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مرکز تماس دیجیتال اولویت اصلی 
مدیریت روابط عمومی است

به منظور ایجاد ارتباط دوســویه بین مشــتریان و 
کارکنــان با حوزه مدیریت بانک ایران زمین، مدیر 
امور روابــط عمومی این بانک از مرکز تماس بانک 

دیدن کرد.
در این دیدار که با حضور سید محمد حسین استاد 
مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین و علیرضا 
انفورماتیک  کریمی مدیرعامل شــرکت پدیســار 
مجری ارائه خدمات مرکز تماس بانک ایران زمین، 
رزیتا عالئی مسئول ارتباط با مشتریان بانک ایران 
زمین و مجید بهرامی مســئول مرکز تماس برگزار 
شد، ضمن بررســی عملکرد این مرکز در 3 ماهه 
اول سال، از واحد ارتباط با مشتریان دیدار کردند.
در این دیدار مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین 
مرکــز تماس بانــک را واحدی با قابلیــت زیاد و 
موقعیتی حســاس بیان کرد و گفت: نحوه برخورد 
کارشناسان با مشتریان از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت زیرا این مرکز صدای بانک است و رفتار ما 
با مشــتریان باید به نحوی باشــد که درخور شأن 
مشتریان باشد. استاد بر پیگیری شکایات مشتریان 
در اسرع وقت توسط کارشناسان مرکز تاکید کرد و 
افزود: از اولویت های اصلی مدیریت روابط عمومی 
در ســال جاری ایجاد مرکز تماس دیجیتال است 
تا مشــتریان بتوانند در هر زمان و مکان از طریق 
شــبکه های اجتماعی اطالعات مــورد نیاز خود را 
توســط کارشناســان این مرکز دریافت کنند و از 

سرویس های بانک ایران زمین استفاده کنند.

 افتتاح همزمان 8 واحد صنعتی بزرگ 
با دستور رئیس  جمهور

بــه مناســبت روز ملی صنعت و معدن، با دســتور 
ارتباط تصویري برخط توسط رئیس  جمهور، ۸ طرح 
بزرگ صنعتی با ارزش ریالی ۱۸ هزار و 33۴ میلیارد 
تومان افتتاح شد که زمینه اشتغالزایی مستقیم برای 

حدود 7 هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران، یکي از طرح های قابل  
افتتــاح در دهه تولید و تجارت امســال، شــرکت 
صنعتــی و پژوهشــی زرکام، تولید کننــده انواع 
محصوالت غذایی و شــیرینی و شکالت با ظرفیت 
۱30 هزار تن و مجموع ســرمایه  گذاری ۱0 هزار 
و 670 میلیارد تومانی اســت که از این طریق برای 
۵ هزار نفر در شهرســتان ســاوجبالغ استان البرز 
اشــتغال ایجاد می کند. واحد صنعتي "آتیال همراه 
آیهــان" در زمینــه تولید تلفن همــراه و تبلت با 
ظرفیت 7 میلیون عدد و ارزش ریالی ۴۸0 میلیارد 
تومان -"دی آریا پلیمر خمین" در استان مرکزی 
با ظرفیت ۱7۵ هزار تن تولید -واحد صنعتي "غذا 
فرآور پنگوئن" با ظرفیت 3۴6 هزار تن تولید -"پایا 
فوالد" اردکان یزد با تولید کنسانتره آهن و ظرفیت 
یک  میلیون تن و بــا ارزش ریالی یک هزار و ۵00 
میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۲00 نفر-"کلر 
پارس" شهرســتان بســتان  آباد آذربایجان شرقی 
محصوالتی مانند پارافین کلره، هیدروژن، کلر، سود 
سوزآور جامد و ... را با ظرفیت ۱۱0 هزار تن تولید 
-واحد صنعتي "ایلیا نوین سازه" میبد یزد، بلوک و 
پنل اتوکالو را با ظرفیت ۹۵ هزار تن و ارزش ریالی 
آن ۸00 میلیارد تومان -مجتمع شیمیایی "آبنوس 
شــیراز" تولید کننده فرمالین، دواتیل هگزانوپیک 
اسید، رزین های آلکئید به اشــکال ابتدایی، رزین 
کوپلیمر اکریلیک و پودر گلیزر با ظرفیت 3۲ هزار 
تن تولید می کند که ارزش ریالی آن ۲73 میلیارد 
تومان اســت و از این طریق برای ۱۲0 نفر اشتغال 
ایجاد می شــود. طبق اعــالم وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت،  اکنون ۲0۹ طرح صنعتــی آماده بهره 
 برداری به تفکیک ۵۲ طــرح بزرگ و ملی و ۱۵7 
طرح قابل  افتتاح در سطح استان ها در سراسر کشور 
موجود است.  با بهره  برداری از این ۲0۹ طرح که با 
سرمایه  گذاری بیش از ۴3 هزار میلیارد تومان آماده 
 شده اند، برای حدود ۱۸ هزار نفر به صورت مستقیم 

اشتغالزایی می شود.

 طرح صنایع شیمیایی آبنوس 
 به دستور رییس جمهوری 

با تامین مالی بانك صنعت و معدن 
شــرکت چســب و رزین پرســیا زرین )مجتمع 
شیمیایی آبنوس( که از سوی بانک صنعت و معدن 
تامین مالی شــده است به دستور رییس جمهوری 
همزمــان با روز صنعت و معــدن و از طریق ویدئو 

کنفرانس به بهره برداری رسید.
به گــزارش روابط عمومی بانــک صنعت و معدن، 
مراســم افتتاحیه طرح توســعه مجتمع شیمیایی 
آبنوس بــا حضور مجازی رییــس جمهوری، وزیر  
صنعت، معدن و تجارت و همزمان با افتتاح چندین 
طــرح و  به مناســبت روز صنعــت و معدن و روز 
پایانی دهه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

این واحد تولیدی با سرمایه گذاری  ۲73۲ میلیارد 
ریال و اشتغال مســتقیم ۱۲0 نفر از جمله هشت 
طرح منتخب به بهره برداری رســیده با دســتور 
رییس جمهوری اســت که از بانک صنعت و معدن 
تسهیالت سرمایه ثابتی معادل ۱000 میلیارد ریال 
بابت ایجاد طرح تولید انواع رزین و طرح توســعه 
تولید فرمالین و اوره فرمالدئید تغلیظ شــده و حد 
اعتباری ســرمایه در گردش معادل 300  میلیارد 
ریال و دو فقره تســهیالت ســرمایه در گردش به 
مبالغ ۲00 میلیــارد و ۱۵0 میلیارد ریال دریافت 
داشته است. مجتمع شیمیایی آبنوس تولید کننده 
انواع چسب صنعتی مایع و رزین های آغشته سازی 
در فاز طرح توسعه خود، یکی از تکمیل کننده های 

زنجیره تولید است.

اخبـــار

با دســتور معاون اول رئیس جمهــور ارائه خدماتی نظیر 
افتتاح حســاب و صدور دســته چک از ایــن پس بدون 
داشتن کد رهگیری سامانه امالک و اسکان ممکن نیست.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به 
کلیه دستگاه های اجرایی، ارائه خدمات بدون داشتن کد 
رهگیری ســامانه امالک و اسکان را اعالم کرد.بر اساس 
دســتورالعمل ابالغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق 
تبصره ۱ ماده ۱6۹ مکرر قانون مالیات های مســتقیم، 
خدمــات قابل ارائه زیر مشــمول الزام به داشــتن کد 
رهگیری یا همان کد یکتای ســامانه امالک و اســکان 

است و بدون ثبت وضعیت ملکی ـ سکونتی متقاضی در 
سامانه امالک و اسکان کشور، ارائه این خدمات از سوی 

دستگاه های اجرایی ممنوع است:
بانکی،صدور دسته چک،خدمات مشمول  افتتاح حساب 
سیاست های حمایتی و یارانه ای،خدمات کمک معیشتی

،تعویض پــالک خودرو،فروش انشــعاب آب، برق، گاز 
گذرنامه،مدارک  گواهینامه،دریافــت  تلفن،دریافــت  و 
خودرو،اخطاریه،ابالغیه،ثبت نام مدارس در منطقه محل 
اقامت،دریافــت خوابگاه دانشــجویی،صدور قبوض آب، 

برق، گاز و تلفن.  تسنیم

داشتن کد اسکان شرط ارائه خدمات به مردم شد!
مدیــرکل دفتر بازرســی و نظارت بر کاالهای اساســی 
وزارت جهــاد کشــاورزی گفت: اشــد مجــازات برای 
محتکران کاالهای اساســی وابســته به دولت و بخش 

خصوصی اجرا خواهیم کرد.
مســعود امرالهی مدیــرکل دفتر بازرســی و نظارت بر 
کاالهای اساســی وزارت جهاد کشــاورزی در رابطه با 
کشــف گندم احتکار شده در استان اصفهان اظهار کرد: 
طی بازرســی که بازرســان وزارت جهاد کشاورزی در 
اســتان اصفهان و با گزارش ها واصله در هفته گذشته از 
احتکار گندم، با همکاری ســازمان اطالعات سپاه با یک 

ابراحتکار مواجه شــدیم.وی ادامه داد: در یک انبار ۵0 
هزار تن گندم احتکار شــده بود که ارزش ریالی پرونده 
آن که به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده نزدیک 
بــه ۵۵۵ میلیارد تومان اســت. امرالهی بــا بیان اینکه 
محتکرین قوت مردم را هدف قرار داده اند، تصریح کرد: 
بازرســان ما در سراسر کشور با همکاری بازرسان بسیج 
و دســتگاه های اطالعاتی به صورت شبانه روزی در حال 
فعالیت هســتند. اگر یک کارخانه یا تولیدی کاالیی را 
احتکار کند، بازرسان وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچ 

مماشات با آن ها برخورد خواهند کرد.  میزان

کشف انبار احتکار گندم به ارزش ۵۵۵ میلیارد تومان

گزارش

بر اســاس جدیدترین آمار بانک مرکزی در حالی که رشد 
پایه پولی در بخش منابع و مصارف از 3۱.6 درصد گذشت، 
حجم نقدینگی در پایان ســال گذشته از مرز ۴۸3۲ هزار 

میلیارد تومان گذشت.
بر اســاس آنچه که اقتصاددانان اعــالم می کنند، یکی از 
مهمترین منابع رشد نقدینگی و ایجاد تورم در اقتصاد رشد 
پایه پولی اســت که از منابع بانک مرکزی ناشی می شود و 
بر اســاس ضریب فزاینده پولی هر واحد افزایش پایه پولی 
به نســبت ضریب فزاینده در اقتصاد بــه ایجاد نقدینگی 
می پردازد.بر این اساس طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی 
ضریب فزاینده نقدینگی کشــور از 7.006 برابر در ســال 
۹۸ به 7.۵7۵ برابر در ســال ۹۹ و به ۸.00۱ برابر در سال 
۱۴00 رسیده است.همچنین رشد پایه پولی در پایان سال 
۱۴00 هم در بخش منابــع و هم مصارف به 3۱.6 درصد 
رســیده در حالی که این رشد در پایان سال ۹۹ به میزان 

30.۱ درصد بوده است.
در اقالم پایه پولی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
در پایان ســال گذشــته ۵6۸۲ هزار میلیــارد ریال بوده، 
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش  دولتی منفی ۸67 
هزار میلیارد ریــال بوده، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 
۱۴6۲ هزار میلیارد ریال و خالص سایر اقالم بانک مرکزی 
منفی ۲37 هزار میلیارد ریال و مجموع پایه پولی از سمت 

منابع و مصارف 603۹.7 هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنیــن طبق این آمار دارایی های خارجی بانک مرکزی 
در پایان سال گذشته به ۲3 هزار و ۵۸7 هزار میلیارد ریال 
رسیده و بدهی بخش دولتی 6۵۵۸ هزار میلیارد ریال شده 
اســت که از این مبلغ ۵۸6۵ هزار میلیارد ریال مربوط به 
خود دولت و 6۹3 هزار میلیارد ریال مربوط به شــرکت ها 

و مؤسســات دولتی بوده است که به بانک مرکزی بدهکار 
بوده اند.همچنیــن بدهی بخش غیردولتی در پایان ســال 
گذشته به 3۵ هزار و 7۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. 
در بخش دیگری از این گزارش آمده است نقدینگی کشور 
در ســال ۹۸، ۱۵ هزار و ۲۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که 
این رقم در سال ۹7 به ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد ریال، 
ســال ۹۸، ۲۴ هزار و 7۲۱ هزار میلیارد ریال، سال ۹۹ به 
3۴ هزار و 76۱ هزار میلیارد ریال و در پایان ســال ۱۴00 
نقدینگی کشــور با 3۹ درصد رشد نسبت به سال قبل به 
رقم بی ســابقه ۴۸ هزار و 3۲۴ هزار میلیارد ریال یعنی به 
عبارتی ۴ میلیون و ۸3۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد نقدینگی از ســال ۹6 تا پایان ۱۴00 به ترتیب ارقام 
۲3.۱ درصد، 3۱.3 درصد، ۴0.6 درصد و در پایان ســال 

۱۴00، به 3۹ درصد رسیده است.
ارقام تشــکیل دهنده نقدینگی شــامل پول در پایان سال 
گذشــته به ۹ هزار و ۸6۵ هزار میلیــارد ریال و همچنین 
شــبه پول به میــزان 3۸ هزار و ۴۵۸ هــزار میلیارد ریال 
رسیده است که نشان می دهد از کل نقدینگی ایجاد شده 
۴۲.۸ درصد مربوط به پول یعنی اســکناس، مســکوک، 
حســاب های جاری و ســپرده های دیداری و 3۸.۱ درصد 

مربوط به حساب های بلندمدت و اعتبارات بوده است.
در بخش دیگــری از گزارش بانک مرکزی بدهی بانک ها به 

بانک مرکزی از رقم ۱3۲0 هزار میلیارد ریال ســال ۹6 به 
رقم ۱3۸۱ هزار میلیارد ریال در ســال ۹7 ســپس به رقم 
۱۱06 هزار میلیارد ریال ســال ۹۸ بعد از آن به رقم ۱۱7۱ 
هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ و در نهایت به رقم ۱۴6۲ هزار 
میلیارد ریال در سال ۱۴00 رسیده است که بدهی بانک ها 
به ترتیب از ۹7 تا ۱۴00 با رشدی معادل ۴.7درصد، منفی 
۱۹.۹ درصد، ۵.۸ درصد و ۲۴.۹ درصد همراه شــده است. 
بدهی به بانک مرکزی در پایان ســال گذشته به ۴۹۲ هزار 
میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۹.7 درصد رشد 
داشته اســت. به هر حال دولت تالش دارد با کاهش بدهی 
خود و شــرکت های دولتی به بانک مرکزی ارقام پایه پولی 
را کنترل کند تا به این وســیله میزان ایجاد نقدینگی و به 
تبع آن تورم در جامعه کنترل شود.یکی از مواردی که مانع 
توسعه کسب و کار در کشور می شود، همین تورم و کاهش 
ارزش پول ملی اســت که کسب و کار را از صرفه اقتصادی 
می اندازد و به جای آن کارهای داللی و واسطه گری و خرید 
و فروش سکه، ارز و زمین و مسکن پر سود و پررونق می کند 
بنابراین اگر دولت بتواند با سیاست های اصولی جلوی خلق 
پول و انتشار پایه پولی و افزایش نقدینگی را بگیرد، می توان 
امیدوار بود که فضای کسب و کار کمی رونق بگیرد.در بخش 
بانک ها و مؤسســات اعتباری در پایان ســال ۹۹، ۲3 هزار 
و ۹۲6 هــزار میلیارد ریال نقدینگی وجود داشــته که این 
رقم با رشــد ۴۸ درصد در پایان ســال گذشته به 3۵ هزار 
و ۴0۸ هزار میلیارد ریال رســیده است.منابع قرض الحسنه 
بانک ها و مؤسســات اعتباری در پایان سال ۹۹ رقم ۲0۲۹ 
هــزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان ســال ۱۴00 
 بــا ۵۲درصــد افزایش به رقــم 30۹۱ هزار میلیــارد ریال 

رسیده است.  فارس

رشد پایه پولی به 31.6 درصد رسید

نقدینگی از 4832 هزار میلیارد تومان گذشت

در حــال حاضر یک میلیون و 3۵0 هزار واحد مســکونی بــا تجمیع واحدهای 
نیمه کاره باقی مانده از طرح مســکن مهر و طرح اقدام ملی دولت قبل، در دست 

اجراست و  تا شهریور امسال ۱00 هزار واحد آن تحویل مردم خواهد شد.
بررســی های آماری از بخش حمل و نقل و همچنین نهضت ملی مسکن،  حاکی 
از رشــد آمارهای ترانزیت عبوری از کشــور و  برنامه دولت برای اجرای به موقع 

نهضت ملی مسکن  است.
در سه ماه نخست امسال سه میلیون و 67۴ هزار تن کاالی خارجی از مسیر ایران 
عبور کرده که نســبت به بهار ســال قبل، با رشد 3۲ درصدی همراه بوده است.
میزان ترانزیت توســط بخش جاده ای در ۲ ماهه سال  جاری ۵0 درصد افزایش 
داشته اســت.در بخش ریلی و در زمینه جابه جایی مسافر شاهد 63 درصد رشد 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.در حوزه هوایی نیز، تعداد نشست و 
برخاســت در پروازهای داخلی و بین المللی در ۲ ماهه ســال جاری به  ترتیب ۱ 
درصد و ۱۸3 درصد افزایش داشــته است. به لحاظ میزان اعزام و پذیرش مسافر 
در پروازهای داخلی و بین المللی هم در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته 
به ترتیب ۵۱ درصد و 37۸ درصد رشــد را داشته ایم.تعداد پروازهای عبوری از 
فراز کشور هم در ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۱ 
درصد افزایش داشته است. به لحاظ جابه جایی مسافر )ورودی- خروجی(، تعداد 
مسافر ورودی و خروجی از بنادر در ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته ۱۵3 درصد افزایش داشته است.طبق برنامه دولت ساخت ۴ میلیون 

واحد در دو مرحله و طی ۴ سال انجام می شود که به زودی آغاز ساخت ۲ میلیون 
واحد مرحله اول، تکمیل می شــود. تاکنون حدود ۵ میلیون و ۴00 هزار نفر در 
طرح نهضت ملی مســکن ثبت نام کرده اند که حدود یک میلیون نفر از آنها حائز 
شرایط نبودند اما مابقی قطعا کسانی هستند که دولت برای آنها مسکن می سازد.
امروز یک میلیون و 3۵0 هزار واحد مســکونی )بــا تجمیع واحدهای نیمه کاره 
باقی مانده از طرح مســکن مهر و طرح اقدام ملی دولت قبل( در دست اجرا است 

و  تا شهریورماه امسال ۱00 هزار واحد آن تحویل خواهد شد.
نزدیک بــه 70 درصد زمین های مورد نیاز طرح نهضت ملی مســکن )از کل ۴ 
میلیون( در بانک زمین ثبت شــده است و آماده بارگذاری است. بقیه زمین های 
مورد نیاز هم در دســت بررسی اســت. برنامه این است که زمین مورد نیاز برای 
۴ میلیون مسکن به زودی تعیین تکلیف شود.بانک مسکن با اعالم اینکه بیش از 
۲۹0 هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن برای دریافت تسهیالت به آن بانک 
معرفی شدند از انعقاد قرارداد ۹۱ هزار واحد به مبلغ 3۱ هزار میلیارد تومان خبر 
داده است.مجموعا: ۱.36۸.000 واحد مسکونی در مرحله اخذ پروانه ساختمانی، 

تا فونداسیون، اسکلت و سقف، سفت کاری و نازک کاری است.
بنابراین گزارش بدیهی است که در شرایط بروز تورم دو رقمی همه زیربخش های 
اقتصاد کشــور تحت تاثیر قرار گرفته و نمی توان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در 

یک بخش از اقتصاد مثل مسکن را داشت.
پس از هشــت برابر شدن قیمت مسکن در دولت قبل و نهضت مسکن نسازی در 
آن دولت، اثر افزایش قیمت مسکن بر اجاره بهای دریافتی، چون نسبتی از قیمت 

ملک مورد اجاره است، با وقفه ظاهر شده است.
با وجود همه این موارد وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل 
بازار اجاره و کمک به مســتاجران انجام داده است؛ از آن جمله می توان به تدوین 
الیحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران که 
جهت تصویب و ابالغ به دولت ارســال شده، اشاره کرد.همچنین تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن با نرخ سود پایین )۵ درصد از ۱۸ درصد را دولت یارانه می دهد( به 
مســتاجران پرداخت می شود.اجرای همه این اقدامات مشروط به در اختیار بودن 
ســامانه ملی امالک و اسکان اســت که در هشت سال گذشته تکمیل نشد.با این 
حال، سامانه اسکان امالک در دی ماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از 
۵60 هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند 
و اولین مالیات های خانه خالی بعد از ۴0 که از اولین قانون می گذشت، در بهمن 
ماه سال گذشته به اجرا درآمد، اخیرا هم مجددا ۱۲0 هزار واحد خالی جدید که 

شناسایی شده، به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.  فارس

تحویل 100 هزار واحد نهضت ملی مسکن   
در شهریور امسال 

 احتمال فراخوان ثبت نام جاماندگان سهام عدالت 
تا اواسط تابستان

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی گفت: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت 
پوشــش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتماال تا 

اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعالم بشود.
دکتــر محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین 
اجتماعی جزو تنها ســازمان هایی اســت که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می 
شــود، در واقع مطالبات ســازمان تامین اجتماعی از دولت است. وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به 
کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعالم کردیم که این کار با ماده 
۹6 قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توســط کمیســیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس 
ارســال و جلسه هیئت تطبیق تشکیل شــد که این هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و مصوبه دولت درباره 
حقوق بازنشســتگاِن سایر رد شــد. پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان 
تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعالم کردیم این موضوع با قوانین نمی 

خواند و توسط هیئت تطبیق نیز رد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر 
دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا 
بیشتر اعالم کند تا در هیئت دولت تائید و ابالغ شود.پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال 
که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح اســت؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای ســال ۱۴0۱ در دستور 
کار مجلس و دولت نیست.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی افزود: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون 
نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان 
و ... هستند و احتماال تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعالم بشود.پورابراهیمی در 
بخش دیگری از ســخنانش درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو 
ســال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی 
رســمی از جمله مشاوران امالک باید تبعیت کنند. رییس کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکسری اقدامات 
موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می کند نرخ های تامین مالی 
در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش 

قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم.  ایسنا

بانک ها وام اجاره ندهند، جریمه مالیاتی می شوند
بانک ها برای امسال نیز باید ودیعه مسکن را با سقف های جدید بپردازند و اگر بدون دلیل موجه بانکی از پرداخت این 

وام امتناع کنند، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.
 با تصویب پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن در سال جاری، حضور این وام در شبکه بانکی وارد سومین سال شد.   
ماجرا به این برمی گردد که با شــیوع ویروس کرونا، برای حمایت از مســتاجران در ســال ۱3۹۹ اولین کمک ودیعه 
مســکن پرداخت شد که مبلغ این تســهیالت در تهران ۵0 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان و در 

سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود. 
در ســال گذشــته نیز پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن تداوم پیدا کرد و ســقف وام ودیعه مسکن در تهران با افزایش 
نســبت به ســال ۱3۹۹ معادل 70 میلیون تومان و در دیگر کالنشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴0 و ۲۵ میلیون 
تومان شــد.برای امسال نیز، ســقف این تسهیالت در تهران، مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲00 هزار نفر جمعیت و 

سایر شهرها به ترتیب ۱00، 70 و ۴0 میلیون تومان است.
در طول دو سال گذشته، یکی از موضوعات مهم در روند پرداخت ودیعه مسکن، نارضایتی متقاضیان از سخت گیری و 
سنگ اندازی برخی بانک ها است که درخواست های عجیب و غریب برای معرفی ضامن، مشکل عمده مستاجران برای 
دریافت کمک ودیعه مسکن هستند. از سوی دیگر، در ماه های پایانی سال گذشته نیز بانک ها نداشتن بودجه را بهانه ای 
برای نپرداختن ودیعه مســکن اعالم می کردند که در گزارش »بودجه نداریم وام اجاره نمی دهیم/وزارت مســکن برای 
خودش گفته!« به این موضوع پرداخته شــد.در این زمینه، اعالم وزارت راه و شهرســازی از پرداخت این تسیهالت در 
دو ســال گذشته بیانگر این است که در آن مدت، حدود ۴۵0 هزار نفر وام اجاره را دریافت کرده اند؛ در حالیکه حدود 

۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد.
در شــرایطی که آمارها از وضعیت پرداخت این وام در ســال های گذشــته نشــان می دهد که درصد قابل توجهی از 
مســتاجران موفق به دریافت ودیعه مســکن نشده اند یا می توان گفت که به دلیل ســخت گیری بانک ها قید دریافت 
این وام را زده باشــند؛ چند روز پیش دســتورالعمل اجرایی ودیعه مسکن به بانک ها ابالغ شد. در یکی از بندهای این 
دســتورالعمل ذکر شده که اگر بانک/موسســه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیالت موضوع این دستورالعمل 
به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابالغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره 

)۵( ذیل ماده )۴( قانون جهش تولید مسکن می شود.
این قانون، ســازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا زمانی که بانک ها از پرداخت تسهیالت مسکن امتناع کنند، مالیاتی 
برابر ۲0 درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند، 
زیرا براساس این قانون بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید حداقل ۲0 درصد از تسهیالت پرداختی نظام بانکی 

در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.  ایسنا


