واحدهای مســکونی تحت پوشش تا ســقف یک میلیارد ریال خسارت پرداخت 
خواهد شد. ترکمانه خاطرنشــان کرد: با توجه به همکاری و تعامل خیلی خوب 
دوجانبه میان بنیاد برکت و استانداری هرمزگان، تاکنون بیمه نامه ٢5 هزار منزل 

مسکونی روستایی از میزان تعهد شده در تفاهم نامه، 
صادر شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت با اشــاره به عملکــرد این بنیاد در بیمه حوادث خانه های 
روســتایی گفت: از آغاز ســال مالی 1401 تا به امروز نزدیک به 4٦3 هزار واحد 
مسکونی روستایی در شش استان خوزستان، هرمزگان، کردستان، کرمان، گیالن 

و یزد تحت پوشش بیمه حوادث برکت قرار گرفته اند. 
وی تصریح کرد: همچنین بیمه خانه های روســتایی ســایر استان های کشور نیز 
در دســتور کار بنیاد برکت قرار دارد. ترکمانه تاکید کــرد: بنیاد برکت با توجه 
به رســالت و ماموریت های خود و جهت تســهیل در اجرایی شدن بیمه حوادث 
خانه های روســتایی، در پرداخت حق بیمه بیمه نامه های صادره با استانداری ها 

مشارکت می نماید.

هرمزگان هم زیر چتر حمایتی برکت قرار گرفت؛

 اعالم آمادگی بنیاد برکت برای
 بیمه خانه های روستایی سراسر کشور

سازمان استاندارد:

  41درصد کارخانه  ها 
و واحدهای تجاری کم فروشی می کنند

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بررسی های تصادفی مرکز اندازه شناسی 
و اوزان این سازمان از 3٦5 برند محصول در کل کشور حکایت از کم فروشی در 

41.35درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار دارد.

 نشســت مشــترکی با حضور رؤسای ســازمان های حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار  
شد.هدف از این نشست، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و هماهنگی، هم افزایی 
و تعامالت ســازمانی برای مقابله و کنترل و پایش کم فروشی ها اعالم شده است.

مهدی اسالم پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست با اعالم اینکه 
مصادیق کم فروشی ها در کاالهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا 
جایگاه های بنزین، سی ان جی، نان کیلویی و کارخانه جات تولیدی نیز قابل مشاهده 
است، گفت: البته این موضوع به کاالهایی همچون خودرو، فوالد، میلگرد و سیمان 

نیز رســیده اســت. وی با تذکر اینکه کم فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده 
اســت، افــزود: در این زمینه نقض قانون، تبصره و مــاده نداریم، بلکه نقص عمل 
و اقدام داریم.اســالم پناه اضافه کرد:  پس از تصمیم  دولت ســیزدهم در جراحی 
اقتصادی و اصالح یارانه ها، شــاهد بیشــتر شــدن میزان کم فروشی ها در جامعه 
هستیم و امروز به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است.وی بر لزوم اقدام 
هماهنگ و منسجم در این راستا بین دستگاه های ذی ربط تأکید کرد و گفت: باید 
یک تصمیم مشــترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آنها را 

پلمب کنیم یا فرصت ضرب االجلی به آنها برای اصالح رویه موجود داده شود.


