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 وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تدوین برنامه جامع و هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کاال از خروج ذخایر دام و ادوات جلوگیری خواهد شد. کاظم خاوازی در دیدار با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اظهار کرد: در وزارت جهاد کشاورزی ساختار و حوزه 
مستقلی را برای مبارزه با قاچاق کاال ایجاد خواهیم کرد تا به امور مرتبط آن با آزادی عمل بیشتری رسیدگی شود. وی با تأکید بر لزوم تجارت دام در منطقه خاطرنشان کرد: برای تجارت دام در منطقه برنامه مدون و کارشناسی شده داریم و در این زمینه با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مکاتبه داشته ایم. وزیر جهاد کشاورزی، استقبال ذائقه کشورهای منطقه از گوشت دام ایرانی را فرصت خوبی برای کشور دانست و تصریح کرد: می توانیم برای افزایش تولید دام و تجارت و صادرات با برنامه ، برنامه ریزی مدونی داشته باشیم. 

وزیر جهاد کشاورزی: برنامه جامعی برای مبارزه با قاچاق دام تدوین می شود

طبقه ما کجاست؟
  دکتر محمود روشــن  - فقر و فاصله طبقاتی زمینه و بســتر مناسبی برای 
پیدایش بسیاری از آسیب های اجتماعی اســت. فقر و وجود فاصله طبقاتی در اجتماع نه 
تنها بر کردار و رفتار افراد فقیر تأثیر منفی دارد، بلکه حتی بنیان های فکری و اعتقادی آنان 
را نیز مضطرب و لرزان می سازد. به دستآوردن درجات باالی فرهنگی، ورزشی، اقتصادی 
و ... نیازمند حضور در طبقات باال و یا متوسط رو به باالی جامعه است. کسب اینامتیازات 
نیازمند فرصت ها، وسایل و امکاناتی است که در شرایط عادی، فقرا از داشتن این امکانات در 
حد مطلوب محرومند. هرچند این ارتباط مطلق نیست و اغنیا هم دچار آسیبهای اجتماعی 
از نوع دیگر میشــوند، اما زمینه و بستر در شــرایط فقر برای انحراف مساعدتراست . تأثیر 
ویرانگر فقر بر رفتار فقیر به دلیل تحقیر، برچسب کجروی و بیگانگی نسبت به آداب و رسوم 
پذیرفته شده در جامعه است. عالوه بر این، افراد محروم در بسیاری موارد امکانات، وسایل و 
فرصت های موردنیاز برای نیل به اهداف مشروع اجتماعی را در اختیار ندارند. این بدان معنا 
نیست که آسیبهای اجتماعی در فقرا و فقیران خالصه گردد، بلکه نوع، انگیزه، علل انحراف 

و کجروی ثروتمندان با فقرا تفاوت دارد.
دردایره المعارف علوم اجتماعي درتعریف نابرابري اجتماعي آمده اســت: «شرایطي که 
درآن اعضاي مختلف یک جامعه درآمد، شأن، امکانات وفرصت هاي متفاوتي دارند.» نابرابري 
اجتماعي به تفاوت هاي میان افراد یا جایگاه هایي که به صورت اجتماعي تعریف شــده اند 
و افراد آن را اشــغال کرده اند، اشاره مي کند و تفاوت هایي هستند که بر نحوه زندگي افراد 
به ویژه حقوق و فرصت ها و پاداش ها و امتیازاتي کــه برخوردارند تأثیر مي گذارند. چنین 
نابرابري زماني به وجود مي آید که افراد و گروه ها یکدیگررا درجه بندي و ســپس ارزیابي 
کنند ومهمترازهمه اینکه نابرابري اجتماعي دررابطه با موقعیت هاي متفاوت در ســاختار 
اجتماعي به وجود مي آید. از ســوي دیگر باید بر این امر اذعان داشت که تصمیم گیران و 
صاحبان قدرت بیش از همه به تشدید نابرابري هاي اجتماعي دامن زده اند. حتي در جوامع 
توسعه یافته هم افراد صاحب نفوذ و وابسته به قدرت در تصمیمات، نفع شخصي و گروهي 

خویش را بر منافع جمعي ترجیح مي دهند اما این امر در جامعه ایران گسترده تر است.
مطابق آمارهاي دفتر عمران ســازمان ملل، از میان ۱۴۳ کشور مورد بررسي در شکاف 
طبقاتي، ایران در رتبه ۶۷ قرار دارد  و کشــور ما در بازه زماني ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ با متوسط 
ضریب جیني  ۴/۳۷ ، شکاف طبقاتي کمتري به نسبت کشورهایي نظیر آرژانتین، برزیل، 
چین، گرجســتان، اندونزي، مالزي، مکزیک، ترکیه و آمریکا را تجربه کرده است در مقابل 
گزارش کامل بودجه خانوار هاي شهري در ســال ۱۳۹۶ نمایانگر این واقعیت تلخ است که 
متوسط هزینه ثروتمندترین خانوارها ۱۴ برابر بیش از متوسط هزینه فقیرترین خانوارهاست.  
برمبناي این گزارش، ضعیف ترین قشر جامعه در طول سال ۱۳۹۶ به طور میانگین حدود 
۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه کرده اند که این رقم از هزینه ماهیانه ۷۶۰ هزار توماني 
آنان حکایت دارد.  خانوار هاي ثروتمند در بازه زماني یاد شــده ۱۳۰ میلیون تومان هزینه 
کرده اند. یعني میانگین هزینه آنان در ماه حدود  ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است 
بنابراین شکاف طبقاتي در جامعه ایراني پدیده اي قابل انکار نیست و اعداد و ارقام یاد شده 
از وجود نابرابري هاي اجتماعي خبر مي دهد. حال پرسش این است که چه میزان از نابرابري 
در جامعه قابل تحمل و انساني است؟ پاسخ به این سوال هر چه باشد، یک نکته مسلم است، 
و آن اینکه همه جوامع طبقاتي هستند و اساسا جامعه بدون طبقه وجود ندارد اما نابرابري 
نباید به شــکاف هاي نامعقول و غیرمنطقي بینجامد.  اگر بر اساس میزان توزیع در آمد به 
این طبقات نگاه شود، دیده می شود که جمعیت بسیار زیادی از جامعه در دهک های پایین 
در آمدی قرار دارند؛ یعنی دهک های در آمدی با دهــک های جمعیتی انطباق ندارند. به 
تعبیر دیگر اگر طیف در آمد به ده دسته تقسیم شوند، می شود دهک های در آمدی. اما اگر 
جمعیت به ده گروه تقسیم شوند، این می شود دهک های جمعیتی. اما اگر به میزان توزیع 
در آمد در بین این دسته ها دقت کنیم، مشخص می شود که میزان جمعیتی که در دو یا سه 
بخش ابتدایی در آمدی جای گرفته اند، حدود ۵۰ در صد جمعیت ایران را تشکیل می دهند. 
یعنی جمعیتی که در درون سه دهک ابتدایی در آمدی قرار دارند، بسیار بیشتر هفت دهک 
با در آمد باال تر است. برهمین اساس متفکران اجتماعي به مسائل نابرابري هاي اقتصادي و 
اجتماعي توجه الزم را مبذول داشته اند و نظریه هاي آنان، سرشت طبیعي و پایدار و اجتناب 
ناپذیر این نابرابري را خاطرنشان نموده و نقش آنها را در زندگي اجتماعي مطرح کرده است. 

عرضه اولیه سهام بانک ایران و ونزوئال 
در بورس

 یک مقام بانکی از عرضه اولیه سهام بانک ایران و ونزوئال در سال جاری در بورس 
خبر داد. علی صالح آبادی در نشست خبری سالگرد تأسیس بانک توسعه ای حوزه صادرات 
ایران با اشاره به تسهیالت اعطایی این بانک به صادرکنندگان و تولیدکنندگان گفت: بانک 
توسعه ای از معدود بانک هایی اســت که هیچ گاه اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته و 

ندارد و صورت های مالی این بانک همواره مطلوب بوده است.
وی درباره عملکرد بازار بین بانکی گفت: در این بازار عمدتاً سپرده گذار بوده ایم و سپرده 

پذیر نیستیم.
* خرید ارز صادرکنندگان

مدیرعامل بانک توسعه ای حوزه صادرات خرید اسکناس ارز بازگشتی از محل صادرات به 
نرخ سنا را یکی دیگر از اقدامات بانک عنوان کرد و افزود: از مرداد سال گذشته با همکاری 
بانک مرکزی ۲۰ درصد ارز صادراتــی صادرکنندگان را از آنها به نرخ روز خریداری کرده و 
در همان روز به صورت ریالی به حساب صادرکنندگان واریز می کنیم. به گفته صالح آبادی، 
صرافی ها نیز می توانند اســکناس خود را به بانک مذکور فروخته و نقدا در همان روز برابر 
ریالی آن را دریافت کنند. مدیرعامل بانک توســعه ای حوزه صادرات یکی دیگر از اقدامات 
این بانک را نقل و انتقال وجوه ارزی واردکننــدگان و صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: با 
توجه به تحریم ها، این بانک با سازوکار شرکت صرافی خود وجوه ارزی را از هر مبدئی به هر 
مقصدی که متقاضی بخواهد با هر مبلغی جابه جا می کند. وی حمایت این بانک از صنایع 
کوچک و متوسط را یادآور شد و ادامه داد: با تفاهم این بانک با سازمان شهرک های صنعتی 
و صنایع کوچک و صندوق صنایع کوچک به این صنایع تسهیالت حمایتی پرداخت می شود.

* فعالیت های بانک در بازار سرمایه
وی با اشاره به انتشار ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق گام در سال جاری در بازار سرمایه از سوی 
این بانک توسعه ای برای تأمین مالی شرکت های صادرکننده از محل این اوراق گفت: سال 
جاری دو عرضه اولیه سهام نیز در بورس داریم. این مقام ارشد بانکی تأکید کرد: امسال یک 
شرکت تأمین سرمایه وابسته به این بانک تا پایان تابستان در بورس عرضه اولیه می شود که 
سهم بانک توســعه صادرات ۲۵ درصد است و پیش بینی می کنیم تا هزار میلیارد تومان از 
محل این عرضه اولیه تأمین مالی شود. صالح آبادی گفت: همچنین ۱۷ درصد سهم طرف 
ایرانی از بانک مشــترک ایران و ونزوئال امسال در بورس عرضه اولیه می شود که پرونده آن 

در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و تا پایان امسال این سهام عرضه خواهد شد.
* ارز بازگشت از صادرات

این مقام مســئول در نظام بانکی یادآور شــد: این بانک عالوه بر آنکــه ۲۰ درصد از ارز 
اسکناسی صادرکننده ها را به نرخ سنا خریداری می کند، حواله های ارزی آنها را نیز به نرخ 
نیما دریافت کرده و ریالی به آنها برمی گرداند تــا در اختیار واردکنندگان قرار دهند. وی 
با بیان اینکه این بانک رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز در ســامانه بانک مرکزی انجام 
می دهد، گفت: ارزهای حواله ای را هم می توانیم برای انجام واردات، جابه جا و نقل و انتقال 
کنیم. صالح آبادی تأکید کرد: در شــرایطی که صادرات نفتی کاهش یافته است، ارز مورد 
نیاز باید از محل صادرات غیر نفتی تأمین شود.؛ صادرکنندگان باید با سرعت بیشتری برای 

تأمین واردات، ارز صادرات را به کشور بازگردانند. 

ایجاد ۲4۷ هزار فرصت شغلی در روستاها
 بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون ۱۲۵ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت از طریق تبدیل منابع ارزی به ریالی به طرح های روستایی اختصاص یافته که 

ایجاد ۲۴۷ هزار فرصت شغلی را به دنبال داشته است. 
توسعه روستایی همواره موجب توسعه کارآفرینی، اشتغال  زایی، توسعه صنعتی و ایجاد 
ارزش افزوده باال برای کشورهاست، به طوری که توانسته اند از مسیر توسعه روستایی به رشد 
و توسعه اقتصادی دست یابند. در ایران نیز، اقتصاد روستا همواره جزء الینفک اقتصاد کشور 
بوده و سهم عمده ای از رشد اقتصادی متاثر از اقتصاد روستایی به خصوص در حوزه کشاورزی 
بوده است. براین اساس، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی 
در شهریورماه ۱۳۹۶ ابالغ شد. مطابق این قانون، مقرر شد ۱.۵ میلیارد دالر از محل صندوق 
توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق 
کارآفرینی امید) سپرده گذاری شود و این موسسات نیز به نسبت مبلغ سرمایه گذاری شده 
در آن، تسهیالت اشــتغال به طرح های توجیهی در مناطق روستایی و عشایری بپردازند. 
مهمترین هدف این طرح، ایجاد کسب و کار پایدار و حفظ مشاغل موجود با اولویت مناطق 
روستایی اعالم شد که در  ۳۱ استان کشور اجرا شده است. براساس اخرین آمار منتشر شده 
توسط وزارت تعاون، تاکنون ۱۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت با تبدیل منابع ارزی به ریالی 
برای پرداخت به طرح ها اختصاص یافته است.  همچنین ۱۳۷ هزار طرح از این تسهیالت 
بهره مند شــدند و ۲۴۷ هزار فرصت شــغلی با اجرای این طرح در سطح کشور ایجاد شده 

است. نکته قابل توجه این است که ۳۳ درصد دریافت کنندگان تسهیالت بانوان هستند.

یادداشت

خبرنامه

اقتصاد

 معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه جلسات 
متعددی را با نمایندگان مجلس برای طرح احداث ســاالنه 
یک میلیون واحد مسکونی برگزار کرده اند، گفت: هدف این 
است که بســتر را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و دولت 
قرار نیست مستقیماً نسبت به ساخت و ساز اقدام کند؛ نرخ 

سود وام این طرح هم هنوز مشخص نیست. 
محمود محمودزاده ، اظهار کرد: هفته گذشــته جلســات 
متعددی را با نمایندگان مجلس در خصوص مســکن برگزار 
کردیم و نظرات خود را درباره الزامات تولید ساالنه یک میلیون 
واحد مسکونی گفتیم. از همکاری برای انجام این کار استقبال 

می کنیم.
* ساخت ساالنه یک میلیون واحد در قانون برنامه است

وی افزود: موضوع احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
در طرح جامع مسکن نیازسنجی شده و در قانون برنامه وجود 
دارد؛ لذا بستر این طرح آنجاست. اما مسلماً دولت سازنده نیست 
و باید برای بخش خصوصی شرایط ساخت و ساز را فراهم کند 

که امیدواریم با کمک مجلس این شرایط آسان شود.
* نرخ سود تسهیالت طرح هنوز مشخص نیست

محمودزاده در پاسخ به این سوال که شنیده می شود برای 
طرح احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، تسهیالت با 
نرخ سود ۹ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: مسئولیت 
تأمین مالی به عهده مسئوالن بانک مرکزی است که همکاری 
قابل مالحظه ای داشته و در جلسات متعدد هم شرکت کردند 
اما نتیجه نهایی و اینکه چقدر تامین مالی خواهند کرد یا نرخ 

سود تسهیالت چه رقمی خواهد بود مشخص نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مجلس تا االن بیشتر 
در جلسات حرف های ما را شنیده و ترحم شخصی ارائه نکرده 
اســت. ما نقاط مثبت و منفی را گفتیم و الزامات احداث یک 

میلیون واحد مسکونی را اعالم کردیم.
* تفاهم با جهاد کشــاورزی برای اختصاص اراضی به 

توسعه شهری
محمودزاده، تامین زمین، اختصاص تسهیالت، حمایت ها و 

مشوق ها را سه رکن اصلی این طرح دانست و گفت: بعد از چند 
سال که تحویل اراضی از طرف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 
منابع طبیعی برای طرح های توسعه شهری دچار مشکل شده 
بود، اخیراً با تفاهمی که بین وزارت راه و شهرســازی و وزارت 
جهاد کشاورزی صورت گرفته مسائل حل شده است. در این 
زمینه جلسات مربوطه برگزار و تفاهماتی صورت گرفته، قرار 
است مقداری از اراضی محدوده و حریم شهرها را به ما تحویل 
دهند اما اینکه چقدر از این اراضی مسکونی باشد یا در کوتاه 
مدت بشود کاربری برای آن تعیین کرد بحث جداگانه ای است.
وی ادامه داد: تامین زمین از اراضی ملی مطابق تبصره ۶ قانون 
انجام می شــود. از اراضی وزارت راه و شهر سازی در حد طرح 
اقدام ملی مســکن برای احداث ۴۰۰ هزار واحد تامین زمین 

صورت گرفته اما برای مازاد بر این با مسائلی مواجهیم.
* بانک ها موظفند 9 درصد از وام ها را به حوزه مسکن 

اختصاص دهند
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به کاهش سهم بخش 
مسکن از تسهیالت بانکی طی ســال های گذشته اظهار  کرد: 
یکی از موضوعات مهم پروژه های مسکن تامین مالی از طریق 
تسهیالت بانکی است. ما انتظار داریم با توجه به نقش مسکن 
در صنعت و اشتغال، حداقل ۲۰ درصد از تسهیالت بانکی به 
حوزه مسکن اختصاص داده شود اما در سال ۱۳۹۸ این عدد 

بسیار پایین بود.
محمودزاده با بیان اینکه رکن سوم به حمایت ها و ارائه مشوق 
به سازندگان است، تاکید کرد: پیشنهاداتی برای کاهش نرخ 
صدور پروانه، مصالح ارزان قیمت، کاهش نرخ بیمه، مالیات و 
دیگر هزینه های سازندگان داشتیم تا بتوانیم قیمت تمام شده 

مسکن را به حداقل برسانیم.
* در جنگل ها و زمین های مستعد کشاورزی، مسکن 

ساخته نمی شود
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره صحبت برخی نمایندگان 
مبنی بر اینکه باید محدوده شهر تهران گسترش پیدا کند که 
منجر به شائبه اختصاص زمین های کشاورزی و جنگل های 

پایتخت برای ساخت مسکن شده است، گفت: ابتدا باید بگویم 
که هیچ توســعه ای در کالن شــهرها نخواهیم داشت. وقتی 
از اراضی ملی و منابع طبیعی صحبــت می کنیم منظور این 
نیست که زمین های مستعد کشــاورزی یا جنگل ها را تغییر 

کاربری بدهیم.
وی ادامه داد: بر اســاس ماده ۱۰ قانون زمین شهری، هر 
زمینی که در حریم شــهرها قرار می گیرد به عنوان زمین 

شهری تلقی می شــود و باید برای طرح های توسعه شهری 
اختصاص پیدا کند. این زمین ها شامل اراضی بایر است که 
جنگل ها را شــامل نمی شــود و همچنین قابلیت کشت و 
استفاده کشاورزی ندارد. جنس خاک و جهت توسعه نیز مد 
نظر قرار می گیرد؛ لذا تاکید می کنم منظور از توسعه محدوده 
شهری به هیچ عنوان ساخت مســکن در جنگل ها و زمین 

های کشاورزی نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

با ساخت یک میلیون مسکن موافقیم اما دولت قرار نیست بسازد

نتایج نهایی ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی به زودی اعالم می شود 
 معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: مستندات پذیرفته شدگان مسکن ملی در استان ها 
صحت سنجی می شود و به زودی نتایج تایید نهایی متقاضیان مرحله دوم مسکن ملی از سوی 

هر استان اعالم خواهد شد. 
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، »محمود محمودزاده« با اشاره به اینکه پاالیش طرح 
ملی مسکن انجام شده و استان ها و دستگاه های مجری از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، 
شهرهای جدید و بنیاد مسکن در حال تطبیق مستندات اعالم شده متقاضیان با مدارک واقعی 
هستند، گفت: در طرح  مســکن ملی یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر متقاضی ثبت نام کرد که 
متقاضیان پذیرفته شده در این مرحله از سوی ستاد وزارتخانه راه و شهرسازی به استان ها و 

دستگاه های مجری طرح برای تطبیق اطالعات معرفی شدند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از مشکالتی که هم اکنون 
در استان ها در دست بررسی قرار دارد تطبیق ســابقه سکونت و تکرار ثبت نام هاست که در 
حال انجام است و نتایج تایید نهایی به زودی از سوی استان ها به متقاضیان اعالم خواهد شد.

محمودزاده، تصریح کرد: پاالیش ملی انجام شده و در عین حال، صحت سنجی نتایج ثبت 
نام طرح اقدام ملی مسکن در استان ها در حال انجام است. پیش بینی می شود بخشی از افرادی 
که جزو پذیرفته شدگان اعالم شدند در مرحله صحت سنجی به دلیل تطابق نداشتن با شرایط 
اعالمی، رد شوند. وی توضیح داد: پاالیش ملی انجام شده و به استان ها و دستگاه های مجری 
طرح از جمله ســازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید و بنیاد مسکن اعالم شده است 

استان ها باید مستندات را تایید و اعالم نهایی کنند.
محمودزاده همچنین در خصوص قانون پیش فروش ساختمان و اصالحاتی که در این قانون 
قرار است، اعمال شود، گفت: بررسی نهایی اصالحات قانون پیش فروش ساختمان در مجلس 
دهم انجام شده و منتظر نوبت صحن بود که با توجه به مشکالت پیش آمده در خصوص بحران 
کرونا و اتمام مدت فعالیت نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسالمی این کار به تعویق افتاد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد تا تصویب این پیش نویس در دستور کار 
نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی قرار بگیرد و از این طریق بتوان منابع بیشتری 

را برای ساخت و ساز بخش خصوصی ایجاد کرد و موجب تحرک در بخش مسکن شد.
وی افزود: بر اساس اصالحاتی که در قانون پیش فروش ساختمان انجام شده، موانعی که بر 
سر راه اجرای قانون فعلی وجود دارد با مشارکت دستگاه های مختلف و فعاالن بخش خصوصی 

برطرف می شود.

خبر

قیمت اوراق مسکن باز هم افزایش یافت
 قیمت هر برگ اوراق تسهیالت مسکن که پس از افزایشی 
چشم گیر در اردیبهشت ماه، مجددا کاهشی شــده بود، دوباره اوج 
گرفته است به طوری که آخرین قیمت )قیمت اوراق خرداد امسال( 

بیش از ۷۶ هزار تومان است. 
قیمت هر برگ اوراق تسهیالت مسکن که فروردین و اردیبهشت 
ســال جاری، ۸۰ هزار تومان بود، در خردادماه به ۵۷ هزار و ۱۰۰ و 
۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش یافته بود. اما روند کاهشــی این اوراق 
ادامه نیافت و اکنون شاهد آن هستیم که قیمت این اوراق به محدوده 
۷۶ هزار تومان رسیده است. بر این اساس تســه )اوراق( فروردین، 
اردیبهشت و خرداد سال جاری به ترتیب ۷۵ هزار و ۲۰۰، ۷۵ هزار و 
۴۰۰ و ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد. تسه  فروردین، اردیبهشت 

و خرداد سال ۱۳۹۸ نیز به ترتیب ۷۴ هزار و ۴۰۰، ۷۴ هزار و ۵۰۰ و 
۷۴ هزار تومان قیمت دارند. قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن 
بانک مســکن در تیر با قیمت ۷۴ هزار و ۱۰۰ و در  مرداد و شهریور 
سال ۱۳۹۸ نیز با قیمت  ۷۴ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می شود. 
قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشــته نیز ۷۴ هزار و ۳۰۰، ۷۴ 
هزار و ۲۰۰ و ۷۵ هزار و ۲۰۰ تومان بوده و هر برق اوراق تســهیالت 
مسکن در دی، بهمن و اسفند سال گذشته نیز با قیمت های ۷۳ هزار 
و ۹۰۰، ۷۴ هزار و ۸۰۰ و ۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد می شود. 
بنابراین هزینه وام مسکن در این گزارش بر اساس آخرین قیمت که 
همان قیمت اوراق خرداد سال جاری )۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان( است، 

محاسبه شده است.

* قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا 
۱۴۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت خرید مســکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود؛ 
بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت 

مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۷۶ هزار و 
۳۰۰ تومانی ۱۵ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان می شــود که با در نظر 
گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق  به مبلغ 
شش میلیون و ۱۰۴ تومان خریداری کنند، ۲۱ میلیون و ۳۶۴ هزار 
تومان می شود. زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 
۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومــان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین 
زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 
۳۰ میلیون و ۵۲۰ تومان است که همراه با شش میلیون و ۱۰۴ هزار 
تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 

کنند، در مجموع باید ۳۶ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان پرداخت کنند.

خبر

رد بازنگری مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال
 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با رد هرگونه خبر افزایش مجدد دســتمزد در نیمه دوم سال گفت: 
بحث بازنگری مجدد دستمزد مطرح نیست مگر اینکه دستگاههای حاکمیتی با توجه به دوبرابر شدن فاصله معیشت و دستمزد 

و وضعیت زندگی کارگران در شرایط حاضر مجددا به بحث دستمزد ورود کنند. 
هادی ابوی ، درباره اخباری مبنی بر بازنگری مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گفت: ما چنین خبری را نه شنیده ایم 
و نه تایید می کنیم. آنچه مسلم است حداقل دستمزد سال ۹۹ با افزایش پنج درصدی که در آخرین نشست شورای عالی کار 

اتفاق افتاد ۲۶ درصد تصویب شد و در حال حاضر منتظر تصویب رقم کمک هزینه مسکن کارگران در هیات وزیران هستیم.
وی ادامه داد: وزیر کار هم در مصاحبه ای اعالم کرده بود که شــورای عالی کار سالی یکبار بیشتر نمی تواند افزایش بدهد و 
این مساله با آنچه به عنوان بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال در حال انتشار است، تناقض دارد. لذا با توجه به آنکه با پیگیری 
های صورت گرفته منبع این خبر را پیدا نکردیم و از وزارت کار و هیچ یک از اعضای شــورای عالی کار هم نشنیده ایم که قرار 
اســت چنین اتفاقی بیفتد آن را تایید نمی کنیم. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: اگر قرار به 
بازنگری و افزایش مجدد دستمزد بود در آخرین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد مجددا پنج درصد افزایش پیدا نمی 
کرد و دستمزد امسال کارگران ۲۶ درصد تصویب نمی شد مگر اینکه دستگاه های حاکمیتی با توجه به وضعیت زندگی کارگران 
در شرایط حاضر، دو برابر شدن فاصله بین معیشت و حداقل مزد و دریافتی کارگران که دیگر کفاف افزایش هزینه های اجاره بها 
و حمل و نقل و خورد و خوراک را نمی دهد، به بحث دستمزد ورود کنند تا معیشت کارگران بیش از این آسیب نبیند. ابوی در 
پایان با اشاره به عدم تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران گفت: طبق وعده هایی که از قبل به ما داده 
شده بود از تیر ماه افزایش حق مسکن کارگران اعمال می شود ولی تاکنون حق مسکن کارگران به تصویب نرسیده و امیدواریم 

هرچه سریع تر در هیات وزیران تصویب شود تا کارگران از چشم انتظاری درآیند.

خبرنامه

سخنگوی گمرک: تنها با دو کشور محدودیت تجارت مرزی وجود دارد
 سخنگوی گمرک ایران گفت: با همه کشورهای همسایه ارتباط تجاری برقرار است تنها با دو کشور برخی محدودیت ها 

وجود دارد. 
«سید روح اهلل لطیفی» با بیان اینکه در حال حاضر با تمام کشــورهای همسایه ارتباط تجاری داریم، اظهار داشت: توقفی در 
تجارت با کشــورهای دیگر وجود ندارد و تنها با دو کشــور محدودیت هایی وجود دارد که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

مرزهای باقی مانده نیز بازگشایی می شوند.
سخنگوی گمرک افزود: در مرزهای ترکمنستان چهار مرز زمینی سرخس، باجگیران، لطف آباد و اینچه برون در حوزه جاده ای 

بسته هستند، اما در بخش ریلی، پایانه های سرخس و اینچه برون فعال هستند.
وی با اشاره به اینکه هفت بازارچه با اقلیم عراق باز است، افزود: در زمان آغاز شیوع کرونا در این مرزها توقفی وجود نداشت، اما 
میزان تجارت، کمتر شــده بود که در حال حاضر در این مرزها مشکلی وجود ندارد. لطیفی با اشاره به اینکه در دیگر بخش های 
عراق نخست مرز مهران بازگشایی شــد، خاطرنشان کرد: همچنین در مرز سومار تا چند روز آینده شاهد تجارت عادی خواهیم 
بود. سخنگوی گمرک تاکید کرد: مجوز بازگشــایی مرز سومار طی روزهای گذشته صادر شده است، اما اقدامات عملی به دلیل 
برخی هماهنگی و جمع بندی ها برای اجرای دستورالعمل های بهداشتی و تعیین زمان «ترانشیپمنت» با تعلل روبه رو شدیم که 
تا نخستین روزهای هفته آینده این مشکالت نیز رفع خواهد شد. وی افزود: در مرز شلمچه این شرایط پیشتر انجام شده بود به 
همین دلیل بعد از صدور مجوز بازگشایی در روز نخست تنها در چهار ساعت ۲۵۰ کامیون برای خروج از این مرز پذیرش شدند.
لطیفی خاطرنشان کرد: دولت عراق مرحله به مرحله برای تامین نیازهای کشور خود و جبران کمبود مواد غذایی یا ملزومات 
ضروری به وجود آمده در استان های عراق، اقدام به بازگشایی مرزها کرد و امیدواریم با تایید در اجرای دستورالعمل های بهداشتی، 

سرعت بخشی در بازگشایی مرزهای خسروی و جذابه را شاهد باشیم. 

مستاجران با چه شرایطی وام ودیعه دریافت می کنند؟
 دولت برای افزایش قدرت مالی مستاجران طرحی را برای نخستین بار در آســتانه اجرا دارد که بر اساس آن اجاره 

نشینی در شهرهای بزرگ با خانه زیر ۷۵ متر و در سایر شهرها با خانه زیر ۹۰ متر مشمول دریافت وام ودیعه خواهد شد. 
بسته حمایی دولت در بخش مسکن که بخشــی از آن مربوط به افزایش قدرت مستاجران به خصوص در کالنشهرها است در 
آســتانه تصویب نهایی قرار دارد و با موافقت نهایی بانک مرکزی، به زودی در مرحله اجرا و ابالغ قرار خواهد گرفت. ۳۰ درصد از 
جمعیت کشور اکنون مستاجرند که در شهر تهران ۴۳ درصد جمعیت مستاجر را داریم برای همین مصوبه حمایتی دولت، بیشترین 
تاثیر خود را در بخش ســاماندهی بازار اجاره در پایتخت خواهد داشت و می تواند از کوچ اجباری جمعیت اجاره نشین به اطراف 
پایتخت تاحدودی جلوگیری کند. اعطای این وام از آن رو منجر به کاهش مهاجرت جمعیت اجاره نشین به اطراف شهرها خواهد 
شد که دولت ســه هفته پیش با مصوبه تعیین سقف اجاره بها، تا ۵۰ درصد توانست قراردادهای اجاره را با نرخ عادالنه به مرحله 
تمدید برساند و هم اینکه توانست از التهاب بازار اجاره بکاهد. به گفته «محمد اسالمی» وزیر راه و شهرسازی بخشی از منابع ۷۵ 
هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است ظرف هفته های آتی برای کمک به مستاجران واجد شرایط 
اختصاص خواهد یافت. مطابق تصمیم گیری های انجام شده برای پرداخت این تسهیالت، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران 
قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این 
تسهیالت ۷۵ و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است. دولت همچنین با این هدف که این وام به جامعه 
هدف تعلق گیرد «داشتن کد رهگیری» را اجباری کرده است و به همین دلیل معاونت مسکن وزارت راه پیش تر تاکید کرد: از 
روز ۹ ماه تیرماه تمام معامالت مسکن باید کد رهگیری داشته باشند و مستاجرینی که کد رهگیری ندارند به دفاتر امالک مراجعه 
کرده و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت کنند. ظاهرا بعضی از دفاتر امالکی از صدور کد رهگیری شانه خالی می کنند و 
می خواهند مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند به همین دلیل قراردادهای اجاره زیادی در کشور بدون کد رهگیری وجود 
دارد. بنگاه های امالکی با صدور کد رهگیری مجبور می شوند این مالیات را پرداخت کنند و هدف وزارت راه از صدور کد رهگیری 
برنامه ریزی در حوزه مسکن است و اینکه تشــخیص دهد کدام ملک خالی است یا کدام خانواده در کجا زندگی می کند؟ رقم و 
میزان سود تسهیالت هنوز اعالم نشده است و دلیل اصلی، این است که نهادهای مسئول در حال بررسی سه پیشنهاد وزارت راه 
هستند. آن طور که وزیر راه اعالم کرده است این وام به مالکان تعلق می گیرد و مستاجران فقط سود این تسهیالت را به صورت 
ماهیانه به بانک بازمی گردانند. همچنین این تسهیالت به کسانی پرداخت می شود که بر اساس قانون ساماندهی و تولید مسکن، 

فرم ج آنها سبز باشد به این معنی که از تسهیالت دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند.
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تداوم رکود در بازارهای جهانی فوالد
 طی چند ماه گذشته بازار کاالهای اساسی از جمله فوالد با نوسان قیمتی فراوانی همراه بوده که ریشه آن در شیوع 

ویروسی است که صدها هزار نفر را به کام مرگ کشانده و حتی زمینه ساز رکود اقتصاد جهان شده است. 
با وجود از سرگیری فعالیت مجدد واحدهای تولیدکننده فوالد در دنیا، تقاضا برای خرید فوالد اندک است و به نظر می رسد 

فوالد فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کند.
گزارش ها نشان می دهد بهای فوالد در دو ماه گذشــته در بازارهای جهانی نه به دلیل افزایش تقاضا، بلکه به سبب افزایش 
بهای مواد اولیه مورد نیاز در تولید فوالد با افزایش همراه بوده است. گفتنی است بروز اختالل در بازار تامین مواد اولیه فوالد به 
سبب تعلیق فعالیت واحدهای تولیدی، اعمال قرنطینه و محدودیت های سفر باعث افزایش بهای فوالد شده است. همچنین 
یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش بهای فوالد را می توان کاهش عرضه قراضه در بازارهای جهانی برشمرد.  کارشناسان بر این 
باورند اگر وضعیت بازار قراضه آهن در جهان با رونق روبرو نشود، روند افزایشی بهای فوالد در سال آینده میالدی تداوم می یابد 

که این مساله سبب افزایش سایر فراورده های فوالدی مانند ورق گرم و سرد، تیرآهن و میلگرد می شود.
* افت شدید تقاضا در اروپا

از دیگر سو افزایش شمار مبتالیان به بیماری کرونا سبب شده است بازار فوالد در کشورهای اروپایی نیز با کمبود مشتری 
روبرو شود. بر اساس پیش بینی اتحادیه فوالد اروپا، «یورو فر»، برای رونق بازار فوالد اروپا باید تا انتهای سال جاری میالدی یا 
اوایل سال ۲۰۲۱ منتظر ماند. این مساله به این معناست که تا آن زمان نمی توان انتظار داشت که در کشورهای اروپایی شاهد 

رشد تقاضا برای خرید فوالد یا افزایش قیمت آن باشند.
همچنین بر اساس آمار انجمن جهانی فوالد،  میزان تولید فوالد در اتحادیه اروپا در ماه مه  ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن اعالم 

شده که این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته میالدی با کاهش ۲۶.۸ روبرو شده است.
* کاهش تولید فوالدخام در جهان

بر اساس آمار انجمن جهانی فوالد میزان تولید فوالد خام در ۶۴ کشور عضو این گروه طی ماه مه ۸.۷ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ریزش داشته است و به سطح ۱۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است.

میزان تولید فوالد خام در خاورمیانه در مدت زمان مذکور با  ۷.۳ کاهش به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن، تولید فوالد خام در 
آمریکای شمالی با حدود ۳۱ درصد افت به ســطح ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن  و  تولید فوالد آمریکای جنوبی در ماه مه نیز با 

۲۵.۸ درصد کاهش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و تولید آفریقا با ۴۲ درصد افت  ۷۰۰ هزار تن رسیده است.  
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