اخبار

سعیدی مبارکه تاکید کرد

ضرورت برخورد با فرارهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه در ایام کرونایی

اقدام خاصی درباره طرح الگوی
کشت نشده است

مرک��ز پژوهشهای مجلس اع�لام کرد :در
برنامه ششم توسعه دولت موظف به طراحی
و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت
راهبردی و ارتقای بهرهوری آب ش��ده و قرار
بوده تا پایان سال اول این طرح را به تمام نقاط
کش��ور تعریف کند اما پس از سه سال هنوز
اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است .به
گزارش فارس ،مرکز پژوهشهای مجلس در
گزارشی با عنوان «بررسی چالشهای الگوی
کشت و آب مصرفی کشاورزی» اعالم کرد :اگر
چه در سطح ملی در وزارت جهاد کشاورزی از
چند سال پیش ستادی تحت عنوان ستاد ملی
الگوی کشت شکل گرفته و مسؤول رسیدگی
و اجرای الگوی کشت مدیریت شده در کشور
است ،ولی این ستاد هنوز تأثیر چشمگیری بر
الگوی کشت در کشور نداشته است.تالشهای
انجام گرفته منتهی به برنامهای شده است که
قرار است طی چهار مرحله به اجرا در آید .این
چهار مرحله شامل طراحی سازمان انجام کار،
تهیه ش��رح خدم��ات اجرای پایل��وت الگوی
کشت ،عملیاتی کردن پایلوت الگوی کشت،
بسط و توسعه نتایج پایلوت و باالخره اجرایی
کردن سامانه پشتیبان الگوی کشت کشوری
است.در حال حاضر این ستاد در مرحله اجرای
فازه��ای پایلوت ق��رار دارد و حداقل  20هزار
هکتار از حداقل یک واحد مطالعاتی در هر یک
از استانهای منتخب کشور با سطح کل 150
هزار هکتار را قرار اس��ت تحت پوش��ش قرار
دهد .استانهای منتخب شامل اصفهان ،فارس،
خراس��ان رضوی ،آذربایجان غربی و شرقی،
قزوین و گلس��تان است.شایان ذکر است که
کش��ت و صنعتهای بزرگ که بعض ًا دارای
س��ابقه بیش از  40ساله هستند ،نیز متناسب
با برنامهای که ممکن است در چندین دهه و
یا نیم قرن پیش مناسب بوده ادامه میدهند.
بنابراین ،حتی در این کشت و صنعتها نیاز به
یک تحول در الگوهای کشت رایج آنها است.
بخش کشاورزی تنها نقطه امید کشور
برای تابآوری اقتصادی

وزی��ر جه��اد کش��اورزی گف��ت :بخ��ش
کش��اورزی تنه��ا نقط��ه امید کش��ور برای
تابآوری اقتصادی اس��ت.به گزارش فارس
به نقل از پایگاه اطالعرس��انی وزارت جهاد
کش��اورزی،کاظم خاوازی در مراسم معارفه
خ��ود به عنوان وزیر جهاد کش��اورزی که با
حضور مع��اون اول رئیس جمهور و مدیران
ارش��د وزارت جهاد کش��اورزی برگزار شد،
با اش��اره به این ک��ه بخش کش��اورزی از
پیچیدگیها ،مش��کالت و نوس��انات زیادی
رن��ج میبرد ،تصریح ک��رد :این بخش تنها
نقطه امید کش��ور برای تابآوری اقتصادی
اس��ت.وی گفت :صمیمانه دس��ت یاری به
سوی همه همکاران دراز میکنم و امیدوارم
با تمام قوا به میدان بیایند و شاهد توفیقات
روزافزون بخش کش��اورزی باش��یم.وی با
قدردان��ی از تالشهای نماینده ولی فقیه در
وزارت جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد:
آقای تقوی بتواند در کس��وت نمایندگی در
دوره بعدی مجلس ش��ورای اسالمی مدافع
بخش کش��اورزی باش��د.خاوازی س��پس با
تقدیر از تالشهای حجتی در دوران تصدی
وزارت جهاد کشاورزی گفت :حجتی باغیرت
و با همت بسیار زیاد شبانهروزی برای وزارت
جهاد کش��اورزی زحمت کش��یده و اتفاقات
بزرگی را در بخش کشاورزی رقم زده است
و یکی از ضعفهای ما این بوده اس��ت که
نتواستهایم این دستاوردها را به خوبی تبیین
کنیم.
اقدامات ستاد تنظیم بازار
برای ماه رمضان

مدی��رکل دفت��ر برنامهریزی تأمی��ن ،توزیع
و تنظی��م ب��ازار اقدامات این س��تاد را برای
م��اه مبارک رمضان تش��ریح ک��رد و گفت:
برنامهری��زی الزم ب��رای تأمی��ن ۲۰۰هزار
تن انواع کاالی اساس��ی از مح��ل ذخایر و
واردات با ارز ۴۲۰۰تومانی انجام ش��ده است.
محمدرضا کالمی در گفتوگو با تس��نیم در
خصوص مصوبات س��تاد تنظیم ب��ازار برای
ماه مبارک رمضان اظهار داش��ت :بر اساس
جلسات ستاد تنظیم بازار برای پاسخگویی به
افزایش تقاضای م��اه مبارک رمضان ،حدود
 200هزار ت��ن کاال از محل ذخایر و واردات
کاالهای اساسی و ضروری با ارز 4200تومانی
تأمین شده و در حال تخصیص بین استانها
اس��ت.وی با بیان اینکه سیاستهای مرتبط با
استمرار حمایت از تولیدکنندگان داخلی مرغ
برای خ��روج از زیان و عرضه مرغ مورد نیاز
ماه مبارک رمضان بهقیمت مصوب 12900
تومان نیز اتخاذ ش��ده اس��ت ،گفت :رصد و
پایش مس��تمر وضعیت بازار خرما بهمنظور
حمایت از تولیدکنندگان (اجازه صادرات طی
هفت ماه گذشته) و تأمین مکفی آن در سفره
افطار ایام ماه رمضان با قیمت مناس��ب نیز
از جمله اقداماتی اس��ت که برای ماه مبارک
رمضان انجام شده است.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان
اینکه امروز با توجه به ش��یوع کرونا بیش از
بیش ضرورت ایجاد بانک اطالعاتی جهت
شناس��ایی اقشار آس��یبپذیر نمایان است،
گف��ت :برخورد با فراره��ای مالیاتی در ایام

کرونایی اصلیترین راه برای جبران کسری
بودجه است .زهرا س��عیدی در گفتوگو با
خانه ملت نبود بانک اطالعاتی در کشور را
یکی از علل اصلی عدم شناس��ایی صحیح
نیازمندان ب��ه کمک در ایام ش��یوع کرونا
دانس��ت و گفت :نخستین قدم برای کمک
به اقش��ار کم درآمد ،روزمزد ،آسیبپذیر و...
ایجاد زیرساختهای بانک اطالعاتی است
تا این افراد شناس��ایی شده و در ادامه مورد

حمایت قرار گیرند اما اکنون با توجه به نبود
چنین س��امانهای باید از شیوه خوداظهاری
ی��ا معرف��ی مراجع و اش��خاص ذیصالح
کمک گرفت ،همچنین بخشودگی قبوض
آب ،برق ،بخش��ودگی قسط و سود وامها و
در نظر گرفتن تس��هیالت از دیگر اقداماتی
اس��ت که باید انجام داده شود ،البته با توجه
به صرفهجویی در ادارات دولتی در ش��رایط
کنونی ،بخشودگی قبوض و قسط وامها از

این طریق امکانپذیر اس��ت .نماینده مردم
مبارکه در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه
داد :بخشودگی مالیاتی صاحبان امالکی که
اجاره مغازه ی��ا واحد تجاری خود را طی دو
ماه اخیربخشیدهاند از دیگر اقداماتی است که
دولت میتواند در حمایت از مردم و جلوگیری
از ض��رر اقتصادی به صنوف مختلف انجام
دهد ،در مقابل برای جبران کس��ری بودجه
با افرادی که فرار مالیاتی دارند برخورد کرده

و آنها را وادار به پرداخت مالیات کنند.وی
تقوی��ت نهادهای حمایتی از مردم توس��ط
دولت را ضروری دانست و افزود :باید بانک
اطالعاتی حتی به صورت دست و پا شکسته
به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه و
تقسیم صحیح یارانه و کمکهای معیشتی
در بحرانها ایجاد ش��ود چراکه اکنون افراد
نیازمند شناسایی نشده و افراد غیرنیازمند از
این تسهیالت بهرهمند میشوند.

وزیراقتصاد:عرضه اولیه لغوشد؛ معاون بورس:طبق برنامه قبلی پیش میرود

سرگیجه بورس در تصمیم گیری

گ�روه اقتصادی :در حالی که وزیر اقتصاد به صراحت از
لغو عرضه اولیه سهام دولتی تا تدوین یک دستورالعمل
جدید خبر داده ،معاون سازمان بورس امروز اعالم کرد
 ،ای��ن عرضهها طبق برنامه قبل��ی پیش خواهد رفت.
به گزارش مهر ،فرهاد دژپس��ند ،وزی��ر امور اقتصادی
و دارایی دیش��ب پس از برگزاری جلس��ه شورای عالی
ب��ورس اعالم کرد که عرضه اولیه س��هام ش��رکتهای
دولتی به حال تعلیق درآمده اس��ت.او حتی به این نکته
هم اش��اره کرده که قرار اس��ت هیأت مدیره س��ازمان
ب��ورس ،برنامه جامع��ی را برای حضور تم��ام قد بازار
س��رمایه در تأمین مالی بنگاهه��ای تولیدی به منظور
تحق��ق جهش تولی��د ارائه کند.با گذش��ت کمتر از ۲۴
س��اعت از س��خنان وزیر اقتصاد و انتشار گسترده فیلم
مصاحبه دژپسند با صداوس��یما ،معاون سازمان بورس
و اوراق به��ادار اع�لام ک��رده ک��ه عرضهه��ای اولیه
همچ��ون روال قبلی پیش خواه��د رفت.معاون نظارت
بر بورسها و ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق بهادار
گف��ت :عرضههای اولیه متوقف نش��ده اس��ت و طبق
برنامه پی��ش میرود؛ بلکه تنها تغیی��ری که دیروز در
جلسه ش��ورای عالی بورس در خصوص مصوبات بازار
صورت گرفت ،تعلیق تصمیمات مربوط به نوسانات ۲۰
درصدی و  ۵۰درصدی بود.حس��ن امیری در خصوص
شایعات مربوط به تعلیق عرضههای اولیه در بازار اعالم
کرد :هیچ تصمیمی در خصوص توقف عرضههای اولیه
صورت نگرفته و تمامی عرضهها بر اساس برنامههای
قبلی انجام خواهد ش��د.وی ادام��ه داد :تنها مصوبهای
که دیروز در ش��ورای عالی بورس تعلیق ش��د ،یکی از
بنده��ای مصوبه هیئ��ت مدیره در خص��وص تغییرات
قیمت��ی  ۲۰درصدی و  ۵۰درص��دی بود.امیری گفت:
طبق تصمیم دیروز شورای عالی بورس تصمیمات روز
چهارش��نبه مبنی بر تعلیق مصوب��ه تغییرات قیمتی ۲۰
درصدی و  ۵۰درصدی س��هام ش��رکتها ملغی شد تا
دوب��اره در خصوص آن تصمیم گیری ش��ود ،اما مابقی

 ۱۱روز در ابت��دای س��ال  ۱۳۹۷به ی��ک روز در پایان
س��ال گذش��ته کاهش یافت .همچنین طی چهار سال
گذشته شاخص ارائه به موقع اطالعات از  ۴۳درصد به
 ۹۱درصد رس��ید .شاخص ممانعت از ارائه اطالعات نیز
از  ۳۴درصد به دو درصد رسید.وی در پایان خاطرنشان
ک��رد :در بعد ابزارهای مال��ی هم در حال حاضر ،بورس
ایران کاملترین جعبه ابزار مالی اس�لامی را در جهان
دارا است و امروزه سرمایه گذاران از ابزارهایی همچون
صکوک اس��تصناع ،اوراق منفع��ت ،اوراق رهنی ،خرید
دین ،مرابحه و… استفاده میکند.
تغییر مکرر رویهها در ش�أن بازار س�رمایه نیس�ت


مصوب��ات پابرجا اس��ت و عرضههای اولی��ه نیز طبق
برنامههای از قبل پیش بینی شده ،انجام خواهد شد.

ارزش بازار س�رمایه از تولید ناخال�ص داخلی فراتر

رف�ت

ب��ه گ��زارش س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ،ش��اپور
محمدی ،رئیس س��ابق سازمان بورس در مراسم تودیع
خود و معارفه رئیس جدید س��ازمان بورس که با حضور
وزیر اقتصاد در حال برگزاری اس��ت ،اظهار داشت :بازار
س��رمایه به لطف ای��ن حمایت و تالشه��ای ارکان و
نهاده��ای مالی ،امروز مس��یری پوی��ا را طی میکند و
فع��االن بازار نیز بازده مناس��بی را در دورهای  ۴۵ماهه
کس��ب کردند.وی افزود :بازار سرمایه در  ۴۵ماه گذشته
و قبل از آن ،گامهای مناسبی در جهت توسعه برداشته
ک��ه در نتیجه آن ،ارزش ب��ازار در ارقامی باالتر از تولید
ناخالص داخلی ( )GDPقرار گرفته اس��ت.محمدی با
بی��ان اینکه آماری که س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار

ارائه میکند ،آمار واقعی عملکرد شرکت هاست ،افزود:
مجموع شرکتهای پذیرش شده ،ثبت شده و درج شده
در تاری��خ  ۵مرداد  ۵۵۴ ،۹۵ش��رکت بود که امروز این
رقم به  ۶۲۹ش��رکت رسیده است.رئیس سابق سازمان
بورس همچنین ادامه داد :تنها در س��ه ماه پایانی سال
گذشته ۱۰۸ ،هزار میلیارد تومان مجوز افزایش سرمایه
صادر شده است.محمدی با تاکید بر اینکه فرشته نجات
س��رمایه گذار ،توجه به رابطه سودآوری و قیمت سهام
اس��ت ،اظهار داش��ت :این قانون به عن��وان اصل اول
فاینانس شناخته میش��ود.وی با اشاره به اینکه اطالع
رس��انی و شفافس��ازی س��ریع و به موق��ع ،مهمترین
رکن در تصمیمس��ازی صحیح برای س��رمایهگذاران و
سهامداران اس��ت و همواره به طور جدی از سوی نهاد
ناظر بازار س��رمایه کش��ور پیگیری شده ،ابراز داشت :با
توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه ،میانگین تعداد
روزهای تأخیر در انتش��ار اطالعات توسط شرکتها از

حس��ین س�لاحورزی در گفتگو با مهر ،ب��ا بیان اینکه
تع��دد و تکثر تصمیمات و تغییر مکرر رویهها در ش��أن
بازار سرمایه ایران نیس��ت ،گفت :هر چند اعتقاد و باور
دارم مجموعه فعالیتهای س��ازمان بورس ،صادقانه و
در جه��ت صیانت از حقوق س��هامداران و فعاالن بازار
سرمایه است ،ولی وضع مکرر مقررات جدید در این بازار
و صدور دستورالعملها ،بخش��نامهها و طرح رویههای
متعدد ،زیبنده بازار س��رمایه ایران نیس��ت.عضو شورای
عالی بورس افزود :یکی از انتقادات و ایرادات این است
که عالوه بر تعداد زیاد مق��ررات و رویههای مربوط به
بازار س��رمایه که این روزها به شکل متناوب دچار تغییر
میشوند ،نحوه ابالغ ،انتش��ار و اطالعرسانی آنها نیز
صحیح نیس��ت؛ به نحوی که ابالغ تصمیمات و انتشار
آنها در پایان هفته (زمان تعطیلی بازار) و تعیین موعد
اج��را در اولین روزهای ش��روع مج��دد فعالیت بورس،
باع��ث دلخوری و افزایش انتق��ادات ذینفعان و فعاالن
این حوزه ش��ده است.به گفته س�لاحورزی ،استفاده از
ابزارها و روشهایی مانند توقف چند روزه یا چند ساعته
نمادها ،افزایش و کاهش حجم مبنا و تصمیمات مرتبط
با تعیین دامنه نوس��ان ،اگر با توضیحات کافی و اعالم
دالیل توجیهی نباش��د ،باعث افزای��ش ابهام و کاهش
اعتماد فعاالن بازار سرمایه به بورس خواهد بود.

مخالفت نمایندگان دولت و وزیر اقتصاد با افزایش بیش از 21درصدی حداقل مزد کارگران

عضو ش��ورای عالی کار گفت :نمایندگان دولت در ش��ورای عالی کار به
خاط��ر اثر بر تورم انتظاری ،مخال��ف افزایش بیش از  21درصدی حداقل
مزد بودند ،گرچه اکنون مجموع درآمد کارگران  37درصد رشد کرده است.
حمید رضا سیفی در گفتوگو با فارس ،در پاسخ به این پرسش که شنیده
شده که وزیر اقتصاد در جلسات شورای عالی کار مخالف افزایش بیش از
 21درصدی حداقل مزد بوده اس��ت ،گفت :بله ،صحت دارد و نمایندگان
دولت و در راس آن وزیر اقتصاد اعتقاد دارند ،به خاطر جلوگیری از تشکیل
انتظارات تورمی ،حداقل مزد کارگران ،باید حداکثر  21درصد رش��د کند و
به جای آن برای حمایت از کارگران ،س��ایر موارد مانند پایه س��نوات ،بن
کارگری و حق مسکن اضافه شود.وی گفت :در حال حاضر گرچه حداقل
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درصد رش��د کرده است؛ یعنی در همان حد تورم سه ماه منتهی به اسفند
ماه سال گذشته است.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت :جامعه
حساس��یت زیادی به حداقل دستمزد کارگران دارد ،همان گونه که هنگام
اعالم فهرست بها در پروژههای عمرانی این مسأله مالک تصمیم گیری
در م��ورد افزایش نرخ خدمات و کاالها در جامعه میش��ود ،اعالم حداقل
م��زد کارگران هم مالک افزایش قیمت همه کاالها و خدمات میش��ود.
وی گفت :بنابراین اس��تدالل نماین��دگان دولت این بود که اگر ما حداقل
مزد کارگران را بیش از  21درصد اضافه کنیم ،بالفاصله بخش اصناف و
بازار قیمت همه کاالها و خدمات را باال میبرند و در واقع دستمزد اضافه
ش��ده کارگران بی ارزش میشود و به جای اولش برمیگردد ،اما تصمیم
گرفتیم ،حداقل مزد  21درصد اضافه شود و به جای آن موارد جانبی مانند

پایه سنوات ،بن ،حق مسکن و سایر موارد اضافه شود.به گفته سیفی تیم
دولت در ش��ورای عالی کار ش��امل وزیر کار ،وزیر اقتصاد ،وزیر صنعت و
رئیس سازمان استاندارد است که آنها تأکید داشتند ،به خاطر جلوگیری از
تش��کیل انتظارات تورمی ،حداقل حقوق کارگران  21درصد رشد کند ،اما
پایه سنوات کارگران از رقم  70هزار تومان با رشد  150درصدی به 175
هزار تومان برسد .بن کارگری با رشد  110درصدی از  190هزار تومان به
 400هزار تومان برس��د ،البته حق اوالد مانند حقوق پایه همان  21درصد
اضافه میشود .هم چنین بن مسکن که باید در هیأت دولت تصویب شود،
قرار اس��ت از رقم  100هزار تومان به  150هزار تومان برس��د که این هم
 50درصد رشد میکند و در مجموع دریافتی کارگر نسبت به سال گذشته
 37درصد رشد میکند.

سرگردانی اجارهنشینها؛ مالکانی که از ترس کرونا خانه اجاره نمیدهند!

در ش��رایط کرونایی ،مستاجران با مشکالت بسیار زیادی از جمله بستهبودن
مش��اوران امالک روبهرو هس��تند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،این
روزها بازار اجاره با توجه به نزدیک شدن فصل جابه جایی و همچنین شیوع
ویروس کرونا روز به روز نگرانی مستاجران را بیشتر می کند .این بین مالکانی
هم هستند که با اخطار به مستاجران خود و دریافت حکم تخلیه واحدها باعث
شده اند تا شرایط پیچیده تر شود.از سوی دیگر بسیاری از ساکنان واحدهای
مسکونی اجاره ای ،اجازه ورود به خانه ها جهت بازدید را نمی دهند و از طرف
دیگر بخش عمده ای از مشاوران امالک به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل
ش��ده که این موضوع نقش موثری در نابه سامانی بازار اجاره شده است.این
در حالی است که در سال گذشته بازار اجاره در این روزها خود با کمبود واحد
های اجاره ای و رشد لحظه ای قیمت ها مواجه بود که با راه اندازی کمپین
های مختلف و همچین کلید زدن طرح اقدام ملی مس��کن کمی به س��مت
آرامش رفت اما امس��ال با ایجاد رکود و تعطیلی بس��یاری از کسب وکارها و
همچنین دیر تعیین ش��دن دس��تمزد کارگران در سال  ۹۹باعث شد که این
بازار به سمت نابه سامانی ،افزایش قیمت و شرایط رکود تورمی برود.براساس
ای��ن گزارش با توجه به آنکه نرخ دس��تمزد کارگران با افزایش  ۲۱درصدی
هم اکنون به ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رس��یده و این رش��د قیمتی باعث
نگرانی بیشتر برای مستاجران شده است چراکه رشد ناچیز قیمتی دستمزد و
افزایش بیش از  ۳۰درصدی قیمت های اجاره زمینه ساز مشکالت بسیاری
برای این حوزه می شود.
کرونا درب بازار اجاره را هم تخته کرد!


شمس��ایی ،یکی از مس��تاجران که در این ش��رایط صاحبخانه دستور تخلیه
واحد مس��کونی را به او داده اس��ت ،با بیان اینکه در این ش��رایط متاس��فانه
صاحبخانهها قیمت اجاره را به دلیل متوقف ش��دن بسیاری از کسب وکارها
کاهش ندادهاند ،گفت :زمان س��ر رسید تخلیه واحد مسکونی اواخر فرودین
ماه بوده اما به دلیل شرایط کرونایی کشور امکان بازدید هیچ واحد مسکونی
وجود ندارد بنابراین مشکالت بسیار زیادی برای ما ایجاد شده است.او ادامه
داد :در این ش��رایط هیچ مالکی اجازه بازدید از واحد های مس��کونی را به ما
نمی دهد و از سوی دیگر امکان خروج از منزل به دلیل محدودیت های که
هست وجود ندارد که این اقدام باعث قطع نشدن زنجیره کرونا می شود.این
مس��تاجر در ادامه توضیح داد :بس��یاری از مشاوران امالک تعطیل هستند و
بنابراین امکان پیدا کردن واحد مسکونی مناسب نیست.

مالکانی که از ترس کرونا خانه اجاره نمی دهند


یکی دیگر از مس��تاجران که در این شرایط با مشکل مواجه شده بود با بیان
اینکه بس��یاری از مالکان حتی حاضر نیس��تند پای قرارداد بیایند ،افزود :در
رسانه ها به صورت مداوم می گویند که صاحبخانه ها منصف باشند و اجاره
چندین ماه را از مس��تاجران دریافت نکنند اما برخی از صاحبخانه ها نه تنها
این شرایط را اجرا نکردند بلکه حتی حاضر نیستند یک ماه زمان تخلیه را هم
به تعویق بیندازند.این مستاجر در ادامه با بیان اینکه باید دولت در این شرایط
بیشتر به فکر مس��تاجران باشد گفت :امیدوارم ستاد ملی کرونا در این حوزه
هرچه زودتر تصمیم گیری کند چرا که ش��رایط در این بخش به ویژه برای
مستاجران بسیار دشوار است.
ستاد ملی کرونا فکری به حال بازار مسکن کند


در همین زمینه حسام عقبائی نائب رئیس اول اتحادیه امالک ،با بیان اینکه
دیر تعیین شدن دستمزد کارگران در این شرایط باعث ایجاد مشکالت بسیار
زیادی برای مس��تاجران شد ،گفت :دیر تعیین شدن نرخ دستمزد کارگران و
بالتکلیفی درباره آن باعث ش��ده که مالکان و صاحبخانه نتوانند درباره نرخ
آن تصمی��م گی��ری کنند.او ادامه داد :به طور قطع ما بعد از ش��رایط کرونا با
افزایش نرخ اجاره ها روبه رو خواهیم بود و این رشد قیمتی برابر با نرخ تورم
خواهد بود.عقبایی با بیان اینکه خرید و فروش مسکن بعد از کرونا با رشد نرخ
مواجه خواهد بود ،افزود :در زمانی که بازار خرید و فروش با افزایش و رش��د
قیمتی مواجه ش��ود به طور قطع قیمت های اجاره هم باال می رود بنابراین
باید در این زمینه تمهیدات الزم در نظر گرفته ش��ود تا مشکالت مستاجران
بر طرف ش��ود.عقبایی با اشاره به کاهش جا به جایی مستاجران در روزهای
پایانی س��ال به طور طبیعی گفت :هر ساله از بهمن به بعد شاهد سیر نزولی
جا به جایی منازل در کش��ور هستیم و به ندرت رهن و اجاره انجام می شود
چون اسفند ماه فصل جا به جایی نیست و این موضوع مختص االن نیست
و در ش��رایط عادی هم ,چنین اس��ت به این خاطر که اغلب جا به جایی ها
در بازه خرداد تا ش��هریور ماه انجام می ش��ود.او اظهار کرد :کرونا بحرانی را
برای مردم به وجود نیاورده اس��ت به این دلیل که ش��اید تعداد محدودی از
افراد قصد جا به جایی داشته باشند و در قیاس کالن هم نمی توان آن را در
شرایط فعلی یک مشکل قلمداد کرد.او ادامه داد :موجران و مستاجران که در
این ماه با چنین شرایطی روبرو هستند باید با یکدیگر توافق و تعامل کرده تا
به موعد قرارداد خود اضافه کنند چون سود و زیان برای هر دو طرف است.

نایب رئیس اتحادیه امالک اظهار کرد :قانون خاصی برای این موضوع وجود
ندارد و در صورتی که از ماه اردیبهشت به بعد مشکل کرونا خاتمه پیدا نکند
می تواند برای جا به جایی ها دغدغه مهمی باشد و در آن صورت در مرحله
اول دولت باید وارد عمل ش��ود و سپس موجران و مستاجران باید با یکدیگر
تعامل الزم را داشته باشند.
مالکان منازل استیجاری حکم تخلیه نگیرید


در ادامه مصطفی قلی خس��روی رئیس اتحادیه امالک کش��ور ،با بیان اینکه
در این ش��رایط اغلب از مالکان انصاف را برای مس��تاجران خود رعایت نمی
کنندگفت :فع ً
ال هیچ برنامهای برای وضعیت کنونی مس��تاجران نداریم و تنها
راهکاری که در این زمینه در نظر گرفته ایم آن اس��ت که از مالکان خواهش
می کنیم که ش��رایط مس��تاجران را درک کنند.او توضیح داد :در این ش��رایط
حت��ی مال��کان هم به خاطر کرونا پای قرارداد نم��ی آیند و حتی با وجود آنکه
س��عی داشتیم تمامی پروتکل های بهداش��تی را رعایت کنیم اما قبول نکرده
اند.خس��روی گفت :تنها کاری که می توانم به عنوان بخش خصوصی انجام
دهیم این است که از مالکان خواهش کنیم قراردادها را تمدید کنند تا بتوانیم از
شرایط عبور کنیم.رئیس اتحادیه امالک افزود :فعال نمی توانیم برای وضعیت
کنونی بازار اجاره نظری دهیم تنها باید منتظر باشیم و ببنیم دولت چه برنامه
در نظر خواهد گرفت.او تاکید کرد :البته برنامه و طرح های برای این شرایط به
دولت ارائه کرده ایم که امیدواریم بررس��ی شود.همچنین محمود محمود زاده
معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی هم گفت :بررسی ها درباره اداره
وضعیت کنونی انجام شده و ما امیدواریم هرچه سریعتر تمهیدات الزم در این
زمینه عملیاتی شود.او ادامه داد :پیشنهادات درباره وضعیت کنونی بازار اجاره به
س��تاد ملی مبارزه با کرونا ارائه ش��ده که طی این چند روز امیدوارم به تصویب
برس��د.محمود زاده تصریح کرد :با بازگش��ایی تمامی کارگاه های ساختمانی
همزمان با رعایت پروتکل های بهداشتی وضعیت بازار مسکن از جمله خرید
وف��روش و اجاره بهبود می یابد و با اج��رای طرح های مختلف اجازه افزایش
قیمت را نخواهیم داد.براساس این گزارش بازار اجاره به عنوان مهمترین بازار
اقتصادی کشور در شرایط کنونی و کرونا یک کشور با حساسیت ها و مشکالت
بسیار زیادی از جمله برای مستاجران روبرو شده است بنابراین امیدوارم دولت
با در نظر گرفتن تمهیدات الزم و همچنین به تعویق انداختن یک ماهه حکم
تخلیه مستاجران بتواند بخش کوچکی از نگرانیهای این اقشار که بخش عمده
ای از انها در کالن شهرها هستند را برطرف کند.

دوشنبه  25فروردین  19 1399شعبان 1441
 13آپریل 2020شماره 2963

3

اقتصاد

www.asre-iranian.ir

اخبار
بانکهای آمریکایی برای مصادره
شرکتهای نفت شیل دندان تیز کردند

بانکهای بزرگ آمری��کا برای آغاز مصادره
ی ش��رکتهای نف��ت ش��یل در حال
دارای�� 
اف��ول ،آماده میش��وند.به گ��زارش مهر به
نق��ل از اویلپرای��س ،خبرگ��زاری رویترز به
نقل از مناب��ع آگاه گزارش داد که بانکهای
ب��زرگ آمریکا برای آغاز مصادره داراییهای
ش��رکتهای نفت شیل در حال افول آمریکا
آماده میش��وند .ای��ن اقدام بانکه��ا برای
جلوگی��ری از ضرر ناش��ی از عدم بازپرداخت
وامه��ای خود توس��ط این ش��رکتها انجام
میشود.ش��رکتهای نفت آمریکا وابستگی
سنگینی به وام دارند و حاال با طوفان سخت
کاهش شدی تقاضا و سقوط سهمگین قیمت
نفت روبرو ش��دهاند .بانکهای بزرگ آمریکا
ش��امل جیپی م��ورگان چیس ،ول��ز فارگو،
بانک آمریکا و سیتی گروپ در حال تأسیس
شرکتی مستقل برای تملک داراییهای نفتی
و گازی خود هس��تند .این بانکها همچنین
به دنبال استخدام متخصصان مربوطه برای
مدیریت این داراییها میباشند.حتی پس از
تواف��ق کاهش تولیدی ک��ه اوپک پالس دو
روز پیش اعالم کرد ،شانس بقای بسیاری از
این شرکتها ناچیز است.با انتشار اخباری از
اینکه با سقط قیمت نفت سودآوری بسیاری
از چاههای نفت ناچیز ش��ده است ،از چند ماه
پی��ش و حتی قبل از اینکه س��قوط قیمتها
به این ش��دت شود ،بانکها از دادن وامهای
جدید ب��ه ش��رکتهای نفت ش��یل آمریکا
خودداری کردند.
صادرات برق افزایش یافت

س��خنگوی صنعت برق گفت :صادرات برق
به کشورهای همس��ایه طی سال گذشته به
طور منظ��م و مطابق تعهدات ای��ران انجام
ش��د و نس��بت به س��ال  ۹۷افزایش یافت.
مصطفی رجبی مشهدی ،سخنگوی صنعت
ب��رق ایران در گفتگو با مهر ،با بیان اینکه بر
اساس برنامه ششم توسعه باید میزان تلفات
ش��بکه برق کش��ور را به کمتر از  ۱۰درصد
برس��انیم ،گفت :در حال حاضر موفق شدیم
میزان تلفات ش��بکه توزیع برق را به رقم ۱۰
درصد برس��انیم .به این ترتیب میتوان گفت
روند تلفات شبکه برق در سال  ۹۸یک روند
کام ً
ال کاهش��ی بود که این روند برای س��ال
جاری نیز ادامه خواهد داشت.وی با اشاره به
شرایط فعلی جامعه و شیوع ویروس کرونا و
ل��زوم کاهش ترددها توضی��ح داد :در همین
راستا برنامه ریزی ها و اقدامات الزم را انجام
دادیم تا قرائت کنتورها توسط خود مشترکین
از طریق س��امانه پیامکی یا استفاده از سایت
انجام شود تا از تعدد مراجعه مأمورین قرائت
کننده کنتورهای برق جلوگیری به عمل آید.
به گفته این مقام مس��ؤول ،م��ردم به دلیل
ناآشنایی با نحوه قرائت و تنوع نوع کنتورهای
برق ،تاکنون از این روش خودخوانی کنتورها
اس��تقبال چندانی نکرده ان��د ،بنابراین ضمن
فراهم کردن امکان قرائت شخصی کنتورها
توس��ط مش��ترکین ،به صورت م��وازی نیز
مأمورین قرائ��ت کننده در هر منطقه ،قرائت
کنتوره��ا را ب��ا رعای��ت حداکث��ری الزامات
بهداش��تی در ح��ال انجام دارن��د .در همین
زمینه از مشترکان عزیز مثل همیشه تقاضای
همکاری با مأموران قرائت را داریم.
قیمت لیموترش ۲برابر شد

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی
گف��ت :افزایش تقاضا منجر به رش��د قیمت
لیموش��یرین ،لیموت��رش و پرتقال ش��ده و
هم اکن��ون قیمت هرکیلوگرم لیموش��یرین
حدودا  ۳برابر ش��ده اس��ت .اسداهلل کارگر در
گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت موز تقریب ًا
نصف ش��ده اس��ت ،گفت :هم اکنون قیمت
این می��وه در میدان مرکزی می��وه و تره بار
بین  ۱۰تا  ۱۶هزارتومان اس��ت.به گفته این
مقام مس��ئول اخت�لال در واردات این میوه
به دلیل ش��یوع کرونا ،موجب ش��ده بود نرخ
موز تا ح��دود  ۳۰هزارتومان نیز افزایش پیدا
کند.وی از افزایش قیمت لیموش��یرین ،لیمو
ت��رش و پرتقال بعد از ش��یوع کرونا خبر داد
و افزود :افزایش تقاض��ا منجر به گرانی این
سه قلم میوه ش��ده و هم اکنون قیمت لیمو
ترش به  ۱۸تا  ۲۹هزارتومان ،لیمو شیرین به
 ۱۵ت��ا  ۲۴هزارتومان و پرتقال نیز به  ۴تا ۶
هزارتومان رسیده است.به گفته کارگر قیمت
لیموشیرین قب ً
ال بین  ۷تا  ۸هزارتومان و لیمو
ترش حدود  ۱۲تا  ۱۵هزارتومان بوده اس��ت.
این مقام مسئول اضافه کرد :جز این سه قلم
باقی محصوالت نوس��انات چندانی را تجربه
نکرده اند.

