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 هدفگذاری ساخت ۲۱ هزار مسكن

براي كم درآمدها
عضوهيئتمديرهشركتبازآفرينيشهريگفت:درقالبتفاهمنامه
ساخت۵۰هزارواحدمس�كونيكهبينوزارتراهوشهرسازيو
ستاداجراييفرمانامام)ره(منعقدش�دهاحداثحدود2۱هزار
مسكنبراياقشاركمدرآمدجامعهدردستوركارقرارگرفتهاست.
به گزارش ايسنا، روز يك شنبه در راس��تاي اجراي قانون ساماندهي و 
حمايت از توليد و عرضه مسكن، تفاهمنامه اي بين شركت بازآفريني 
شهري به نمايندگي از وزارت راه و شهرس��ازي و شركت توسعه گران 
عمران س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( منعقد ش��د. طب��ق اين برنامه 
۲۱هزار واحد مسكوني در ۱۶ استان كشور ذيل برنامه توليد ۵۰ هزار 
واحد احداث مي شود. مجيد روستا، عضو هيئت مديره شركت بازآفريني 
شهري در اين خصوص گفت: در قالب اين تفاهمنامه، شركت بازآفريني 
شهري ۲ ميليون و ۱۳۹ هزار مترمربع از زمين هاي در اختيار خود را واقع 
در محدوده قانوني شهر ها در اختيار س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( به 

منظور احداث مسكن براي اقشار كم درآمد قرار مي دهد. 
وي افزود: اين اراضي س��رمايه ش��ركت است كه به س��اخت مسكن 
اختصاص مي يابد و منابع حاصل از آن را در بافت هاي ناكارآمد هزينه 
مي كنيم. به طور مثال يا ساكنين بافت را به اين مناطق انتقال مي دهيم 
يا از طريق منافع اين س��رمايه گذاري، برنامه نوسازي و بهسازي بافت 
را پيش مي بريم. عضو هيئت مديره شركت بازآفريني شهري ايران با 
بيان اينكه تفاهمنامه با ستاد اجرايي به صورت epc منعقد مي شود كه 
ستاد در راستاي مسئوليت اجتماعي خود هيچ حق الزحمه اي دريافت 
نمي كند، گفت: ما زمين، تسهيالت و پروانه را تأمين مي كنيم. منابع در 
نظر گرفته شده براي هر واحد در تهران و ساير كالنشهرها بين ۲۲۰ تا 
۲۵۰ ميليون تومان است كه به صورت وام با نرخ سود ۱۸ درصد و مدت 

بازپرداخت ۱۲۰ ماهه از متقاضيان دريافت مي شود. 
.....................................................................................................................

بازار لوازم خانگي در ركود رفت
ب�هاعتق�ادفروش�ندگانلوازمخانگ�يط�يچن�دم�اهاخي�ر
توليدكنندگانلوازمخانگيمحصوالتخ�ودرادرچنديننوبت
۱۰تا۱۵درصدگ�رانكردند،اماازآنطرفبازاركش�شافزايش
قيمتهارانداش�تهوم�ردمرغبتيبهخريدمحص�والتندارند.
به گزارش تسنيم، افزايش قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم در بازار 
لوازم خانگي باعث شده تا به نوعي خريد كاال در اين بازار متوقف شود. 
به اعتقاد فروشندگان لوازم خانگي طي چند ماه اخير، توليدكنندگان 
لوازم خانگي محصوالت خود را در چندين نوبت ۱۰ تا ۱۵ درصد گران 
كردند، اما از آن طرف بازار كش��ش افزايش قيمت ها را نداشته و مردم 

رغبتي به خريد محصوالت ندارند. 
البته ماه هاي محرم و صفر نيز در كاهش خريد لوازم خانگي مؤثر بوده  است،  
اما در مجموع عدم خريد مردم عاملي ش��ده تا ب��ازار مجبور به كاهش 
قيمت ها شود، اين در حالي است كه همچنان توليدكنندگان محصوالت 
خود را به بهانه عدم تخصيص ارز افزاي��ش داده و از آن طرف بازار براي 
فروش كاالهاي داخل انبارها و مغازه  مجبور به كاهش قيمت  شده است. 
مشاهدات بازار نش��ان مي دهد در برخي از كاالها از جمله لباسشويي، 
ظرفش��ويي و يخچال بازار ش��اهد كاهش ۱۰ تا ۱۳ درصدي قيمت ها 
بوده اس��ت. ركود خريد در بازار لوازم خانگي باعث شده تا فروشندگان 
نگران پرداخت چك هاي خود باش��ند و به همين دليل مجبورند براي 
تسويه بدهي هاي خود كاالها را ارزان تر به فروش برسانند. در بازار امروز 
لوازم خانگي كاال به وفور در بازار وجود دارد، اما خبري از مشتري نيست. 
در حال حاضر ارزان ترين سايد باي سايد در بازار ۱7 ميليون و ۵۰۰ هزار 

تومان و ارزان ترين ماشين لباسشويي ۶ ميليون تومان است. 
.....................................................................................................................

جزئيات اجراي طرح يارانه دستمزد
ط�رحياران�هدس�تمزدك�هازس�الگذش�تهدرمناط�ق
كمبرخورداركش�وردرحالاجراس�ت،توانس�تهمنجربهجذب
۶ه�زارو۷۵2نفرش�غلاوليباس�قفس�ني۳۵س�الش�ود.
به گزارش مهر، سال گذشته براي توسعه اش��تغال در بنگاه هاي خرد، 
كوچك و متوس��ط مناط��ق غيربرخ��وردار و البته بهره مند ش��دن از 
ظرفيت هاي دانش آموختگان دانش��گاهي در شرايط بحران اقتصادي، 
طرحي تحت عنوان »يارانه دس��تمزد« از س��وي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در هشت استان ش��امل ايالم، كردستان، چهارمحال و 
بختياري، خراسان جنوبي، كرمانشاه، سيستان و بلوچستان و كهگيلويه 
و بويراحمد اجرا شد تا از اين طريق ۵ هزار و ۸7۹ نفر تا پايان سال ۹۸ 
مشغول به كار شوند. در واقع اين طرح يك نوع ابزار تشويقي است كه در 
قالب آن، به صورت ماهانه ۳۰ درصد از دستمزد نيروي كار به كارفرما 
پرداخت مي ش��ود كه طبق گفته معاون توسعه اش��تغال و كارآفريني 
وزارت كار منابع اين طرح از محل منابع پيش بيني شده اشتغال در قانون 
بودجه سنواتي، كمك هاي مردمي و منابع ناشي از اجراي هدفمندي 
يارانه ها تأمين مي شود. در اين بين با توجه به هدف گذاري هاي صورت 
گرفته، پيگيري ه��ا از وزارت كار حكايت از آن دارد كه يك هزار و 7۱۴ 
بنگاه اقتصادي طي سال ۹۸ در اين طرح مشاركت كردند و اگر چه هدف 
ايجاد اشتغال براي ۵ هزار نفر بود، اما تعداد ۶ هزار و 7۵۲ نفر توانستند 
از طريق اجراي اين طرح در مناطق هش��ت گانه شاغل شوند كه تعداد 
۴۶۲ نفر از شغل اولي هاي جذب ش��ده سرپرست خانوار بودند. استان 
لرستان با بيشترين سرانه )۹/7 نفر( و استان كردستان )۲/۱( پايين ترين 
بخش صنعت  سرانه را كسب كردند .   بنگاه هاي باالي ۵۰ نفر كاركن در 
و همچنين بنگاه هاي ۱۰ تا ۴۹ نفر كاركن فعال در بخش خدمات داراي 

بيشترين ظرفيت جذب نيرو بوده اند. 

همانطوركهرئيسجمهورمعتقداستدولت
خدم�اترابهمردمگ�رانارائ�هميدهد،
بانكهاهمتأمينماليرابرايوامخواهان
ازمصرفكنندهگرفتهت�اتوليدكنندههم
گرانانج�امميدهن�دوهماينك�هوقتي
وامگيرندگان�يچ�ونتوليدكنن�دگان
واقعيبخ�شخصوص�يبهدليلش�رايط
رك�وداقتصادي،ش�يوعكرون�اوافزايش
صددرص�دين�رخارزدربازپرداخ�توام
ب�همش�كلميخورن�د،وثايقراب�هاجرا
ميگذارن�د.درتأييداينس�خنيكمقام
قضاي�يگفت:2ه�زارواح�دتولي�دياز
س�ويبانكهابهتعطيليكشيدهشدهاند،
نكت�هتأملبرانگيزآناس�تكهب�هگفته
وزيراقتص�اد۷۰درصدتأمي�نماليمورد
ادع�ايبانكهادرس�ال98تأمي�نمالي
قديميوكهنهبودهاس�ت.بدي�نترتيب
مش�خصاس�تنظ�امسيس�تمبانكيبه
ش�كلتبعيضآميزياقدامبهتأمينمالي
اقتص�ادايرانميكن�دكهدوداينش�يوه
تأمي�نماليهاب�هچش�متوليدكنندگان
م�يرود. خصوص�ي بخ�ش واقع�ي
بررس��ي ها نش��ان مي دهد بانك ها ب��ه دليل 
برخ��ورداري از مجوز جم��ع آوري نقدينگي 
كه توس��ط بانك مرك��زي و ش��وراي پول و 
اعتبار ارائه ش��ده، تحت قالب س��پرده بانكي 
طي ده ها سال گذش��ته بيش ۶۰درصد حجم 
نقدينگي كل كشور را تحت قالب سپرده هاي 
بلندمدت بانك��ي در اختي��ار گرفته اند. رفتار 
بانك ها در توزيع صحيح اين حجم از منابع بين 
وام خواهان امروز مسئله اي است كه سيستم 

بانكي بايد در رابطه با آن شفاف سازي كند.
 ۷۰درصدتأمينماليبانكها

وامهايقديمياست
وزي��ر اقتصاد ك��ه پيش تر به ش��كل تلويحي 
رفتارهاي بانك��ي را كركس گونه معرفي كرده 
بود، اواخر سال گذش��ته گفت تنها ۳۰ درصد 
از تس��هيالتي كه بانك ها ادع��اي پرداخت و 
تأمين مال��ي آن را دارند، تأمي��ن مالي جديد 
است، بدين ترتيب مش��خص است كه بخش 
زيادي از ادعاي تأمي��ن مالي از ناحيه بانك ها 

در واقع همان تأمين مالي هاي قديمي است كه 
تجديد مي شود. 

  دولتبانكدارووامخواه
با توجه به اينكه دولت خود س��هامدار اصلي 
بانك هاي تخصصي است و در ساير بانك ها نيز 
سهامدار و صاحب كرسي مديريتي مي باشد، 
بايد پذيرفت كه بخش��ي از تأمي��ن مالي كه 
بانك ها به واس��طه س��پرده هاي مردم انجام 
مي دهن��د، مربوط ب��ه دولت و ش��ركت هاي 
تابعه دولتي مي باش��د كه نحوه تس��ويه اين 
تس��هيالت نياز به شفاف س��ازي دارد، در اين 
ميان بانك هايي هم كه به اصطالح خصوصي 
و خصولتي مي باش��ند، بايد ديد رفتارشان در 
حوزه تأمين مالي بخش مصرف و توليد به چه 
شكل اس��ت، زيرا گاه گفته مي ش��ود بانك ها 
رويك��رد تأمين مال��ي صنفي دارند ي��ا اينكه 
مديران بانكي براي بقا و ارتقای خدمات ويژه 

به اشخاص صاحب نفوذ ارائه مي دهند. 
 بانكبنگاهدار

به هر ترتيب رفتار بانك ها در تأمين مالي اقتصاد 
چندان مناسب به نظر مي رسد، اين در حالي است 
كه توسعه بنگاهداري و شركتداري آنها در كنار 
دارايي هاي كالن آنها در حوزه زمين و ساختمان 
امروز براي اقتصاد مسئله ساز شده است، به طوري 
كه به گفته معاون وزير اقتصاد نيمي از ۲۳هزار 
شعبه بانكي مازاد است. تصور كنيد با فروش اين 
حجم از ساختمان به شرط آنكه تمليكي باشد، 
چقدر سرمايه بانك تقويت مي شود اما در شرايط 
كنوني كفايت س��رمايه بانك ها اصاًل مناس��ب 
نيس��ت و با حجم منابعي كه از مردم در اختيار 
دارند، فاصله بسيار قابل مالحظه ريسكي دارد، 
در اين ميان براي اينكه نظ��ام تأمين مالي احيا 
شود و نرخ تأمين مالي و بهره در اقتصاد كاهش 
يابد، بايد در كنار اصالحات بخش دولت و بودجه، 

بانكداري نيز اصالح شود. 
  نرخارزواحدهایتوليدیرابهمسلخ

بدهيبانكيميبرد
در ش��رايطي كه ماه هاس��ت نرخ ارز به دليل 
فروش دارايي ه��اي خارجي دول��ت به بانك 
مرك��زي با ه��دف تأمي��ن كس��ري بودجه و 
همچنين تحريم هاي ناعادالنه و شيوع كرونا و 

كاهش رشد اقتصادي در حال رشد »شارپي« 
است و اين رويداد نياز به سرمايه در گردش و 
نقدينگي را در بنگاه هاي توليدي واردات محور 
افزايش داده اس��ت، نظام تأمين مالي اقتصاد 
ايران گويا به ج��اي اصالح��ات درون بانكي 
جهت تأمين مالي بيشتر اقتصاد، در واحدهاي 
توليدي را به مس��لخ تعطيلي كش��انده است؛ 
واحدهای توليدي ای كه فعاليتش در شرايط 
كنوني اقتصاد كه حجم داللي و س��فته بازي 
جهش داش��ته، يك نعمت اس��ت. ب��ه گفته 
اين مقام قضاي��ي، واحدهاي مصادره ش��ده 
توسط بانك ها در سراسر كشور حداقل ۲هزار 
واحد توليدي بوده اس��ت كه اي��ن واحدها در 
شهرك هاي صنعتي مختلف تعطيل شده اند. 
وي با بيان اينكه اش��كالي در سيستم معيوب 
وجود دارد كه شايد بانك هم البد و ناگزير به 
اخذ بدهي هاي معوق است اما شرايط توليد هم 

بايد در نظر گرفت. 
س��عيد عمرانی گفت: ۵۰۰پرونده باز در حال 
بررسي است كه توليدكننده ها يا بر سر نحوه 
محاسبه س��ود با بانك مش��كل دارند يا بر سر 

مراحل تأمين سرمايه در گردش بنگاه. 
در همين راس��تا معاون قضايي دادستان كل 
كش��ور تملك برخي كارخانه ه��اي توليدي 
توس��ط بانك ها را مصيبت بار معرفي كرد و با 

اش��اره به اينكه در جهش توليد موانعي وجود 
دارد كه اين موانع به دو دسته تقسيم مي شوند، 
اظهار داشت: اولين مانع وجود مقررات دست و 
پا گير است و دوم مربوط به سازمان هايي است 

كه به بيمه و ماليات و بانك ها ارتباط دارد. 
س��عيد عمراني با بيان اينكه مي شود با تغيير 
رويه ها مقدمات جهش تولي��د را فراهم كرد، 
افزود: بانك ها در زمينه جهش توليد توس��ط 
توليدكنندگان به نحو بسيار مناسب و مؤثري 
مي توانند تأثيرگذار باشند و مي توانند با دادن 
مهلت به توليدكنندگان راه را براي آنها هموار 
كنند. معاون قضايي دادس��تان كل كش��ور با 
تأكيد ب��ر اينكه نبايد بگذاري��م هيچ كارگري 
بيكار و هيچ كارخانه اي تعطيل ش��ود، گفت: 
افتتاح ش��عب حل اختالف در ش��هرك هاي 
صنعتي مي تواند قدمي ديگر در راستاي حل 
مشكالت توليدكنندگان باشد و آنچه به خوبي 
مشهود است اين است كه قوه قضائيه عزم خود 
را براي حمايت از توليدكنندگان و فراهم آوري 

جهش توليد جزم كرده است. 
وي در خصوص قوانين موجود در حيطه كار و 
توليد عنوان داشت: قطعاً بخشي از مشكالت 
توليدكنندگان به قوانين مربوط است، لذا اين 

قوانين نيازمند به روزرساني هستند. 
 بانكهاباتوليدكنندگانواقعيمدارا

وبابدهكارانشارالتانبرخوردكنند
اگر چه تا نام بانك به ميان مي آيد افراد معموالً 
يك طرفه ب��ه قاضي مي روند و چ��ون بانك ها 
پولدار هستند در جريان اختالفات بين بانك و 
مشتري حق را به مشتري مي دهند اما واقعيت 
امر آن است كه منابع موجود در بانك ها براي 
بانك نيست بلكه همان سپرده هاي مردم نزد 
بانك اس��ت، از اين رو انتظار م��ي رود بانك ها 
با توليد كنن��دگان واقعي ك��ه در بازپرداخت 
تس��هيالت به مش��كل خورده اند، م��دارا و با 
بدهكاران ش��ارالتان بانكي برخ��ورد قضايي 
جدي كنن��د، زيرا به گفت��ه وزي��ر اقتصاد از 
۱۰۰واحد تأمين مالي كه در سال ۹۸ توسط 
بانك انجام گرفته، تنه��ا ۳۰درصد آن تأمين 
مالي جديد بوده اس��ت. بدي��ن ترتيب به نظر 
مي رسد عده اي از بدهكاران بانكي سپرده هاي 
مردم را به بانك ها ب��از نمي گردانند و بانك ها 
نيز اين تس��هيالت را صرف��اً تجديد مي كنند 
تا وضعيت صورت ه��اي مالي بان��ك به رنگ 

هشدارآميز درنيايد. 
به بانك ه��ا واس��طه گران مال��ي مي گويند؛ 
مجموعه هايي كه نقدينگ��ي و پس اندازهاي 
مردم را تح��ت عنوان س��پرده هاي بلندمدت 
با پرداخت س��ود جم��ع آوري مي كنند و در 
اختيار وام خواهان قرار مي دهند، در اين ميان 
وام خواهاني هستند كه به طرق مختلف از ابتدا 
قصد دستبرد به منابع بانكي را دارند و وام هايي 
را كه دريافت مي كنند، اصاًل خيال بازگرداندن 
ندارند ام��ا در عي��ن ح��ال توليد كننده هاي 
محترمي هم وجود دارند كه فعاليت اصلي شان 
توليد كاال و خدمات اس��ت و براي سرمايه در 
گردش و سرمايه ثابت، نياز به اخذ تسهيالت 
از بانك دارن��د كه جا دارد بانك ه��ا زماني كه 
توليد كنندگان واقعي با توجه به شرايط امروز 
اقتصاد ايران در بازپرداخت اقس��اط بانكي با 

مشكل مواجه مي شوند با آنها مدارا كنند. 
از سوي ديگر انتظار مي رود مديران و اعضاي 
هيئت مديره بانك و مديران واحدهاي حقوقي 
و سهامداران عمده بانك ها اشخاصي را كه از 
مس��يرهاي حقوقي و گاه شارالتان بازي قصد 
دارند به منابع بانك دستبرد بزنند، به مقامات 

نظارتي و قضايي معرفي كنند.

رسولشجاعی|   ايرنا

نايبرئيسمجلسش�وراياسالميبابيان
اينكهقرارگاهخاتمازسازمانبرنامهوبودجه
۱۰هزارميلي�اردتومانطلبداش�ت،گفت:
قرارگاهاعالمكرد۱۱8پروژهدراس�تانهاتا
س�قف۱2هزارميلياردتوم�انكارميكنيم
وعمدهاي�نپروژههاراقب�لازاتمامدولت
دوازده�مب�هبهرهب�رداريميرس�انيم.
علي نيك��زاد در گفت وگ��و با ف��ارس درباره 
طل��ب ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبي��ا  به 
عنوان يكي از پيمان��كاران دولت بابت اجراي 
پروژه هاي مختلف عمران��ي از دولت و نهادها 
و پيگيري هاي مجلس ش��وراي اسالمي براي 
رفع اين مش��كل و كاهش بدهي دولت اظهار 
داشت: از روز اول اعتقاد داشتيم كه در قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا  توان بااليي در توسعه 
و تكميل زيرس��اخت ها وج��ود دارد، قرارگاه 
خاتم سرجمع بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان 
از دولت، نهادها، ش��هرداري ها و شركت هاي 
دولتي طل��ب دارد اما طلب آنه��ا از دولت به 
معناي سازمان برنامه و بودجه رقمي بيش از 

۱۰ هزار ميليارد تومان است. 
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: ما 

حدود هشت جلسه در اين باره برگزاري كرديم، 
موضوع اين بود كه م��ا طي هماهنگي با رئيس 
سازمان برنامه و بودجه، جلس��ات متعددي با 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا برگزار كرديم در 
اين راستا توافق شد آن ۱۰ هزار ميليارد تومان 
طلب قرارگاه خاتم از دولت به معناي تام دولت 
و نه ش��هرداري ها و نهادهاي دولتي و غيره، به 

نحوي تسويه شود. 
وي اضاف��ه ك��رد: در اين راس��تا مقرر ش��د 
۱۰۰ ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه اسالمي 
به قرارگاه خات��م بدهند، ۱۰۰ ميليارد تومان 
نيز از محلي ديگر تسويه ش��ود، ضمن آنكه 
س��ازمان برنامه و بودجه و خزان��ه پذيرفت 
مبلغ ۸ هزار ميليارد تومان هم از اول فروردين 
۹۹ تا ۲۹ اسفند ۹۹ در اختيار قرارگاه خاتم 

قرار بگيرد. 
نيكزاد اظه��ار كرد: دوس��تان ق��رارگاه خاتم 
هم اعالم كردند ما هم ب��راي خدمت به نظام، 
۱۱۸پ��روژه داريم كه اي��ن ۱۱۸پ��روژه را در 
اس��تان ها تا س��قف ۱۲ هزار ميليارد تومان كار 
مي كنيم و عم��ده اين پروژه ه��ا را قبل از اتمام 

دولت دوازدهم به بهره برداري مي رسانيم.

 تسويه طلب
10 هزار ميلياردي قرارگاه خاتم

  خبر

 استفاده از شخصيت حقيقی پيرزن
 براي واردات ۷۰۰پورشه

مديرس�امانهاعتبارس�نجيكارتهايبازرگانيس�امانهجامع
تجارتب�ابياناينكهات�اقبازرگانيازفرآيندص�دوركارتهاي
بازرگانيحذفنشدهاست،گفت:استعالمهايكارتبازرگانيذيل
سامانهجامعتجارتبهصورتبرخطاز2۰دستگاهانجامميشود.
مهدي فس��نقري، مدير س��امانه اعتبارس��نجي وزارت صمت در 
گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به اخبار منتشر ش��ده از اتاق تهران 
مبني بر گرفته شدن صدور كارت هاي بازرگاني از اتاق بازرگاني و 
پس از آن انتشار خبر ديگري مبني بر بازگشت فرآيند صدور كارت 
بازرگاني به اتاق با اش��اره به مكاتبه اخير دبيركل اتاق بازرگاني با 
معاون وزير صنعت گف��ت: به نامه دبيركل ات��اق بازرگاني تا تاريخ 
۹۹/۶/۲۵ از حدود ۶۵۰ درخواست تأييدشده از سوي وزارت صمت 
تنها ۴۸مورد توسط اتاق تأييد و منجر به چاپ كارت شده و مطرح 
ش��دن مواردي از اين دست تنها ش��انه خالي كردن از مسئوليت و 
تالش براي انحراف افكار عمومي از س��رعت پايين فرآيند بررسي 
درخواس��ت ها در اتاق بازرگاني اس��ت و مطالبه جدي بازرگانان و 
وزارت صمت نيز تسريع در بررسي پرونده ها در اتاق بازرگاني جهت 

جلوگيري از ضرر و زيان بازرگانان است. 
وي افزود: بر اساس ماده۳ قانون مقررات صادرات و واردات، وظيفه تأييد 
كارت هاي بازرگاني با وزارت صمت و صدور كارت بازرگاني به  عهده اتاق 
بازرگاني اس��ت. در فرآيند جديد نيز تنها ثبت درخواست هاي مرتبط 
با كارت بازرگاني بر اس��اس قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز به سامانه 
جامع تجارت منتقل شده و متقاضيان به جاي جابه جايي بين درگاه هاي 
مختلف، تمام فرآيندهاي تجاري خود را ذيل سامانه جامع تجارت به 
 عنوان پنجره واحد تجاري كش��ور انجام مي دهند ك��ه اين فرآيند در 
تسهيل صدور مجوزها نيز بسيار مؤثر بوده و هيچ گاه صدور كارت هاي 
بازرگاني از اتاق گرفته نشده است و همچنان تأييدهاي كارشناسان اتاق 

بازرگاني و صدور كارت در سامانه اتاق بازرگاني انجام مي شود. 
گفتني اس��ت، اتاق بازرگاني هم كه به ازاي تمديد ۳ در هزار مجموع 
ارزش مبادالت و براي عضويت ۴ در هزار مبلغ مذكور يعني در مجموع 7 
در هزار، ارزش كل مبادالت فرد را دريافت مي كند، معتقد است طي پنج 
روز فرآيند صدور يا تمديد نهايي مي شود، اين در حالي است كه تا زماني 
كه اهرم تأييد با تعهدنامه وجود داش��ته باشد عماًل فقط استعالم هاي 
مربوط به مفاصاحساب مالياتي و بيمه تأمين اجتماعي به  صورت دقيق 
انجام مي شده است. وي افزود: پيش از اين در صورتي كه در خصوص 
هر يك از استعالم هاي مذكور نقصي وجود داشت، از طريق دريافت يك 
تعهدنامه براي برطرف ك��ردن آن فرآيند ثبت يا تمديد به مراحل بعد 
منتقل و عمالً ادامه پيدا مي كرد. همين جا بررسي مصاديقي در خصوص 
تخلفاتي كه با كارت هاي بازرگاني انجام شده، قابل توجه است. چندي 
قبل در رسانه ها مطرح شد كه به  واسطه كارت بازرگاني متعلق به يك 
خانم مسن در يكي از روستاهاي كشور 7۰۰خودروي لوكس )پورشه( 
وارد شده است، نكته جالب توجه اينكه اصاًل اين فرد مدرك تحصيلي 
نداشت و در صورتي كه استعالم هاي واقعي انجام مي شد اساساً طي اين 

فرآيند نمي توانست كارت بازرگاني دريافت كند. 
چندي قبل مشخص شد يكي از شركت ها از س��ال ۹۵ بدهي خود به 
سازمان تأمين اجتماعي را تس��ويه نكرده است، بر اين اساس مجموع 
بدهي شركت مذكور به حدود هزارو۵۰۰ميليارد تومان رسيده است و 
متأسفانه به  صورت سيستمي امكان تمديد كارت بازرگاني مذكور وجود 
نداشت. مدير سامانه اعتبارس��نجي كارت هاي بازرگاني سامانه جامع 
تجارت با اشاره به اينكه در زمان حاضر حدود ۳۰هزار كارت بازرگاني در 
كشور وجود دارد كه تقريباً نصف آنها فعال است، گفت: با توجه به قانون 
هر ساله صاحبان كارت هاي بازرگاني بايد نسبت به تمديد كارت اقدام 
كنند، بنابراين بار اصلي ورود به سامانه مربوط به تمديد است، البته هر 

سال حدود هزار كارت بازرگاني جديد نيز صادر مي شود. 

قيمت جديد براي هر كيلوگرم تخم مرغ 
دبي�رس�تادتنظي�مب�ازارگف�ت:درراس�تايحماي�تاز
توليدكنن�دگانوهمچني�نجلوگي�ريازواردات،قيم�ت
هركيلوگ�رمتخمم�رغفل�هايب�رايمصرفكنندهدرجلس�ه
ام�روزس�تادتنظي�مب�ازار۱4ه�زارو۵۰۰تومانتعيينش�د.
به گزارش ف��ارس، محمدرضا كالمي اف��زود: با توجه به درخواس��ت 
توليدكنندگان، در جلس��ه ديروز نرخ مصوب ه��ر كيلوگرم تخم مرغ 
تعيين ش��د، به طوري كه پس از بررسي هاي انجام ش��ده، قيمت هر 
كيلوگرم تخم مرغ در مرغداري ۱۲ هزار توم��ان و قيمت هر كيلوگرم 
تخم مرغ به صورت فله اي براي مصرف كننده حداكثر ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان تعيين شد. وي افزود: قيمت وزن هر شانه تخم مرغ نيز با توجه 
به وزن آن كه بين يك  كيلو و 7۰۰ گرم تا ۲ كيلو است، تعيين مي شود. 
كالمي گفت: اگ��ر نرخ جديد تخم م��رغ اعالم نمي ش��د، در آينده در 
توليد اين كاالي مصرفي دچار مشكل مي ش��ديم و مجبور به واردات 
تخم مرغ ۲ دالري از همس��ايگان خود مانند تركيه بوديم. سرپرست 
معاونت بازرگاني داخل��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه 
بسته بندي هاي لوكس منجر به افزايش قيمت نهايي تخم مرغ مي شود، 
اظهار داشت: بر اين اساس، ستاد تنظيم بازار در جلسه امروز تأكيد كرد 
در شرايط فعلي كه دولت براي كاالهاي اساسي يارانه پرداخت مي كند، 
عرضه كاال با بسته بندي هاي لوكس كه منجر به افزايش شاخص قيمت 
و همچنين اجحاف به حقوق مصرف كنندگان مي شود، نتيجه خاصي 
نخواهد داشت و س��ازمان حمايت مكلف ش��د براي بسته بندي هاي 

متعارف، اين محصول تعيين نرخ كند. 
كالمي اظهار داش��ت: بنابراين نرخ عرضه تخم مرغ بس��ته بندي شده با 
بسته بندي هاي متعارف در سازمان حمايت تعيين و سپس ابالغ مي شود و 
مالك نظارت در عرضه خواهد بود. كالمي با اشاره به واردات ذرت به كشور 
گفت: از اول سال تا ۲۹ شهريور ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار تن ذرت به كشور 
وارد شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد بيشتر بوده است. 
وي بيان داشت: نياز ساالنه كشور به اين محصول ۱۰ ميليون تن است كه 

۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تن از آن از طريق واردات تأمين مي شود. 
.....................................................................................................................

 فضاسازي بانک ها
 عليه طرح جهش توليد 

عضوكميسيونعمرانمجلسگفت:درطرحجهشتوليدمسكن،
بانكهامكلفشدهاندكهسهمتسهيالتتعيينشدهراپرداخته
كردهودرصورتعدماجرامجازاتميش�وند،ازاينرواينافراد
ودس�تگاههافش�ارميآورندتااززيربارمس�ئوليتفراركنند.
عادل نجف زاده در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره ب��ه آثار مثبت طرح 
جهش توليد و تأمين مس��كن گفت: قطعاً اين ط��رح يكي از فاخرترين 
اقدامات صورت گرفته در مجلس يازدهم خواهد بود، ما در واقعيت فعلي 
كشور، با كمبود شديد مسكن رو به رو هستيم، از اين رو تا زماني كه عرضه 
و تقاضا متعادل نشود، قيمت مس��كن افزايش خواهد يافت. نجف زاده 
تصريح كرد: در شرايط كنوني شاهد اظهارات و تفسيرهاي اشتباه و غلط از 
سوي برخي افراد و دستگاه ها از جمله بانك ها نسبت به طرح جهش توليد 
و تأمين مسكن هستيم. متأسفانه بانك ها هيچ وقت نخواستند كه سهم 
تعيين شده و قانوني را در قالب تسهيالت براي پرداخت به حوزه مسكن 
ارائه كنند، حال در طرح مذكور بانك ها مكلف شده اند كه سهم تعيين شده 
را پرداخت كرده و در صورت عدم اجرا، مجازات مي شوند، از اين رو اين افراد 

و دستگاه ها فشار مي آورند تا از زير بار مسئوليت فرار كنند.
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