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اقتصادی
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اخبار
دور زدن وزارت راه با صدور کد رهگیری صوری؛

غیر مستاجران هم تسهیالت ودیعه
مسکن گرفتند

در شرایطی که برخی مستاجران در اخذ
تسهیالت ودیعه مسکن ناکام بودند برخی افرادی
غیر مستاجر با استفاده از کد رهگیری صوری،
موفق به اخذ این وام شدهاند.استفاده کردن از
وسایل حمل و نقل عمومی عالوه بر اثرات مثبت
بسیاری که در کنترل ترافیک دارد ،میتواند شما
را نسبت به مسائل و سوژههای اطراف آگاه سازد.
امروز که برای رفتن به محل کار از اتوبوس تندرو
استفاده کردم ،به طور ناخود آگاه متوجه گفتگوی
دو نفر شدم که با صدای بلند در اتوبوس شلوغ
به بحث نشسته بودند .در میان سخنان آنها یک
کلمه توجه مرا به خود جلب کرد .آن کلمه «کد
رهگیری صوری» بود .پس از رسیدن به محل کار،
شروع به پیگیری این موضوع کردم .به منظور شروع
بررسیها در ابتدا باید نسبت به معرفی کارکرد کد
رهگیری اقدام کرد .در همین راستا مطابق جزئیات
ارائه شده در تارنمای سامانه ثبت معامالت امالک
و مستغالت کشور ،کد رهگیری شمارۀ مخصوصی
است که نماینده معامله خرید ،فروش ،اجاره و سایر
فعالیتهایی معامالتی در سامانه ثبت معامالت امالک
و مستغالت کشور به حساب میآید و برای هر معامله
یکتا است.

افزایش نجومی قیمت تیرآهن طی
چند روز اخیر

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد با
اعالم اینکه مگر میشود تیرآهن چند روزه یک
تا دو میلیون تومان گران شود ،گفت :ما به نحوه
توزیع محصوالت فوالدی در بورس کاال انتقاد
داریم این موضوع را چندین بار اعالم کرده ایم
اما هنوز به نتیجهای نرسیدهایم.
حمیدرضا رستگار با اشاره به اینکه
بازار محصوالت فوالدی و آهن با تصمیمات
غیرکارشناسی و اشتباه هر روز باهرج و مرج
بیشتری روبرو می شود ،اظهار داشت :هر گونه
تغییرات قیمتی در حوزه ارز تاثیرات مستقیم
خود را بر بازار میگذارد که این موضوع اص ً
ال
قابل قبول نیست .وی با اشاره به اینکه هنوز
خرید و فروش محصوالت فوالدی در بورس کاال
با ابهامات زیادی همراه است ،گفت :تصمیمات
غیرواقعی است و فقط دولت به صورت مقطعی
اقدام به سرکوب قیمتی میکند .رئیس اتحادیه
فروشندگان آهن با انتقاد از اینکه برخی از
تولیدکنندگان خودشان توزیع کننده شده
و محصوالت خود را با چندین برابر قیمت
در بازار به فروش میرسانند ،افزود :در بخش
ورق تولیدکننده بیش از سهمیه خود محصول
دریافت کرده و به جای عرضه تمام محصوالت
در بورس کاال بخشی از آن را در بازار آزاد آن
هم از ۴۰تا ۵۰درصد گرانتر به فروش می رساند.
جالب اینجاست هیچ مرجعی نیز برخوردی با
آنها نداشته و فقط قیمتها به صورت سلیقه ای
از سوی تولیدکنندگان اعالم میشود.

جهانگیری :فروش اوراق سلف نفت لغو شد

معاون اول رئیس جمهور گفت :متاسفانه طرح
فروش اوراق سلف نفتی که گفته میشد میتواند تا
 ۱۴۰هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند،
به دلیل برخی ناهماهنگیها از دستورکار خارج شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در
جلسه شورای اقتصاد که پیش از ظهر امروز(دوشنبه)
به ریاست وی برگزار شد ،با تاکید بر اینکه باید
جهتگیریهای اصلی بودجه سال  1400کل کشور
متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغههای اصلی اقتصاد
کشور باشد ،گفت :یکی از این مسائل گرانی و تورم
است که باید برنامههایی دقیق برای کنترل و مهار
تورم و گرانی در الیحه بودجه سال آینده تدوین شود
و بعنوان جهتگیریهای اصلی آن لحاظ شود.
وی با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و
معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند ،افزود :با
توجه به آثار مثبت کمکهای حمایت معیشتی و نیز
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه یک میلیون تومانی
در سال جاری ،باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال
استمرار برنامههای حمایتی و کمکهای معیشتی به
مردم باشیم.
معاون اول رئیسجمهور از کاهش سرمایهگذاری
به عنوان یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد کشور یاد
کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایهگذاری
در بخشهای مختلف اقتصادی به دنبال تدوین
راهکارهای اجرایی و عملی باشیم ،تصریح کرد :باید
برنامههای حمایتی نظیر ارائه تسهیالت بانکی با
حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روشهایی از
این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به
سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ترغیب
و تشویق کنیم.

جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر
ضرورتهای اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه
این موضوع نیز باید در تنظیم الیحه بودجه سال آینده
لحاظ شود ،از استعالمهای متعدد و دست و پاگیر و
زمانبر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید
در دستگاهها انتقاد کرد و از هیات مقرراتزدایی
خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات
دست و پاگیر و استعالمهای تکراری و موازی ،زمینه
راهاندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.
وی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع
جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و
اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد ،گفت :در این
کارگروه نیز تالش خواهد شد تصمیمات الزم برای
حمایت از سرمایهگذاری و بهبود کسب و کار و رونق

تولید اتخاذ شود.
معاون اول رئیسجمهور جهتگیری توسعه
صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال 1400
را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد :در کنار توسعه
صادرات ،مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است
که البته الزم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز
توجه جدی صورت گیرد.
جهانگیری با قدردانی از تالشها و ابتکارهای
وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط
فشار و تحریم ،افزود :با وجود صدور مجوزهای متعدد
برای دستگاههایی که داوطلب فروش نفت شده بودند،
اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در
این زمینه اقدام موثری انجام دهد .بنابراین ضرورت
توجه به سرمایهگذاری در بخش نفت برای افزایش

توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش
احساس میشود.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش
اوراق سلف نفتی گفت :متاسفانه این طرح که گفته
میشد میتواند تا  140هزار میلیارد تومان درآمد
برای دولت ایجاد کند ،به دلیل برخی ناهماهنگیها
از دستورکار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده
طرحها و ایدههای مشابهی که بتواند درآمد الزم را
برای دولت ایجاد کند ،تدوین شود.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت توجه به
موضوع خصوصیسازی به عنوان یکی دیگر از
جهتگیریهای بودجه سال  1400خاطر نشان
کرد :متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانههای
مختلف هر روز علیه خصوصیسازی سخنانی مطرح
میکنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی،
موضوع خصوصیسازی در کشور با مشکالت زیادی
مواجه شده است .باید در جهتگیریهای بودجه
سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصیسازی
تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصیسازی و
رفع ابهامات و شبهات باشیم.
در این جلسه که وزرای نفت ،نیرو ،جهاد
کشاورزی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،ارتباطات و
فناوری اطالعات ،سرپرست وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،رییس سازمان برنامه و بودجه ،معاون علمی
و فناوری رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران
نیز حضور داشتند ،نماینده سازمان برنامه و بودجه
گزارشی از بخشنامه بودجه سال  1400ارائه کرد
و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کالن مشتمل بر
روند بلند مدت اقتصاد و پیش بینی های آینده و نیز
سیاستهای حمایتی بودجه سال  1400پرداخت.

وزیر ارتباطات خبر داد:

حمایت عملی اپراتورها از تولید گوشی داخلی کلید خورد

وزیر ارتباطات با تشکر از وزارت دفاع ،صاایران و ایرانسل ،از
عرضۀ اولین سری گوشیهای تلفن همراه داخلی توسط ایرانسل
خبرداد.
به گزارش امتیاز ،آیین معرفی دستاوردهای بومیسازی
تجهیزات پیشرفتۀ شبکۀ ملی اطالعات ،با حضور مهندس محمدجواد
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،دکتر ابوالحسن
فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی و معاونان وزیر ارتباطات،
امروز ۲۴ ،شهریورماه  ،۱۳۹۹از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
وزیر ارتباطات در این مراسم تصریح کرد :اکنون به دلیل آموزش
مجازی خیلی از ما مصرفکننده هستیم و باید برای فرزندان خود
تبلت ،گوشی تلفن همراه و مودم تهیه کنیم .مودمی که قیمت آن
 ۲۰۰هزار تومان بوده ،اکنون با نوسان نرخ ارز ،قیمت آن  ۱۰برابر
شده است .در این شرایط باید چه کرد؟ نمیتوانیم به عنوان مسؤول
بگوییم کاری از دست ما برنمیآید .غیر از این است که باید نیاز
مردم را تامین کنیم؟ راهکار این مسأله ،ایجاد وفور در بازار است.
چشم مردم به دستهای تولیدکنندگان است .اگر محصولی با قیمت
ارزانتری به بازار عرضه شود ،برکت خودش را هم خواهد داشت و
مردم هم استقبال میکنند.

وی تأکید کرد« :امروز معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات
گزارش داد که مجموعه صاایران پس از درخواستی که از وزارت دفاع
داشتیم ،برای تولید گوشی داخلی ورود خوبی داشته و اولین سری از
گوشیهای تولیدی خود را تحویل ایرانسل داده است تا شرایط عرضه
به بازار توسط این اپراتور مهیا شود .من تشکر میکنم از وزیر دفاع
امیر حاتمی ،امیر شهرام در صاایران و از آقای دکتر عباسی مدیرعامل
ایرانسل که هم از مودمهای تولید داخل و هم از گوشیها حمایت
کردند ،تشکر میکنم».
آذری جهرمی با اشاره به اعطای تسهیالت به اپراتورها برای
حمایت از گوشیهای داخلی ،تأکید کرد :از آقای ستار هاشمی،
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات میخواهم،خط اعتبار ۵۰۰
میلیاردی که قرار شد به اپراتورها وام داده شود تا آنها بتوانند از
این طریق گوشی را به صورت قسطی به مردم بدهند ،سریعتر به
نتیجه برسد.
ایرانسل پیش از این ،در دی ماه  ،۱۳۹۸تفاهمنامهای را در حضور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،رئیس سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی و معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ،در
راستای «حمایت از تولید و توسعه زیستبوم تلفن همراه هوشمند

تولید داخل» با پست بانک امضا کرده بود.
بر اساس این تفاهمنامه که معاونت فناوری و نوآوری وزارت
ارتباطات ،مدیریت و نظارت اجرای آن را بر عهده دارد ،با تشکیل
یک صندوق توسط پست بانک و بانک مرکزی ،اعتبار الزم برای خرید
قسطی گوشی تلفن همراه ایرانی از طریق اپراتورها ،برای حمایت از
تولید و عرضۀ گوشی تلفن همراه توسط تولیدکنندگان ایرانی فراهم
شده است.

شماره 3044

بانك
مدیرعامل جدید شرکت تجارت
الکترونیکی ارتباط فردا منصوب شد

به موجب حکمی از سوی دکتر فطانت،
مدیرعامل بانک آینده ،آرش بابایی به سمت
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تجارت
الکترونیکی ارتباط فردا ،منصوب شد.
به گزارش امتیاز؛ دکتر فطانت در این
حکم همچنین از زحمات سیدحامد قنادپور،
عضو هیات مدیره و مدیرعامل پیشین شرکت
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا ،قدردانی کرد.
آرش بابایی ،دانشآموخته مهندسی
سیستمهای اقتصادی اجتماعی از دانشگاه
صنعتیشریف است و تاکنون مسئولیتهایی
همچون معاونت پشتیبانی و عملیات و نیز
معاونت طرح و برنامه شرکت توسن؛ مدیریت
پروژه راهاندازی سامانه مدیریت پروژه سازمانی
در شرکتهای سایپا ،ساپکو و بهسازان ملت؛
عضویت هیأت مدیره شرکت سامانههای
یکپارچه بزرگ فردا و مدیریت پروژه سيستم
جامع برنامهريزي توليد برنامههاي تلوزيوني
سازمان صدا و سیمای ج.ا .ایران را در کارنامه
حرفهای خود دارد.

انتصاب رئیس اداره برنامه ریزی و
کنترل پروژه بانک آینده

مدیرعامل بانک آینده ،طی حکمی مانی
الهی را به سمت رئیس اداره برنامه ریزی و
کنترل پروژه در حوزه مرکز مدیریت پروژه ها
و طرح ها ،تعیین کرد.
به گزارش امتیاز؛ مانی الهی که مدیر
برنامه ریزی هلدینگ صبا تامین پارسیان بوده
و دانش آموخته مدیریت عالی اجرایی در مقطع
دکترا از دانشگاه علم و فرهنگ است ،سابقه
فعالیت در شرکت تولیدی کروز ،شرکت ساپکو
و دانشگاه صنعتی امیرکبیر را نیز در کارنامه
حرفهای خود دارد.

پرداخت  80هزار فقره وام ازدواج
بانک ملی ایران به زوج های جوان

بانک ملی ایران در پنج ماه ابتدای امسال
بیش از  80هزار فقره وام ازدواج به زوج های
جوان پرداخت کرده است.
بر اساس آمارها بیش از  70درصد تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکی توسط بانک
ملی ایران پرداخت می شود و این بانک همواره
یکی از پیشتازان در امر تسهیل ازدواج جوانان در
میان بانک های کشور بوده است.
بر همین اساس از ابتدای سال جاری تا
پایان مردادماه بالغ بر  80هزار و  388فقره
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده که
ارزش ریالی این تسهیالت  42هزار و  74میلیارد
و  304میلیون ریال است.
سقف وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک
از زوجین  500میلیون ریال ،با دوره بازپرداخت
 84ماه و نرخ چهار درصد کارمزد است.

