
در حالي كه برخي كارشناسان از نقش آفريني 
بعضی بانك ه�اي كش�ور در افزاي�ش قيمت 
مس�كن خبر مي دهند، تعدادي از نمايندگان 
مجل�س معتقدن�د اگ�ر برخ�ورد قاطع�ي ب�ا 
بانك ه�ا ص�ورت پذي�رد، بخ�ش اعظم�ي از 
مش�كالت مس�كن برط�رف خواه�د ش�د. 
طي چند س��ال اخير بارها ش��نيده ش��ده است 
كه بانك ها ب��ا فعاليت در بخش مس��كن، يكي از 
نهادهايي بودند كه كليد افزايش قيمت مس��كن 
را در دست گرفته و در بازار، براي خود حكمراني 
مي كنند. چندي پيش، معاونت مسكن وزارت راه 
به تازگي اعالم كرده كه هزار واحد مس��كوني در 
اختيار يك بانك است كه سال هاي طوالني خالي 
مانده و بخشي از سهام اين بانك در اختيار دولت و 

بخشي هم در اختيار بخش خصوصي است. 
براساس قانون بانكداري، فعاليت بانك ها در حوزه 
اموال غيرمنقول اعم از ساخت و خريد فروش خانه، 
ويال، زمين و هر نوع ملكي ممنوع است، اما در يك 
دهه گذشته بانك ها وارد عرضه ساخت و ساز ملك 
شدند. بس��ياري از بانك هاي دولتي و خصوصي 
اكنون صاحب واحدهاي مسكوني هستند و حاشيه 
س��ود بس��يار بااليي كه در حوزه خريد و فروش 

ساختمان وجود دارد، دليل آن است. 
در همي��ن رابطه، ناي��ب رئي��س اتحاديه امالك 

استان تهران با تأكيد بر اينكه در قانون بانكداري 
به صراحت فعاليت بانك ه��ا در خريد و فروش و 
ساخت و ساز اموال غيرمنقول ممنوع است، گفت: 
بانك ها هلدينگ هاي مختلفي راه انداخته اند عالوه 
بر هلدينگ مسكن اكنون شاهد فعاليت بانك ها در 
هلدينگ كاال و كاالي تجاري هس��تيم كه آن نيز 

خالف قانون است. 
محمود محمودزاده معاون وزير راه و شهرس��ازي 
ه��م در خصوص بانك��ي كه مالكيت ه��زار واحد 
مس��كوني را در اختيار دارد، تصريح كرد: دغدغه 
وزارت راه و شهرسازي، اينكه اشخاص حقيقي يا 
حقوقي چه تعداد واحد مسكوني در اختيار دارند، 
نيس��ت؛ بلكه دغدغه وزارت راه و شهرسازي اين 
است كه واحدهاي مسكوني احتكار نشوند و وارد 
بازار شود تا در قالب اجاره به مستأجران يا خريد 
و فروش براي رونق در بازار مسكن مورد استفاده 

قرار بگيرد. 
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: بانك مركزي از 
وزارت راه و شهرسازي تقاضايي داشت تا امالك 
تمامي بانك ها شناسايي ش��ود كه در همين باره، 
امالك تمامي بانك ها را شناسايي و يك جا به بانك 
مركزي اع��الم خواهيم كرد تا شناس��ايي امالك 
بانك ها تنه��ا به يك يا دو بانك مختص نباش��د و 

تمامي بانك ها در اين شناسايي باشند. 

  مانع تراشي بانك ها
محمدرضا رضايي كوچي رئيس كميسيون عمران 
مجلس نيز  با اشاره به اينكه بانك ها در حال رقابت 
با توليدكنندگان مسكن هستند، گفت: اين رويكرد 
قطعاً تبعات بسياري را براي اقتصاد به دنبال دارد. 
وی با اش��اره به اظهارات مس��ئوالن وزارت راه و 
شهرسازي مبني بر اينكه بخشي از خانه هاي خالي 
از سكنه در مالكيت بانك ها قرار دارد، اظهار كرد: 
متأسفانه يكي از عوامل بروز تنش و افزايش قيمت 
در بازار مسكن، فعاليت بانك ها در عرصه ساخت و 
ساز و خريد و فروش مسكن است و عمالً اين مسئله 

نظام عرضه و تقاضا را دچار خلل كرده است. 
وي تصريح كرد: مجلس بارها اعالم كرده كه با بنگاه 

داري بانك ها كاماًل مخالف است و اين استراتژي 
نظام بانكداري كاماًل به ضرر اقتصاد كشور است، 
از اين رو بانك مركزي بايد از ورود بانك ها به حوزه 

بنگاه داري جلوگيري كند. 
رضايی اف��زود: وظيف��ه اصلي بانك ه��ا، تقويت 
اقتصادي كش��ور و بخش هاي توليدي است و آن 
هم با ارائه تسهيالت مناس��ب به توليدكنندگان 
محقق مي شود، اما متأسفانه شاهديم كه بانك ها 
براي كسب سود بيش��تر به جاي ارائه تسهيالت، 
س��رمايه هاي خود به بازاره��اي اقتصادي تزريق 

مي كنند. 
رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: در شرايط 
كنوني وضعيت به گونه اي شده كه بانك ها عماًل در 
حال رقابت با توليدكنندگان و بخش خصوصي به 
ويژه در حوزه مسكن هس��تند و اين رويكرد قطعاً 
تبعات بس��ياري را براي بخش اقتصادي و توليد 

كشور به دنبال دارد. 
رضايي گفت: در وضعيت فعلي بخش ساخت و ساز 
مس��كن نيازمند تخصيص اعتبارات الزم اس��ت، 
اما بانك ها هيچ اقدام��ي براي تقويت قدرت مالي 
توليدكنندگان نمي كنند و اين مسئله موجب شده 
كه ميزان ساخت و ساز كاهش يافته و دالل بازي در 

عرصه مسكن رشد كند. 
  اين 8 بانك 

احسان خاندوزی نايب رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس ه��م با بيان اينكه هش��ت بان��ك بيش از 
۵۰۰ واحد مس��كوني در اختيار دارند، گفت: اگر 
احتكار واحد هاي مسكوني به وس��يله بانك ها يا 
دس��تگاه هاي دولتي و نهاد ها انجام شود دو برابر 
ماليات محتكران مس��كن حقيقي از آنها ماليات 

گرفته مي شود. 
وي افزود: با بررسي نمونه 4ميليون نفري متوجه 
شديم 2۵۰فرد زير 18سال هر كدام بيش از پنج 
واحد مسكوني به نام خود دارند. اين در حالي است 
كه آمار تعداد خانه هاي خالي و مالكان و ساكنان 
خانه ها را هيچ كس نمي داند و كشور در آشوب و 
بي نظمي اطالعات بازار مس��كن به سر مي برد كه 
فضا را براي سوداگران اين بازار مطلوب كرده است.  
خاندوزي گفت: در اين ط��رح از همه ابزار ها براي 
تقويت سامانه امالك و اسكان كشور استفاده شده 
است و نهاد هاي عمومي و دس��تگاه هاي اجرايي 
مكلف شده اند داده هاي خود را سريع و رايگان در 

اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. 
نايب رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: 
بر اساس طرح جديد ماليات بر خانه هاي خالي و 
س��ه ماه پس از الزم االجرا شدن آن، همه مالكان 
واحد هاي مسكوني يا كساني كه در واحد ساكن 
هس��تند، اما مالك آن نيس��تند بايد در مدت دو 
ماه كد ملي خود و خانواده شان را مقابل كد واحد 
مسكوني كه ساكن يا مالك آن هستند درج كنند.
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این 8 بانک خانه خوار خانه خراب کن!
   گزارش یک

نايب رئيس كميسيون اقتصادی مجلس: 8 بانك در كشور 500 واحد مسكونی در اختيار دارند و يك تحقيق 
ساده نشان می دهد 250 فرد زير 18 سال، هر كدام بيش از 5 واحد مسكونی دارند!

اقتصاد آلمان زمين گير شد
رشد اقتصادي در آلمان و اتريش به كمترين سطح تاريخي خود رسيد. 
به گزارش ايسنا، مركز آمار آلمان در گزارش��ي اعالم كرد بزرگ ترين 
اقتصاد اروپا در سه ماهه دوم سال 2۰2 به ميزان 1۰/2درصد كوچك 
شده كه اين رش��د، ضعيف ترين رش��د اقتصادي آلمان از زمان ثبت 
داده هاي رش��د در س��ال 1۹۷۰ ميالدي تاكنون محس��وب مي شود. 
همچنين در مقايسه با رشد مش��ابه فصل قبل نيز رشد اقتصادي ۵/۵ 

درصد كمتر شده است. 
اصلي ترين دليل كاهش رش��د اقتصادي آلمان به مانند ديگر كشورهاي 
جهان به دليل ش��يوع كرونا و تعطيلي گسترده كس��ب و كارها بوده، اگر 
چه روند بازگشايي كسب و كارها در اين كشور آغاز شده است، اما انتظار 
نمي رود اقتصاد آلمان تا قبل از سال 2۰22 به حالت قبل از بحران كرونا 
برگردد.  دولت آلمان تاكنون براي حمايت از بخش هاي مختلف اقتصاد اين 
كشور ده ها ميليارد يورو نقدينگي به بازارها تزريق كرده و نرخ هاي مالياتي 
را نيز كاهش داده است. نرخ بيكاري اين كشور در ماه ژوئن از ۷/۵ درصد 
نيز عبور كرده كه اين نرخ بيكاري در كشوري كه همواره يكي از كمترين 
نرخ هاي بيكاري را در اروپا داشته است، نشان مي دهد وضعيت تا چه حد 
بحراني است.  پيش از اين بانك مركزي آلمان در گزارشي هشدار داده بود 
كه حتي با وجود حمايت هاي صورت گرفته توسط دولت، اقتصاد اين كشور 
امسال ۷/1 درصد كوچك خواهد شد و در بهترين حالت دو سال تا بازگشت 

ميزان توليدات به سطوح قبل از زمان بحران زمان الزم خواهد بود. 
مؤسسه اقتصادي آلمان نيز در گزارشي نااميدكننده هشدار داده است 
كه بزرگ ترين اقتصاد اروپا بر اثر كرونا امسال 6/6 درصد كوچك خواهد 
شد و بازگشت فعاليت هاي اقتصادي به س��طح پيش از زمان كرونا تا 

پايان سال 2۰22 ممكن نخواهد بود. 
متوسط رش��د اقتصادي آلمان در بازه زماني 1۹۷1 تا 2۰2۰ معادل 
1/۷2 درصد بوده است كه باالترين رقم ثبت شده مربوط به رشد ۷/2 
درصدي سه ماهه نخست سال 1۹۷۳ و كمترين رشد نيز رشد منفي 

1۰/2 درصدي سه ماهه دوم سال 2۰2۰ بوده است. 
از سوي ديگر رشد اقتصادي همسايه جنوبي آلمان يعني اتريش در سه 
ماهه دوم 2۰2۰ به منفي 1۰/۷ درصد رسيد كه اين نرخ رشد ۷/1درصد 
كمتر از نرخ رشد ثبت ش��ده در فصل قبل و كمترين رشد فصلي ثبت 

شده درطول تاريخ معاصر اين كشور بوده است. 

اقتصاد امریكا در بدترین وضعيت 
اقتصاد امريكا در دومين فصل س�ال حدود يك سوم كوچك شد. 
به گزارش آسوشيتدپرس، وزارت بازرگاني امريكا آمار رشد نهايي سه 
ماهه دوم امسال را اعالم كرد كه بر اين اساس نرخ رشد اقتصادي اين 
كش��ور منفي ۳2/۹درصد اندازه گيري ش��ده كه اين رقم 24/۵درصد 
كمتر از رشد سه ماهه قبل و 2/2 درصد بيشتر از نرخ رشد پيش بيني 

شده قبلي بوده است. 
اين رشد اقتصادي كه پايين ترين رشد فصلي ثبت شده در طول تاريخ 
امريكا تاكنون بوده است، احتماالً بدترين عملكرد فصلي امسال خواهد 
بود؛ چراكه بخش بزرگي از تعطيلي هاي سراس��ري و قرنطينه در اين 
دوره اتفاق افتاده و اقتصاددانان انتظار دارند رشد اقتصادي در سه ماهه 

سوم رشد اقتصادي مجدداً به محدوده مثبت بازگردد. 
دفتر كنترل بودجه كنگره امريكا پيش بيني كرده اس��ت از نيمه دوم 
امسال عملكرد اقتصادي امريكا به مدار مثبت بازگردد؛ تا جايي كه رشد 
21/۵درصدي در سه ماهه سوم و 1۰/4درصدي در سه ماهه پاياني سال 
براي اين كشور پيش بيني شده است.  ليديا بوسور، كارشناس مسائل 
اقتصادي در مؤسسه »آكسفورد اكونوميكس« گفت: با تداوم سرعت 
باالي شيوع كوويد1۹ در امريكا، ريسك ها بر سر راه اقتصاد كماكان در 
سطح بااليي باقي مانده اند. من يادم نيست مشابه چنين شرايطي را قباًل 
تجربه كرده باشيم و ممكن است اين وضعيت براي مدتي طوالني ادامه 
پيدا كند.  دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا كه براي پيروزي مجدد 
در انتخابات رياست جمهوري سال آينده حساب ويژه اي روي مسائل 
اقتصادي باز كرده و وعده داده است اقتصاد اين كشور قوي تر از قبل به 
دوران ش��كوفايي خود بازگردد. تا پيش از بحران كرونا اقتصاد امريكا 
11سال متوالي رشد مثبت را تجربه كرده بود.  متوسط رشد اقتصادي 
فصلي امريكا در بازه زماني 1۹4۷ ت��ا 2۰1۹ معادل ۳/21درصد بوده 
است كه باالترين رشد ثبت شده مربوط به رشد 16/۷درصدي سه ماهه 
نخست سال 1۹6۷ و كمترين رش��د ثبت شده نيز مربوط به سه ماهه 

نخست سال 1۹۵8 با منفي 1۰ درصد بوده است. 

هيچ خاموشي برنامه ریزي شده اي نداشتيم
ش�ركت توزيع برق نيروي تهران خب�ر داد، با باال رفت�ن دماي هوا و 
همچنين افزاي�ش مصرف برق در س�اعات اوج بار ممكن اس�ت گاه، 
منجر به بروز اش�كاالت كوتاه مدت در تجهيزات ش�بكه توزيع برق 
ش�هري ش�ود كه در صورت وقوع اقدام ب�ه رفع عيب خواهد ش�د. 
به گزارش فارس، ش��ركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در اطالعيه اي 
اعالم كرد، هرساله به منظور كنترل بار شبكه توزيع برق در ساعات اوج بار 
فصول گرم سال، اقدامات متعددي را در حوزه هاي مختلف فني مهندسي 
و فرهنگي اجرا مي كند ك��ه از جمله آن مي توان از رفع عيب و س��رويس 
پست هاي توزيع، اصالح و تقويت شبكه و كاهش تلفات، اجراي طرح هاي 
پاسخگويي بار از طريق امضاي تفاهمنامه هاي همكاري با مشتركان صنعتي 
و اداري، كنترل سامانه هاي سرمايشي ادارات، ارزيابي لحظه اي مصرف برق 
با استفاده از كنتورهاي هوش��مند و نظارت ميداني بر كاهش مصرف برق 
در ساعات اوج بار توسط دستگاه هاي اداري، اجراي طرح تجميع كننده بار 
و آگاه سازي مشتركان از وضعيت شبكه و لزوم مديريت مصرف برق، ورود 

مولدهاي خودتأمين به مدار مصرف در ساعات اوج مصرف و... نام برد. 
 بر همين اساس، با باال رفتن دماي هوا در روزهاي اخير و همچنين افزايش 
مصرف برق در س��اعات اوج بار ممكن اس��ت گاه، منجر به بروز اشكاالت 
كوتاه مدت در تجهيزات شبكه توزيع برق شهري شود كه در صورت وقوع در 
كوتاه ترين زمان توسط نيروهاي عملياتي شركت توزيع نيروي برق تهران 

بزرگ اقدام به رفع عيب خواهد شد. 

دارایي مالكان سهام عدالت آب رفت
ارزش برگ�ه 5۳2 ه�زار توماني س�هام عدال�ت در پاي�ان معامالت 
هفت�ه ج�اري ب�ا اف�ت 81۷ ه�زار و ۹8۴ تومان�ي نس�بت ب�ه 
هفت�ه قب�ل ب�ه 18 ميلي�ون و 81۶ ه�زار و 5۶۴ توم�ان رس�يد. 
به گزارش تسنيم، در پي صدور دستور آزادسازي سهام عدالت، سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه با راه اندازي سامانه استعالم و آزادسازي 
س��هام عدالت اقدام به ارائه جزئيات دارايي واقعي سهام عدالت مشموالن 
به تفكيك شركت هاي بورسي و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها كرد.  اين 
سامانه بار ديگر در پايان معامالت هفته به روزرساني شده است و مشموالن 
مي توانند با مراجعه به اين سامانه از آخرين ارزش سهام عدالت خودآگاهي 
يابند.  براساس اين گزارش كس��اني كه ارزش اوليه سهام عدالت آنها ۵۳2 
هزار تومان اس��ت در پايان معامالت روزچهارش��نبه 8 مرداد ارزش سهام 
عدالت شان به 18ميليون و 816 هزار و ۵64 تومان رسيده است.  در پايان 
معامالت هفته قبل ارزش سهام عدالت ۵۳2هزار توماني 1۹ ميليون و 6۳4 
هزار و ۵48 تومان اعالم شده بود كه بر اين اساس طي معامالت اين هفته 
4/1درصد زيان معادل 81۷ هزار و ۹84 تومان به سهامداران عدالت وارد 
شده است. در هفته پيش از آن سود 2/۳ درصدي عايد سهامداران عدالت 
شده بود.  بر اين اساس روند ارزش سهام عدالت پس از چند هفته رشد، طي 
هفته جاري معكوس و نزولي شده است. در معامالت اين هفته ارزش برگه 

۵۳2 هزار توماني سهام عدالت از 2۰ميليون تومان هم فراتر رفته بود. 
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