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ازسرگیری برگزاری میزهای ساخت
داخل؛ به زودی

معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه در صورت مساعدتر شدن شرایط
ادامه میزهای تعمیق ســاخت داخل به زودی برگزار خواهد شد ،گفت :واردات
لوازم آرایش به صورت قاچاق خیلی به ممنوعیت واردات مرتبط نیست ،چراکه
در زمانی که واردات این محصوالت آزاد بوده نیز بیش از  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیون
دالر واردات صورت نمیگرفت.
به گزارش ایســنا ،با شروع ســال جدید چندین مورد محدودیت ثبت سفارش
خبرساز شد ،برای مثال اوایل اردیبهشت ماه اخباری از بسته شدن ثبت سفارش
کاالهای ضروری  ITمنتشر شد که در پی آن وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) اعالم کرد محدودیت ثبت ســفارش از ســوی یکی از سازمانهای
صمت اعمال شــد که موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری و حل شــد و هیچ
تغییر رویهای در واردات و ثبت سفارش کاالی صنعت  ITایجاد نشده است.
با این وجود چند روز بعد دبیر کمیســیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای
گفت که «همچنان درخواســتهای ثبت سفارش بســیاری از شرکتها رد
میشــود .یعنی با وجود اینکه مدیران ارشــد اعالم کردنــد محدودیت ثبت
سفارش برداشته شده ،بدنه کارشناسی میگوید به ما چیزی بخشنامه و اعالم
نشده است».
البته چند روز بعد هم رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ســاختمان با بیان اینکه
تولیــد داخل این محصــول حدود  ۳۰درصد نیاز بــازار را برطرف میکند ،از
اعمــال محدودیت در ثبت ســفارش کاغذ دیواری در ســال  ۱۳۹۹خبر داد.
بخشــی از ممنوعیتهای وارداتی نیز مربوط به سالهای گذشته است ،برای
مثال از اردیبهشــت ماه سال گذشته واردات بیش از  ۸۰درصد لوازم آرایشی و
بهداشــتی به غیر از عطریات ،متوقف شد و در پی آن دستاندرکاران واردات
این محصوالت نســبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند؛ چراکه
به گفته آنها تولید لوازم آرایشــی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت
واردات ایــن محصوالت باعث افزایش کاالی تقلبی و قاچاق در بازار شــده
است.
در ســال گذشته مواردی از این دست بارها مشــاهده شده است .چراکه آبان
ماه ســال گذشته قانون ممنوعیت ورود کاال به کشور با امکان تولید داخل به
تصویب رســید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد؛ همچنین قانون «حداکثر
اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی» که در
ســال  ،۱۳۹۱در جهت حمایت از کاالی داخلی و افزایش توان تولید کنندگان
تصویب و ابالغ شــده بود ،در ســال  ۱۳۹۸در مجلس اصالح شد .این قانون
میگوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشــد ،اما اگر شــرکتی
ایرانی – خارجــی بود ،یعنی  ۵۱درصد ایرانی و  ۴۹درصد خارجی باید هیئت
نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر ســهم طرف خارجی بیش از  ۴۹درصد
بود ،عالوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.
در ایــن رابطه مهــدی صادقی نیارکی ،معاون امــور صنایع وزارت صمت در
گفتوگو با ایســنا بــا تاکید بر اینکه در زمینه کاالهایی بــا تکنولوژی پایین
و متوســط نیاز به واردات نیســت ،تصریح کرد :منابــع ارزی باید به بهترین
شــکل برای مصارف ضروری مانند مواد اولیه و واسطهای واحدهای تولیدی
و طرحهای توســعهای که ظرفیت تولید ایجاد می کنــد و میتواند ظرفیت
صادرات و ارزآوری ایجاد کند ،مدیریت شود.
وی با اشاره به برگزار نشدن میز تعمیق ساخت داخل در زمینه خودرو در سال
گذشــته به دلیل شــیوع ویروس کرونا ،اظهار کرد :در صورت مساعدتر شدن
شرایط ادامه میزهای تعمیق ساخت داخل به زودی برگزار خواهد شد.
صادقی نیارکی با اشــاره به اینکه چشمانداز ساخت داخل کاهش ارزبری ۱۰
میلیارد دالر طی سه سال است ،تصریح کرد :ساخت داخل از دو روش محقق
میشــود؛ اول اینکه یک قطعه ،تجهیز  ،ماشــین آالت و یا ماده اولیه که در
گذشته از خارج وارد میشــد ،حاال در داخل تولید میشود و نیازی به واردات
ندارد .روش دوم مدیریت واردات است که در آن تعرفهها محصوالت نهایی و
کاالهای واسطهای به گونهای اصالح و مدیریت میشود که عمدت ًا کاال وارد
کشور نمیشود و تولید داخل جایگزین آن میشود.
وی افزود :برای مثال در ســال  ۹۶حــدود  ۳میلیارد دالر کاالی اولویت  ۴به
صورت رسمی وارد کشور شد که بعد از ممنوعیت واردات این کاال در سال ۹۷
بخش عمدهای از آنها مانند بخشهای پوشاک ،صنایع غذایی ،و لوازم آرایشی
و بهداشتی تبدیل به ساخت داخل شده است.معاون امور صنایع وزارت صمت
با بیان اینکه در حوزه لوازم آرایشــی واردات بخشــی از کاالها ممنوع است،
تصریح کرد :واردات لوازم آرایش به صورت قاچاق خیلی به ممنوعیت واردات
مرتبط نیســت ،چراکه در زمانی که واردات این محصوالت آزاد بوده نیز بیش
از  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیــون دالر واردات صورت نمیگرفت.صادقی نیارکی علت
آمــار باالی قاچاق در این بخش را تمایــل به عدم پرداخت حقوق و عوارض
عنوان کرد و گفت :برای واردات قانونی کاالیی که تعرفه ندارد باید حداقل ۵
درصد عوارض و  ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود .در بخش لوازم
آرایشی خیلی از کاالهایی که وارد میشد به دلیل وجود تولید داخل تعرفههای
باالی  ۲۵درصد داشت.

با دســتور سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) ،شرط اخذ هر گونه چک از شرایط ثبتنام خودرو در
مقطع کنونی حذف شــد.به گزارش ایسنا به نقل از شاتا ،پیش از این خودروسازان در شروط اعالمی به متقاضیان
در حوزه ثبتنام خودروها ،شرط اخذ چک صیادی یا چک متعلق به بستگان درجه یک را مطرح کرده بودند که با
دستور سرپرست وزارت صمت ،شرط اخذ هر گونه چک در این مرحله از ثبت نام ملغی اعالم شد.
در همین راستا قائم مقام مدیرعامل سایپا اعالم کرده که در طرح فروش فوقالعاده محصوالت گروه خودروسازی
ســایپا ،الزام چک صیاد برداشته شده و چک عادی نیز برای تســهیالت پذیرفته میشود.مجید باقری ادامه داد:
همچنین امکان ارائه این چک توسط بستگان درجه یک خریدار نیز فراهم شده است.

چگونه سهام عدالت خود را بفروشیم؟

چگونه سهام عدالت خود را بفروشیم؟
یکــی از حقوقی که دارندگان ســهام
عدالت از آن برخوردارند ،امکان فروش
سها م اســت و بر این اســاس امکان
فروش سهام عدالت برای مشموالنی
که قصد فروش ســهام عدالت خود را
دارند از  ۶خرداد فراهم شــده است و
این افراد میتواننــد از فردا با مراجعه
حضوری یا غیرحضوری به بانکی که
پیش از این شماره شــبای خود را در
سازمان خصوصیسازی ثبت کردهاند،
نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
به گزارش ایســنا ،هفته گذشته وزارت
امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیهای
اعالم کرد که کلیه دارندگان ســهام
عدالت کــه قصد فروش قســمتی از
سهام خود را دارند ،می توانند از روز سه
شنبه ( ۶خرداد) به شعب بانکهایی که
قب ً
ال در آن دارای حساب بانکی بوده و
شماره شبای آن حساب را به سازمان
خصوصی ســازی معرفــی کردهاند،
مراجعه و با تکمیــل فرمهای مربوط
نســبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰
درصد از ســهام عدالت خــود و تعهد
نامه مربوطــه ،اقدام کنند.پس از اتمام
مهلت اعالم شــده در ســامانه سهام
عدالت برای تعییــن تکلیف مدیریت
ســهام ( ۸خردادمــاه) ،از  ۱۰خــرداد
بانکها از طریق کارگزاریهای خود یا
کارگزاریهای طرف قرارداد ،به تدریج
نســبت به فروش ســهام متقاضیان
در بورس اقدام و وجــوه حاصله را در
قالب توافق شــده به حساب آنها واریز
خواهند کرد.بانکها هر ســه روز یک
بار اید اطالعات مربوط به درخواســت

های فروش سهام عدالت متقاضیان را
به صورت تدریجی به کارگزاری بانک
خود و در صورت نداشتن کارگزاری ،به
کارگزاری طرف قرارداد خود ارســال
کنند .کارگزاریها نیز مکلف هســتند
پس از دریافت اطالعات و با هماهنگی
شرکت ســپرده گذاری مرکزی و نهاد
ناظر ،نسبت به فروش سهام متقاضیان
بــا رعایت دســتورالعملهای مربوطه
اقدام و وجوه حاصل از فروش ســهام
مذکور را حداکثــر تا ابتدای روز کاری
بعد از فروش به حســاب بانک ذیربط
واریز کنند .پس از آن ،بانکها مکلف
هستند به محض وصول وجوه واریزی
از طرف کارگزاریها ،وجوه مربوطه را
به حساب متقاضیان واریز کنند.
منظــور از آزادســازی ســهام عدالت
چیست؟
به طــور کلی منظــور از آزادســازی
ســهام عدالت این است که دسترسی
دارندگان ســهام عدالت به داراییشان
چه به صورت مستقیم و چه به صورت
غیرمستقیم فراهم شود .بر این اساس

ســهامداران میتواننــد در افزایــش
ســرمایه شرکتی که در آن سهم دارند
شرکت کنند ،ســهام خود را نگهداری
کنند و ســود ســاالنه دریافت کنند یا
سهام خود را بفروشند.سهامدارانی که
روش مســتقیم را انتخــاب می کنند،
ســهام تک تک  ۳۶شــرکتی که در
لیست ســهام عدالت قرار دارد ،در کد
بورسیشــان قرار میگیرد و این افراد
بایــد درمورد تعداد ســهمی که از این
 ۳۶شــرکت در اختیارشــان قرار دارد
تصمیم بگیرند .در روش غیرمستقیم،
دارایی  ۳۶شرکت مذکور به اضافه چند
شرکت غیر بورسی به حساب شرکت
سرمایهگذاری استانی ریخته میشود و
افراد فقط سهامدار این شرکت خواهند
بود.
در این راستا ،حسین فهیمی ،سخنگوی
طــرح آزادســازی ســهام عدالت در
گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به امکان
فروش سهام عدالت برای مشموالنی
که روش مســتقیم را بــرای مدیریت
سهام خود انتخاب کردهاند ،اظهار کرد:

هر مشــمولی که قصد دارد  ۳۰درصد
سهم خود را به صورت یکجا بفروشد،
میتواند از  ۶خرداد به شعب بانکی که
شماره شــبای خود را پیش از این در
سامانه ســازمان خصوصی سازی ثبت
کرده اســت مراجعه کند .مشــموالن
توجه داشته باشند که نمیتوانند بانک
خود را عوض کنند و فقط باید به یکی
از شعب همان بانکی که شماره شبای
خود را ثبت کردهاند ،مراجعه کنند.
وی ادامــه داد :اگر فردی هم نخواهد
از طریــق بانک اقدام کنــد می تواند
از  ۱۰خردادبــه بعد  ۳۰درصد ســهام
خــود را بفروشــد .البته افــرادی که
روش غیرمســتقیم را انتخاب کردهاند
محدودتی در میزان فروش سهام خود
ندارند و زمانی که آزادســازی صورت
گرفت میتوانند کل ســهام خود را از
طریق شــرکتهای استانی به فروش
برسانند.ســخنگوی طرح آزادســازی
سهام عدالت با تاکید بر اینکه مراجعه
مشموالن به شــعب بانکها اجباری
نیست ،گفت :مشــموالن میتوانند از
اپلیکیشــن یا وب سایت بانک مدنظر
خــود اســتفاده کنند.فهیمــی به این
ســوال که چرا در تعهدنامه بانکی ذکر
شده اســت که فرد اجازه اعتراض در
خصوص ســهام انتخابی برای فروش
را ندارد؟ پاســخ داد :تعداد مشموالن
زیاد است و بانکها نمی توانند مورد به
مورد با افراد چک کنند .بانک سفارشها
را تجمیع مــی کند و بــه کارگزاری
تحویل میدهد .در واقع اجرای شرایط
ســفارش برای هر فرد امــکان پذیر
نیست.

اخذ مالیات از خانههای خالی منتظر گوشه چشم سازمان امور مالیاتی
پس از کش و قوسهایی که حدود پنج ســال به
طول انجامید ســرانجام دولت در روزهای گذشته،
ســازمان امور مالیاتی را موظف به اخذ مالیات از
خانههای خالی کرد.
به گزارش ایســنا ۲.۶ ،میلیون خانه خالی از سکنه
در شــرایطی روی دســت اقتصاد کشور مانده که
فشار تقاضا برای مســکن در بخش مصرفی روز
به روز بیشتر می شود و به شکل افزایش قیمت و
افزایش نرخ اجاره بها خود را نشان میدهد.
دو روز قبــل بود که وزارت راه و شهرســازی خبر
داد متوســط قیمت هر متر خانه در تهران به بیش
از  ۱۷میلیون تومان رسیده است .در شهرستانها
نیز آنطور کــه بعضی آمارها مــی گوید میانگین
قیمت مسکن از میانگین متری  ۷.۸میلیون تومان
در اردیبهشت سال گذشــته به حدود  ۱۰میلیون
تومان در اردیبهشــت  ۱۳۹۹افزایش یافته است.
رشــد بطئی قیمت خانه در حالی ادامه داشته که
طبق آمار ســال  ۱۳۹۵بالغ بر  ۴.۷میلیون مسکن
مازاد در کشور وجود دارد .از این تعداد  ۲.۶میلیون
خالی و  ۲.۱میلیون نیمه خالی است .گفته میشود
به دلیل قیمت بــاالی خانه های مازاد ،متقاضیان
واقعی توان خرید یا اجاره آن را ندارند.

در این شــرایط عمده کارشناسان معتقدند که اگر
خانه های مازاد وارد بازار مصرف شود بازار مسکن
به تعادل قیمتی میرسد.
ســابقه پیشــنهاد اخذ مالیــات از خانههای خالی
از ســکنه به قبل از پیروزی انقالب اســامی می
رســد .این طرح یک بــار در ســال  ۱۳۶۶روی
میــز دولت قرار گرفت اما به دلیــل نبود ابزارها و
امکانات کافی برای شناســایی واحدهای خالی از
ســکنه ،ابتر ماند .ســال  ۱۳۹۴در دوره مسئولیت
عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی ،موضوع
مالیات از خانههای خالی مجددا مطرح شــد اما به
دلیل عدم تفاهم بر روی دستگاه متولی راهاندازی
ســامانه مربوط به این طرح ،آنطور که باید و شاید
جلو نرفت .آخونــدی معتقد بود شــهرداری باید
مسئولیت این کار را بپذیرد .اما با کنار رفتن عباس
آخوندی ،وزیر جدید راهو شهرســازی یعنی محمد
اسالمی ،راه اندازی ســامانه امالک و اسکان که
مهمترین هدف آن شناسایی خانه های خالی است
را پیگیری و سرانجام در بهمن ماه  ۱۳۹۸رونمایی
کرد.
اما برای اجرای طرح باید دســتگاههای مرتبط با
حوزه مســکن از جمله شهرداری ها ،سازمان ثبت

اسناد و امالک ،سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و
شهرسازی با یکدیگر همکاری کنند .قبل از شیوع
کرونا جلســاتی برای این منظور برگزار شد که به
دلیل شیوع کرونا معطل ماند.
به تازگــی دولت مصوبــه ای را در کمیســیون
اقتصادی به تصویب رســانده که ســازمان امور
مالیاتی را موظف به اخذ مالیات از خانههای خالی
کرده اســت .طبق اعالم وزیر راه و شهرســازی،
پیشتر اعالم می شــد که در قانون ،ایجاد سامانه
امالک و اسکان به ســازمان امور مالیاتی واگذار
نشده است .به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی
بر مبنای قانون ،اقدام به راهاندازی این سامانه کرد.
اواخر اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹نیز کمیسیون اقتصادی
دولــت مصوبه بهره برداری از این ســامانه و اخذ
مالیات از خانههای خالی را توســط سازمان امور
مالیاتی به تصویب رساند.
جدا از آنکــه دریافت مالیــات از خانه های خالی
میتواند منجر به تعادل بخشــی به بازار مســکن
شود با توجه به کســری بودجه دولت ،ساماندهی
خانه های خالی و اخــذ مالیات از این واحدها می
تواند بخشی از کسری بودجه دولت در سال جاری
را جبران کند.

تکلیف  ۱۱۰۰دستگاه خودروی فاقد ثبت سفارش چیست؟

راهکار تامین کسری بودجه ۹۹
مشخص شد

انتشــار اوراق بدهی گزینه ای است که دولت در کنار عرضه سهام شرکتها
و فروش اموال خود برای تامین کسری بودجه امسال معرفی کرده است.
به گزارش ایسنا ،مدتی پیش بود که مسئوالن دولتی از کسری بودجه امسال و
اصالح آن خبر دادند ،موضوعی که البته در جریان ارائه الیحه بودجه از سوی
کارشناسان گوشــزد شده و اعالم کرده بودند که برخی از محلهای درآمدی
به نوعی خوشبینانه و یا امکان تحقق کامل ندارد.
درآمد  ۵۰هزار میلیارد تومانی نفت و درآمد ناشی از فروش اموال دولتی مورد
انتقاد قرار داشــت و این روزها نیز کاهش درآمدهای نفتی ناشــی از ریزش
قیمــت در بازار جهانی از عوامل تاثیرگذار در اصالح بودجه اســت.اما در هر
صورت منابع عمومی بودجه نه تنها در جریان بررســی در مجلس کم نشد بله
افزایش داشــت؛ به طوری که  ۴۸۴هزار میلیارد تومان الیحه با رشــد ۱۷.۸
درصدی به  ۵۷۱هزار میلیارد تومان افزایش یافت.در حالی با اعالم ورود برای
اصالح بودجه ،محل تامین کسری مورد توجه بود که تازه ترین اعالم همتی-
رئیس کل بانک مرکزی -از این حکایت دارد که دولت به انتشار اوراق بدهی
به عنوان گزینه جدید خود دســت خواهد زد.رئیس کل بانک مرکزی در این
رابطه گفته که با تایید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،در کنار عرضه
ســهام شــرکتهای دولتی و اموال مازاد دولت ،از طریق انتشار اوراق بدهی
دولت در بازار پول و ســرمایه تامین می شــود.به گفته وی در روزهای آینده
اوراق بدهی جهت تامین کســری بودجه و همچنین تعمیق بازار بدهی عرضه
می شــود.این اعالم نشــان می دهد که تمرکز برای کسب درآمد به منظور
کسری بودجه همچنان بر واگذاری اموال و عرضه سهام است که اوراق بدهی
را نیز در کنار آن خواهد داشت ،این در حالی است پیش بینی بیش از  ۵۰هزار
میلیاردی فروش اموال دولت که در ســال گذشته فقط  ۴۰۰۰میلیارد مصوب
شده بود ،از محل های نقد الیحه بودجه بود و برخی کارشناسان تاکید داشتند
که امکان چنین فروشی وجود ندارد ولی وزارت اقتصاد با دریافت اختیاراتی در
بودجه تضمین کرده بود که چنین درآمدی کسب خواهد کرد.

شرکت بیمه
پاسارگاد دسترسی
الکترونیک
بیمهگذاران شخص
ثالث را مهیا کرد

شــرکت بیمه پاسارگاد در راستای اجرای دســتور بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،زیر ساخت
های الزم را برای دسترســی الکترونیکی بیمه گذاران بیمه شــخص ثالث به اطالعات مورد نیاز را
فراهم کرده و این بیمه نامه بدون نسخه فیزیکی برای بیمه گذاران صادر می شود.
به گزارش گره بانک و بیمه پول نیوز،شــرکت بیمه پاسارگاد در راستای اجرای دستور بیمه مرکزی
جمهوری اســامی ایران ،زیر ســاخت های الزم را برای دسترســی الکترونیکی بیمه گذاران بیمه
شــخص ثالث به اطالعات مورد نیاز را فراهم کرده و این بیمه نامه بدون نسخه فیزیکی برای بیمه
گذاران صادر می شود.

با اتمام مهلت ترخیص خودروهای دپو شــده ،اگر
زمان تمدید شــود ولی وزارت صمت تصمیمی در
رابطه با بازکردن ثبت ســفارش برای خودروهایی
که فاقد ثبت ســفارش نگیرد ،حدود  ۱۱۰۰دستگاه
متروکه خواهد شد.
به گــزارش ایســنا ،از مجموع  ۱۲هــزار و ۲۶۱
خورویی که در ســالهای اخیــر در گمرک و بنادر
توقیف و مجوز خروج نداشتند ۱۱۰۰ ،دستگاه فاقد
ثبت سفارش است که ظاهرا بخشی از آنها هنگامی

وارد شــده که در جریان تغییر ضوابط فنی واردات
خودرو و تحوالت ارزی،ثبت ســفارش ممنوع شده
و دیگر امکان ترخیص برای این دســت خودروها
وجود نداشته است.
امــا طی مرحلــه اول تعیین زمان بــرای ترخیص
خودروهای دپو شــده در مصوبه دی ماه  ۱۳۹۷که
تا نیمه تیرماه ســال گذشــته طول کشید ،اقدامی
برای این دســت خودروها نشــد ،تا اینکه بار دیگر
با موافقت دولــت در پایان بهمن ماه  ۱۳۹۸مهلت
ســه ماههای برای ترخیص  ۵۱۰۸دســتگاه مانده
در گمرک تعیین شــد ولی در این مدت نیز ۳۷۱۹
دستگاه امکان خروج پیدا نکردند که  ۱۱۰۰دستگاه
همین فاقد ثبت سفارش ها هستند.
ایــن در حالی اســت که پیشتــر ارونقی -معاون
فنی گمرک ایــران  -گفته بود که «برای ترخیص
خودروهای فاقد ثبت ســفارش الزم اســت وزارت
صمت نسبت به بازکردن ثبت سفارش اقدام کند»،
اما آنچه گذشــت نشــان از این موضوع نداشت و

مکاتبات صورت گرفتــه در وزارت صمت حاکی از
آن بود که تفاهمی در این رابطه وجود ندارد و تاکید
بر این اســت که در مصوبه دولت نیز اشــارهای به
موضوع ثبت سفارش نشده است.
اکنون از  ۳۷۱۹دستگاهی که در گمرک باقی مانده،
 ۲۴۷۱دســتگاه برای ترخیص هیچ نیازی به تمدید
زمان مصوبه ندارند ولی برای  ۱۲۴۸دستگاه دیگر
باید با تمدید زمان از سوی دولت ترخیص شود که
از بین آنها  ۱۱۰۰دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند
و به گفته معاون فنی گمرک در صورتی که وزارت
صمت برای ثبت ســفارش آنها کاری نکند ،عمال
ترخیصی صورت نخواهد گرفت.
در این شرایط با عدم ترخیص خودروهای فاقد ثبت
سفارش ،راه باقی مانده متروکه اعالم شدن آنها از
ســوی گمرک و تحویل به سازمان اموال تملیکی
اســت که این ســازمان نیز احتماال آنها را به شرط
صادرات در مزایدههای عمومی مطرح و در صورت
عدم فروش ،صادرات خواهد کرد.

بورس مسکن آماده طرح در صحن دولت

معــاون وزیــر راه و شهرســازی با بیــان اینکه
سرمایهگذاری در بورس مسکن میتواند با کمترین
ســرمایه از طریق خرید یونیت انجام شــود ،گفت:
عرضه پروژههای مسکن و حمل و نقل آماده طرح
در صحن دولت است.
محمود محمــودزاده در گفتوگو با ایســنا ،درباره
آخرین وضعیت موضوع بورس مســکن و حمل و
نقــل که طی روزهای اخیر مطرح شــده گفت :در
بحث بورس مســکن موضوع اصلی صندوقهای
زمین و ساختمان است که یک مشکل آییننامهای
داشــت و به همین دلیل ســال ها متوقف بود .این

اصــاح آییننامه در کمیســیون تخصصی دولت
انجام شــد .حال باید در صحن دولت مطرح شود تا
بتوانیم پروژههایی را از طریق بورس معرفی کنیم.
وی افــزود :ما میتوانیم پروژههــای متعددی را با
راهاندازی این سیســتم در بــورس معرفی کنیم و
امکان تقویت آن نیز وجود دارد.
محمودزاده با بیان اینکه ســرمایه گذاری در بورس
مســکن میتواند با کمترین ســرمایه انجام شود
گفت :عرضــه پروژهها به صورت متری خواهد بود
و در واقع متقاضیــان میتوانند یونیتهای بورس را
خریداری کنند.معاون وزیر راه و شهرســازی تاکید

کرد :مسکن همیشه ارزش افزوده خود را دارد و ضرر
در آن نیســت .پروژههای مسکونی ،سرمایهگذاری
بلندمدتتری نسبت به سایر سرمایهگذاریها است
و بازدهی خوبی را هم خواهد داشت.
به گزارش ایســنا ،از روز  ۱۶اردیبهشــت ماه سال
جاری تفاهم نهایی بین وزارت راه و شهرســازی و
سازمان بورس برای تامین مالی پروژههای مسکن
و حمل و نقل از طریق بازار ســرمایه انجام شد .در
صورتــی که در صحن دولت بــا این طرح موافقت
صورت گیــرد در فاز اول قرار اســت  ۱۰۰۰واحد
مسکونی از این طریق تامین مالی شود.

خبر

این بانکها ادغام میشوند

رئیس کل بانک مرکزی از نهایی شــدن ادغام دو بانک در بانک سپه خبر داد
و اعالم کرد فردا هدفگذاری تورم منتشر میشود.
به گزارش پول نیوز ،عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود
در فضای مجازی نوشت:
چند نکته رابه اطالع میرسانم
روز ســه شــنبه بیانیه رســمی «چارچوب هدفگذاری تورم» از سوی بانک
مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،
قطب نمای سیاســتگذاری پولی ،کاهش انحرافات نرخ تــورم از نرخ تورم
هدفگذاری شــده میباشــد و برای رفع انحراف ایجاد شده ،بانک مرکزی،
نرخ ســود سیاســتی و یا داالن نرخ ســود را تعدیل نموده و با اســتفاده از
عملیــات بازار باز ،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.با تایید نهایی
شورایعالی هماهنگی اقتصادی ،کســری بودجه سال  ،۱۳۹۹درکنار عرضه
ســهام شــرکتهای دولتی واموال مازاد دولت ،از طریق انتشار اوراق بدهی
دولت در بازار پول وســرمایه تأمین خواهد شد.طبق اطالع واصله از همکاران
خزانهداری کل کشور ،در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین
کســری بودجه و بالتبع ،تعمیق بیشــتر بازار بدهی خواهیم بود.در ادامه روند
ادغام بانکهای وابســته به نیروهای مســلح ظرف ده روز آینده با برگزاری
مجامــع «بانک مهر اقتصاد» و«بانک حکمت ایرانیان»ادغام این دو بانک در
بانک ســپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز ،بهتدریج برگزار
خواهد شــد .بانک مرکزی مســیر اصالح نظام بانکی و ارتقای سالمت مالی
بانکها را با جدیت ادامه خواهد داد.نظام بانکی کشــور طبق وعدهای که داده
اســت ،آماده پرداخت  ۵۰هزارمیلیارد تومان تسهیالت بانرخ سود۱۲درصدبه
مشاغل و واحدهای کسب وکار ،که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده
اند ،میباشد.به محض دسترسی بانکها به سامانه مربوط به اطالعات مشاغل
و نیز واحدهایی که واجد شــرایط اســتفاده از این وام میباشندو توسط وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،در این خصوص ایجاد شــده اســت ،بانکها نیز
ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام الزم را انجام خواهند داد.

برای اجرایی کردن طرح حذف
فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث
نباید عجله کرد

مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد با بیان اینکه ،برای اجرایی کردن طرح حذف
فیزیکی بیمه نامه شــخص ثالث نباید عجله کرد ،گفت :این طرح با بررســی
تمام جوانب و رفع اشــکاالت باید اجرایی شود زیرا یک تغییر اجرایی است که
آثار مثبت و منفی با خود به همراه دارد اما به طور حتم آثار مثبت آن بیشــتر
اســت.به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ،چابک آنالین ،بهاره تاجرباشی،
بیمه مرکزی 28اردیبهشت ماه سالجاری ،در بخشنامه ای،تمامی شرکتهای
بیمهای را موظف کرد تا به منظور تسهیل دسترسی بیمهگزاران بیمه شخص
ثالث به اطالعــات بیمهنامههای خود و ارائه خدمــات بیمهای به آنها بدون
نیاز به ارائه نســخه فیزیکی بیمهنامه ،از ابتدای خردادماه سال جاری اقدامات
الزم را انجــام دهند .معصوم ضمیری در خصوص نگرانی نمایندگان از حذف
فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث ،در گفت و گو با چابک آنالین گفت :با حذف
فیزیکی قرار نیست که فروش آن از نمایندگان گرفته شود ،می شود بیمه نامه
بدون کاغذ را هم به نمایندگان داد تا بفروشــند که مشکل زیادی ایجاد نمی
کند.وی افزود :در ابتدا باید مقدمات این کار آماده شود در جلساتی که در بیمه
مرکزی برگزار شد چند فرض مطرح شده ،یکی اینکه بیمه نامه کاغذی حذف
شود اما به جای آن کارت صادر شود که بیمه گذار به جای بیمه نامه کاغذی،
کارت الکترونیکی دریافت کرده و اطالعات برروی آن ثبت شــود.مدیرعامل
شــرکت بیمه پاسارگاد با بیان اینکه نیاز به سیستمی است که اطالعات کارت
قابل خواندن باشــد ،ادامه داد :اطالعات موجود برروی کارت باید با ســایت
ارگان های دیگر هماهنگ باشــد و برای قســمت نقــل و انتقال این کارت
هم باید چاره ای اندیشــیده شــود ،و اگر تمامی امکانات اجرایی فراهم شود
مسئله نگرانی نمایندگان قابل حل است.ضمیری اظهارکرد :باید به نمایندگان
امکانات داده شــود تا بتواند کارت صادر کنند تنها سئوال این است که آیا در
این دوره کوتاه مدت می شود این حجم از نمایندگان را به دستگاه های صادر
کننــده کارت تجهیز کرد؟وی ،با بیان اینکــه تا تجهیز کامل نمایندگان نباید
برای اجرایی کردن این طرح عجله کرد ،گفت :در شرایط کنونی خرید دستگاه
برای این حجم از نمایندگان مقداری مشکل است  .مدیرعامل بیمه پاسارگاد
افزود :نمایندگان هم باید بپذیرند که دنیا درحال تغییر است و خودرا به فروش
آنالین مجهز کنند و همســو با تغییرات جامعه پیش بروند در این بین ممکن
اســت تعدادی از نمایندگان توانایی فراهم کردن این امکانات را نداشته باشند
که می توانند در رشــته های دیگر بیمه ای فعالیت کنند.به عقیده مدیرعامل
بیمه پاســارگاد ،این طرح با بررسی تمام جوانب و رفع اشکاالت ،باید اجرایی
شــود و برای اجرای آن نباید عجله کرد زیرا یک تغییر اجرایی اســت که آثار
مثبت و منفی دارد اما به طور حتم آثار مثبت آن بیشــتر اســت.ضمیری بیان
کرد :شــرکت متبوع وی در بخش بیمه نامه ثالث چندان فعال نیست و بیشتر
در حوزه بیمه نامه عمر فعال بوده و این طرح شرکت های بیمه ای را که عمده
فعالیت آن ها در بخش بیمه نامه شخص ثالث است تحت تاثیر قرار می دهد.

