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اعالم شرایط ثبت نام مسکن ملی از امروز
شاخص

رکوردشکنی افت تورم فصلی
تولیدکننده

ت ــازه ترین گـــزارش مرکز آم ــار از تــورمــی که
تولیدکنندگان بــرای تولید کاال با آن مواجه
هستند (تورم تولیدکننده) نشان می دهد که
روند فصلی رشد هزینه های تولید در تابستان
امسال کاهش چشمگیری داشته و به 0.2
درصد(نسبتبهبهارامسال)رسیدهاست.این
رقم حداقل در سه سال اخیر بی سابقه است.
شایان ذکر است روند تورم تولیدکننده خود را
با یک تاخیر زمانی در تورم مصرف کننده نشان
خواهدداد.

بازار خبر

اجبارمیلیاردرهایسعودیبرای
خریدسهامآرامکو
ایسنا -عربستان سعودی با قلدری ،شهروندان
ثروتمند این کشور را وادار کرده در رویــداد عرضه
اولیه عمومی سهام آرامکو ،سهام این شرکت نفتی
را خریداری کنند .فوربس به نقل از منابع آگاه
نوشت :شهروندان عربستان سعودی که از آن ها
خواسته شده است سهام آرامکو را خریداری کنند
شامل خانواده ثروتمند العلیان که با آرامکو رابطه
دارند و همچنین شاهزاده الولید بن طالل که در
سال  ۲۰۱۷با دارایی  18/7میلیارد دالر ،چهل و
پنجمینفردثروتمنددنیاشناختهشدهبود،هستند.

ظرفیت ۱۰۰میلیارددالری
صادراتبهاتحادیهاوراسیا
فارس -رئیس اتاق مشترک ایــران و عراق گفت:
توافق نامه تجارت ترجیحی بین ایــران و اوراسیا
فرصتصادرات 100میلیارددالریبرایایرانرابه
کشورهایعضوایناتحادیهفراهممیکند.

مسکنملیازشرقکشورآغازشد

شرایط ثبت نام طرح ملی مسکن از امروز
اعالم و ثبت نام اینترنتی در  10استان از
اواسط این هفته آغاز خواهد شد .به گزارش
ایسنا ،محمود محمودزاده معاون وزیر راه و
شهرسازی گفت :متقاضیان ثبت نام طرح
اقدام ملی تولید و عرضه مسکن می توانند
ازروزشنبهبامراجعهبهسایتwww.tem.
 mrud.irشروطنامنویسیرامطالعهکنند.
ویافزود:روزهایشنبه،یکشنبهودوشنبه
را به مشاهده شرایط ثبت نــام اختصاص
دادهایـــم تا متقاضیانی که واجــد شرایط
هستند مدارک مورد نیاز را برای بارگذاری
درسایتآمادهکنندوکسیجانماند.باتوجه
به محدودیت ثبت نام ،زمان سه روزه برای
آمــاده کردن مــدارک را اختصاص دادیــم تا
متقاضیانبرایثبتنامالکترونیکیفرصت
برابرداشتهباشند.
بهگفتهوی،هرسهروزیکبارفرایندثبتنام
در سه تا چهار استان آغاز می شود .در اولین
گام در سیستان و بلوچستان ،قم ،خراسان
شمالی و خراسان جنوبی نام نویسی شروع
میشود.
محمودزاده درباره نوع قراردادها گفت :در
طرح اقــدام ملی ،سبد متنوعی را طراحی

کردیم که پ ــروژه هــای مشارکتی ،بخش
کوچکیازآناست.اغلبپروژههایابراساس
واگذاری زمین رایگان ۹۹ساله (برای گروه
های کم درآمد) یا بر اساس قیمت تمام شده
فروش اقساطی است .وی ادامه داد :عمده
بحث روی فــروش اقساطی زمین است؛
یعنیساختمانباقیمتتمامشدهباسازنده
توافق میشود .با توجه به طول دوره ساخت
که حدود دو سال ممکن است زمان ببرد،
بخشیازهزینهاجراازطریقتسهیالتتامین
میشود و بخشی هم خود شخص باید آورده
واریز کند .درخصوص قیمت زمین ،حداقل
دو سال تنفس می دهیم و بعد به صورت

اقساطیازمتقاضیاندریافتمیکنیمکهبا
یکرقمخیلیجزئی،مالکزمینمیشوند.
بــه گ ــزارش تسنیم ،پیشتر و در خصوص
شرایط مالی طرح ملی مسکن گفته شده
بود که 75تا 100میلیون تومان با سود18
درصد تسهیالت به متقاضیان واجد شرایط
این واحدها تعلق می گیرد و خریداران،
 100تا  160میلیون تومان سود را در یک
بازه زمانی  12ساله پرداخت خواهند کرد.
گذشته از ایــن شــرایــط ،متقاضیان طرح
اقدام ملی باید برای دریافت وام 75تا100
میلیونی 30 ،تا  50میلیون تومان در بانک
مسکنسپردهگذاریکنند.

 2چالش پیش روی اجباری شدن رمز دوم پویا
همتی:همهبانکهاتادی بهسیستمپیامک بانکیمتصلمیشوند
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :بیش از ۳۰
بانک،فعالسازیرمزپویاراشروعکردهاند،امابه
دلیلهوشمندنبودنخیلیازموبایلها،اجباری
کردناستفادهازرمزپویاهماکنونمقدورنیست
وازسویدیگرپیوستنبانکهابهسیستممتمرکز
پیامکبانکینیزتادیماهبهفرصتنیازدارد.
به گزارش بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی در
یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانک ها درباره
رمز پویا ،به مواردی درخصوص فیشینگ اشاره
کرد .وی با بیان این که بیش از  ۳۰بانک ،فعال
سازیرمزپویاراشروعکردهاندافزود:مسئولیت
حفاظت از اطالعات مشتریان به عهده بانک ها
بودهوهرگونهضرروزیانواردشدهازاینناحیهبه
عهده آن هاست .رئیس کل بانک مرکزی اضافه
کرد :بانک ها اطالع رسانی در خصوص مزایای

استفاده از رمز پویا را آغاز کرده اند .هم اینک رمز
ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و به همین
دلیلمشتریانبهخاطرراحتی،ترجیحمیدهند
ازرمزایستااستفادهکنند.بنابراظهاراتوی،رمز
ایستابایستیبهگونهایغیرفعالشودکهموجب
نگرانی مشتریان ،در دریافت روزانه بیش از ۱۰
میلیون خدمت نشود .در این شرایط تعدادی از
بانک ها هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق
شمارهملیوموبایلمشتریانخودمتصلنیستند.
ضمناینکهاجباریکردناستفادهازرمزپویاهم
اکنونبهدلیلهوشمندنبودنخیلیازموبایلها
مقدورنیست.همتیاشارهکرد:بانکمرکزییک
سیستممتمرکزمبتنیبرپیامکراهاندازیکرده
است ،لیکن اتصال کلیه بانک ها به آن تا ابتدای
دیبه فرصتنیازدارد.
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با انتشار جزئیات پرداخت تسهیالت
در نیمه نخست سال مشخص شد

خرید کاالی شخصی ،جای
سرمایه گذاری را گرفت!
نظام بانکی در نیمه اول امسال حدود  382هزار میلیارد
تومانتسهیالتبهبخشهایمختلفاقتصادیودرقالب
هایمختلفپرداختکردهاستکهبخشعمدهآن (بیش
از 55درصد)همانندسالقبلمربوطبهسرمایهدرگردش
بود.امارتبهدومدرنیمهاولامسالبرخالفدورههایقبل
به خرید کاالی شخصی اختصاص داشته است .به گزارش
خراسان،مقایسهپرداختتسهیالتدرقالبهایمختلف
نشان می دهد که بعد از سرمایه در گردش ،خرید کاالی
شخصیبا 11.6درصددررتبهدومقرارگرفتهاست.ایندر
حالیاستکهدرنیمهاولسالگذشتهرتبهدومبه«ایجاد»
اختصاص داشت .منظور از ایجاد دریافت تسهیالت برای
سرمایه گذاری و ساخت و ایجاد زیرساخت های تولیدی و
...است.کاهشسهمایجادمیتواندحاکیازکاهشسهم
سرمایه گذاری در دارایی ثابت از تسهیالت بانکی باشد.
سهم 55درصدسرمایهدرگردشنسبتبهسالقبلثابت
بودهوسهمایجادفقط 10.7درصدبودهاست .سهمخرید
کاالیشخصیدرنیمهاول 97حدود 7.4درصدبودهکهبا
رشد 4.2واحددرصدهمراهبودهاست.احتماالنقشعمده
دراینخصوصدریافتتسهیالتبرایخریدبرخیکاالها
در قالب خرید اقساطی است .البته گزارش هایی مبنی بر
استفادهازایننوعتسهیالتبرایدورزدنقانونهموجود
دارد؛بهنحویکهتسهیالتخریداقساطیدریافتاماباارائه
فاکتورصوری،صرفاموردیگرمیشود.

سازمانهمکاریوتوسعهاقتصادیباهشداردربارهآیندهبازارکاراعالمکرد:

آینده بازار کار در تسخیر ماشین ها
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،ضمن
ابراز نگرانی از وضعیت آینده بازار کار نوشته
است :در آینده ،تقریبا نیمی از شغلها با انواع
ماشین انجام خواهد شد.به گزارش فارس،
سازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی()OECD
درگزارشی با ابراز نگرانی از وضعیت اشتغال
جهان در آینده نوشت :دنیای آینده به جهت
مکانیزه شدن بیشتر کارها با بیکاران زیادی
مواجه خواهد شــد .بر اســاس بررسیهای
 OECDدر آینده از هر هفت کارگر شاغل
یک نفر مجبور خواهد شد برای خودش کار
کند و همچنین از هر  9نفر کارمند یک نفر
قرارداد موقتی خواهد بود و بسیاری از کارها
هم به صورت پاره وقت انجام خواهد شد.در
این گزارش تصریح شده است که در آینده،

تقریبا نیمی از شغلها با انواع ماشین انجام
خواهد شد 14.درصد از شغلها هم در خطر
جدی ماشینی شدن قرار خواهد گرفت و 30
درصد شغلها هم تغییر شکل داده و شیوه
کار جدیدی را نیاز خواهد داشت .بنابراین
کارگران یا باید مهارت جدیدی را یاد بگیرند
یا این که کار خود را از دست خواهند داد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نوشته
است :چالش اصلی این جاست که از هر 10
کارگر شش نفر آن ها به مبانی کامپیوتری
آشنانیستند.

گفت و گو

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های
بین المللی ایران خبرداد:

صنعت نمایشگاهی کشور
تحریم نیست
حسین بردبار -باوجود خبرهایی که چندی
پیش دربـــاره تحریم صنعت نمایشگاهی
کشورمان از ســوی یوفی (انجمن جهانی
صنعت نمایشگاهی ) و نــپــرداخــتــن حق
عضویت از سوی ایران به این انجمن مطرح
شد اما مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین
المللی ایران می گوید که این صنعت تحریم
نیست.
بهمن حسین زاده  ،در گفت وگو با خبرنگار
ما از عزم کشورمان برای ایجاد یک اتحادیه
یــا انجمن منطقه ای بــا حضور کشورهای
همسایه و اوراسیا خبرمی دهد که جزئیات
بیشتر را در گفت وگوی با وی می خوانید:

مـــطـــرح مـــی شــــود کـــه صنعت
نمایشگاهی کشور تحریم اســت ،درایــن
خصوص توضیح بفرمایید.

اول این که ما تحریم نیستیم ،یوفی انجمنیاست که ما از سال های قبل عضو آن جا بوده
ایم و به خاطر این که رئیس دوره ای بعدی آن
احتماال آمریکاست گفتند که حساب های ما
را تعلیق می کنند .طی مذاکراتی که کردیم
و نامه هایی که نوشتیم ،به ما گفتند که نه ،ما
دسترسی شما را قطع نکردیم {،عضو} هستید
و کارهایتان را انجام بدهید.

خــب ،ظــاهــرا مــا حــق عضویت به
یوفی نپرداخته ایم؟درست است؟

نه،می توانیم پرداخت کنیم ،چون وقتیکــه گفته انــد تعلیق اســت ،بــه دلــیــل نقل و
انتقال است ،ما نگه داشته ایم وگرنه مشکلی
نداریم و از طرفی ما خودمان می خواهیم یک
اتحادیه یا انجمن نمایشگاه های منطقه ای
تشکیل بدهیم و من کارگروهش را شکل داده
ام و ان شاءا ...به زودی خبرهای خوبی دراین
باره خواهیم داشت.

بــا حــضــور چــه کــشــورهــایــی ایــن
اتحادیه تشکیل خواهد شد ؟

کشورهای اوراسیا و کشورهای منطقه وهمسایه

