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اقتصاد ۵

بهاى جهانى طال نزولى شد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازى 
گفت: قراردادهاى رسمى اجاره که تا پایان دى  امسال 
مسکن  ودیعه  وام  دریافت  مشمول  مى شود  منعقد 
هستند. به گزارش وزارت راه و شهرسازى، پروانه اصالنى 
با اشاره به اینکه ستاد ملى کرونا در آخرین جلسه خود 
پرداخت وام ودیعه مسکن را تا دى ماه امسال تمدید 
کرد، گفت: متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکنى که تا 
پایان دى ماه قرارداد اجاره شان منعقد شود براى سال 

جارى مى توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازى 
ضمن تاکید بر اینکه اکنون ثبت نام جدید در خصوص 
وام ودیعه مسکن انجام نمى شود، توضیح داد: افرادى که 
پیش تر ثبت نام کرده اند ساماندهى مى شوند و مبالغى 
که براى پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده به 

متقاضیان واجد شرایط به تدریج پرداخت خواهد شد.
اصالنى یادآور شد: پیش تر و در زمان ثبت نامى که 
تعیین شده بود، 2 میلیون و 200 هزار نفر پیامک 
درخواست وام ودیعه مسکن ارسال کرده بودند که از این 

میزان، کد ملى برخى متقاضیان مخدوش بود.
وى ادامه داد:حدود یک میلیون و 800 هزار نفر شماره 
ملى صحیح داشتند که به آنها پیامک ارسال شده و به 

مرور مدارك خود را بارگذارى و تکمیل مى کنند.
وى گفت: تاکنون حدود 500 هزار نفر مدارك خود را 
تکمیل کرده اند که به مرور به بانک معرفى مى شوند و در 

فرایند دریافت وام ودیعه مسکن، قرار مى گیرند.
به گزارش ایرنا ستاد ملى کرونا به منظور حمایت از 
مستاجرانى که در بحران کرونا، زندگى آنها با بحران 

مواجه شده، اقدام به حمایت از مستاجران کرده است.
رقم ودیعه مسکن براى مستاجران تهران 50 میلیون 
تومان، براى سایرکالنشهرها 30 میلیون تومان و براى 
شهرهاى کوچک 15 میلیون تومان است. متقاضیان باید 
بعد از یک سال اصل ودیعه را به بانک بازگرداند و در عین 

حال سود این تسهیالت 13 درصد تعیین شده است.
گروه هاى مشمول دریافت تسهیالت وام ودیعه مسکن، 
کارگران و حقوق بگیران ثابت با اولویت ازدواج هاى جدید 
و خانواده هاى پنج نفر و بیشتر، مشموالن تحت پوشش 
بهزیستى  سازمان  و  خمینى(ره)  امام  امداد  کمیته 

کشور، و همچنین زنان سرپرست خانوار هستند.
همچنین شرایط الزم براى دریافت تسهیالت شامل 
داشتن فرم ج سبز در سامانه وزارت راه و شهرسازى، 
نداشتن سابقه مالکیت از سال 1384 به بعد، متاهل یا 
سرپست خانوار بودن، داشتن سابقه پنج سال سکونت 
در شهر مورد تقاضا و اجاره نامه رسمى یا اجاره نامه ثبت 
شده در سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت و کد 

رهگیرى اعالم شده است.

رییـس اداره پیشـگیرى و ارتقـاى سـالمت بـازار سـرمایه سـازمان بـورس و 
اوراق بهـادار گفـت: سـازمان بـورس بـا جدیـت تخلفـات و جرایـم ایـن حـوزه 
را تـا حصـول نتیجـه پیگیـرى مى کنـد امـا الزم اسـت سـهام داران قبـل از هـر 
اقدامـى از راه هـاى مطمئـن به کسـب اطالعـات بپردازند تا مشـکلى بـراى آنها 
پیـش نیاید. بـه گزارش بـازار سـرمایه ایران؛ امیـن بدیع صنایـع، با بیـان اینکه 
سـازمان بـورس و اوراق بهادار بـا راه اندازى صفحـه اى اختصاصى در وب سـایت 
ایـن سـازمان سـعى در برطـرف سـاختن ابهامـات خانواده بـزرگ سـهام داران 
عدالـت داشـته اسـت، افـزود: کسـانى کـه مایـل بـه کسـب اطالعـات در ایـن 
خصـوص هسـتند مى توانند به سـایت سـازمان بـورس و اوراق بهادار به نشـانى 
http://www.seo.ir مراجعـه کننـد و بر روى تصویرى کـه در صفحه اصلى 
سـایت قـرار دارد، کلیـک کـرده و با مقـررات، سـؤاالت پرتکرار و سـایر مسـائل 

این حـوزه آشـناتر شـوند.
وى ادامـه داد: اخیـرا افـرادى بـا سـوء اسـتفاده از زمینـه  بـه وجود آمده سـعى 
در اغـواى عمـوم داشـته اند. بـه عنـوان مثـال، رباتى بـا سـوء اسـتفاده از عنوان 
سـهام عدالـت اقـدام بـه جـذب مخاطـب مى کنـد کـه ایـن فعالیـت تبلیغاتى، 
ارتباطـى بـه سـامانه هاى قانونـى سـهام عدالت نـدارد و بـه دلیل عـدم دریافت 

مجوزهـاى الزم، غیرمجـاز و داراى آثـار سـوء بـراى اسـتفاده کنندگان اسـت.
بدیـع صنایـع عنـوان داشـت: در ایـن ربـات کـه در شـبکه اجتماعـى تلگـرام 
فعالیـت مى کنـد، بـه افـراد وعـده داده مى شـود تـا در صـورت اضافه شـدن بـه 
کانـال اعالمـى و افـزودن نفـرات دیگـر، مبلغـى بـه آنهـا پرداخـت مى شـود که 
ایـن شـیوه معمـوال براى جـذب مخاطـب با هـدف دریافـت اطالعـات محرمانه 
افـراد نظیـر اطالعـات بانکـى  آنهـا انجـام مى شـود و ممکن اسـت هدفـى براى 
حمـالت اینترنتـى و کالهبـردارى باشـد. از ایـن رو، از عمـوم هموطنـان تقاضا 

مى کنیـم اسـتفاده از چنیـن شـیوه هایى را بـه هیـچ وجـه پیگیـرى نکننـد.
رییس اداره پیشـگیرى و ارتقاى سـالمت بازار سـرمایه یادآور شـد: شـیوه هاى 
خرید و فروش سـهام در بازار سـرمایه مشـخص اسـت و کسـانى که قصد فروش 
سـهام عدالـت خـود را دارنـد، مى تواننـد بـه سـه طریـق اقـدام کننـد کـه ایـن 
روش ها شـامل درخواسـت فـروش از طریـق کارگزارى ها، مراجعـه حضورى به 

بانـک  و اسـتفاده از درگاه هـاى الکترونیکـى بانک ها اسـت.

مدیرکل دفرت اقتصاد مسکن:

 قراردادهاى اجاره تا پایان دى ماه 
مشمول دریافت وام اجاره مى شود

خـبـر
گزارش هـا نشـان مى دهـد، همزمـان با آغـاز موج جدیـد ویـروس کرونـا و افزایش 
شـمار قربانیـان در سراسـر جهـان و در حالى کـه سـرمایه گزاران تمایل بیشـترى به 
خریـد طـال از خـود نشـان مى دهنـد، بهـاى فلـز زرد در مـدار کاهشـى قـرار گرفته 
اسـت. بـه گـزارش رویتـرز، در آخرین معامـالت منتهـى بـه روز جمعـه (4 مهرماه) 
هـر اونـس طال با 35 صـدم درصـد کاهش به یـک هـزار 861 دالر و 58 سـنت تنزل 

کـرد.

 بـر اسـاس ایـن گـزارش، ایجـاد ابهـام در سرنوشـت بسـته محـرك مالى کـه قرار 
اسـت بـه زودى از سـوى دولـت آمریـکا اعالم شـود، سـبب کاهـش بهاى طال شـده 
اسـت. بهـاى فلـز زرد در هفته گذشـته فـراز و نشـیب هاى فراوانـى را از سـر گذراند.
گزارش هـا نشـان مى دهـد بهاى هـر اونس طـال در بازارهـاى جهانى بـا کاهش 4.4 
درصـدى روبرو شـده کـه ایـن میـزان از کاهش در مـدت زمـان 6 هفته گذشـته بى 

سـابقه بوده اسـت.

همچنیـن یکى دیگـر از دالیـل کاهـش ارزش طال در هفتـه گذشـته افزایش بهاى 
ارزش دالر بـود از اردیبهشـت سـال جـارى بـه بیشـترین رقـم خـود صعـود کـرده 
اسـت. در هفتـه گذشـته همچنیـن شـاهد نزولـى شـدن اکثر شـاخص هـاى بورس 
دربازارهـاى آسـیایى و وال اسـتریت بودیم. همچنیـن ارزش یورو و قیمـت فلز مس 
نیـز رونـد نزولـى را در پـى گرفتـه اسـت کـه مهمتریـن دلیـل آن افزایـش سـرمایه 

گـذارى در بـازار دالر اسـت.

سـخنگوى مجمـع نماینـدگان اسـتان تهـران گفـت: 
اعضـاى مجمـع در نشسـت با وزیـر پیشـنهادى صمت 
بـر ضـرورت تعییـن اولویت هـا در مـدت زمـان انـدك 
باقـى مانـده و سـاماندهى قیمت کاالهـا و بـازار خودرو 

تاکیـد کردنـد.
 علـى خضریـان دربـاره نشسـت مجمـع نماینـدگان 
تهـران بـا علیرضـا رزم حسـینى وزیـر پیشـنهادى 
صمـت، گفـت: در این نشسـت وزیر پیشـنهادى صمت 
برنامه هـاى خـود را بـراى تصـدى ایـن وزارتخانـه ارائه 

کـرد کـه داراى سـه رویکـرد و محـور کلیـدى بـود.
وى افـزود: نماینـدگان خواسـتار تعییـن اولویت ها در 
برنامـه بـا توجـه بـه زمـان کوتـاه باقـى مانـده تـا پایان 
دولـت دوازدهـم شـدند و از عملیاتـى  نشـدن برخـى 
برنامه هـا ابـراز نگرانـى و بر ضـرورت سـاماندهى قیمت 

کاالهـا و بـازار خـودرو تاکیـد کردند.
خصریـان یـادآور شـد: از وزیـر پیشـنهادى بـه جـد 
تقاضـا شـد در صـورت راى اعتمـاد نماینـدگان بایـد 

نسـبت بـه سـاماندهى قیمت ها توجـه ویژه اى داشـته 
باشـد و بـا ارایه گـزارش به مجلـس، اسـتفاده از نظرات 
تخصصـى  کمیسـیون هاى  و  مجلـس  کارشناسـى 
بـا توجـه بـه زمـان کوتـاه باقـى مانـده بـه راهکارهاى 

صریـح برسـند.
وى افـزود: برخـى از نماینـدگان نقـاط قـوت و ضعـف 
سـوابق وزیـر پیشـنهادى را مطـرح کردند که قرار شـد 
وزیـر در بخش هایـى که خـالء سـوابق دارد با اسـتفاده 
از تیم هـاى کارشناسـى، مشـاوره اى و مدیـران با تجربه 

ایـن موضوع را پوشـش دهـد تـا در فرصت باقـى مانده 
فرصت بـراى خدمـت از دسـت نرود.

وى دربـاره محـور صحبـت هـاى نماینـدگان گفـت: 
نمایندگان در این نشسـت مسـائلى ماننـد بازنگرى در 
قانـون بیمـه تامیـن اجتماعـى، مدیریت بـازار و قیمت 
خـودرو و آهـن، جلوگیـرى از واردات بـى رویـه، حذف 
سیاسـى کارى، فعـال کـردن سـتاد جهـش تولیـد، 
بکارگیـرى نیروهـاى متخصـص، توجـه بـه صنایـع 
کوچـک و تجـارت خارجـى، تقویـت رایـزن بازرگانى، 
راه انـدازى اتاق هـاى تهاتـر، تعامـل بانـک مرکـزى بـا 
وزارت صمـت، تسـریع در ترخیـص کاالهـاى اساسـى 
از گمـرك، تقویـت بازارچـه هـاى مـرزى، مبـارزه بـا 
قاچـاق کاال، اسـتقبال از کارآفرینى، شکسـتن انحصار 
در بـازار خـودرو، حـذف امضاهـاى طالیى، شناسـایى 
دالالن بـازار خـودرو، اسـتقالل در عملکـرد و برخـورد 
انقالبـى بـا معـدن خـواران و ویـژه خـواران را مطـرح 

کردنـد.

وزیـر جهادکشـاورزى گفـت: طـرح هاى پـرورش ماهـى در قفس مـورد حمایت 
ایـن وزارتخانـه قـرار مـى گیرنـد و موسسـه تحقیقاتـى علـوم شـیالتى در کنـار 

فعـاالن این بخـش قـرار دارد.
کاظـم خـاوازى در نشسـت سـتاد راهبـردى اقتصـادى اسـتان هرمـزگان افزود: 
یکـى از بخـش هـاى ایـن صنعـت تولیـد بچـه ماهـى اسـت کـه از ایـن بخـش به 

صـورت کامـل حمایـت مى شـود.
وى بـا اشـاره به درخواسـت فعـاالن بخش پـرورش ماهـى در قفس براى توسـعه 
بخـش خـود، ادامـه داد: ایـن بخـش در زمـان شـکلگیرى در کشـور ناشـناخته و 
مسـایل و مشـکل هـاى آن نامعلوم بـود ولى اکنـون محدودیتـى بـراى حمایت از 

این بخـش بـراى توسـعه و ورود سـرمایه گـذاران جدیـد نداریم.
خـاوازى در بخش دیگرى از سـخنان خود اظهار داشـت: سـال گذشـته به خاطر 
بیمـارى لکـه سـفید ضربه سـنگینى به کشـور وارد شـد و درحال حاضـر وضعیت 

خوبـى داریـم و حتـى وزن میگوهـا هم باال رفته اسـت.
وى یـادآور شـد: پـرورش جلبک در جاسـک بـا هدف رفـع نیازهاى کشـور پیش 
بینى شـده که مـى تواند در اقتصاد کشـور موثر باشـد، آگار یکـى از محصول هایى 

اسـت کـه از جلبک به دسـت مى آیـد و در صنایـع مختلف کاربـرد دارد.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: فهرسـت کاملـى از 
مجوزهـا، رویه هـا و مقـررات مخل کسـب وکار این بخـش با همـکارى اتـاق بازرگانى، 
خانـه صنعـت و دیگـر تشـکل ها و انجمن هـا شناسـایى و بـراى هـر مـورد پیشـنهاد 

اصالحـى آمـاده شـد.
بـه گـزارش وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، «سـعید زرنـدى» در کارگـروه پایـش 
فضاى کسـب وکار، افـزود: بسـیارى از موضوعاتى که موجبـات گالیـه و ناراحتى فعاالن 
بخـش تولید و تجـارت را فراهم کـرده، به خارج از اختیـارات و وظایـف وزارتخانه مرتبط 

اسـت که موظـف بـه پیگیرى و حـل آنها هسـتیم.
معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت در عیـن حـال بیان داشـت: برخـى مشـکالت و 

رویه هـا نیـز مرتبـط بـا داخـل وزارتخانـه اسـت کـه بایـد اصالح شـود.
زرندى خاطرنشـان کرد: شـرایط کشـور نیز سـبب شـده در برخى زمان هـا تصمیمات 
خاصـى گرفته شـود که مـورد رضایـت فعاالن این بخـش نبوده، امـا باید تـالش کنیم از 

صـدور بخشـنامه هاى متعـدد جلوگیرى و رویه ها تسـهیل شـود.
وى ادامـه  داد: آنچـه در اختیـار وزارتخانـه اسـت بـه طـور جدى دنبـال مى شـود، باید 

رویه هـا و قوانیـن را شـفاف و بـه همـه ذى نفعـان اطالع رسـانى کنیـم.
وى تاکیدکـرد: دولت الکترونیک و بسـتر مناسـب خدمـات در وزارت صنعـت، معدن و 

تجـارت از دیگـر اقدامات مهمى اسـت کـه در حال انجام اسـت.

پیگیرى جرایم مربوط به سهام 
عدالت توسط سازمان بورس

نشست مجمع �ایندگان تهران با وزیر پیشنهادی صمت:

تاکید نمایندگان بر تعیین اولویت ها و ساماندهى قیمت کاالها و بازار خودرو

وزیر جهاد کشاورزی:

 طرح هاى پرورش ماهى در قفس حمایت 
مى شوند

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت:

شناسایى مجوزهاى مخل کسب  وکار  


