
در حدود 2  ماه و یک هفته به پایان س��ال 98 باقی مانده  
و  به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کمیته حقوق و 
دستمزد مش��غول به کار است و تاکنون جلساتی را برگزار 
کرده اس��ت و تا پایان سال مش��خص می شود که افزایش 
دستمزد کارگران برای س��ال آینده چقدر خواهد بود. این 
گفت��ه  وزیر کار ؛تعاون و رفاه اجتماعی درحالی مطرح می 
ش��ود که در سالجاری اقش��ار مختلف جامعه ازجملع قشر 
کارگری مش��کالت و معضالت زیادی در رویارویی با تورم 
های باالی 50 درصد به گفته متولیان و آنچه که در جامعه 
به شکل ملموس وجود دارد و شاید تورمی باالی 70 درصد 

است تجربه کرده اند. 
متولیان کارگی و کارفرمایی و نماینده دولت درحال رایزنی 
هس��تنداما آنچه ازش��واهد امر بر می آید به مثابه سالهای 
گذشته قدرت نماینده کارفرمایی از قدرت نماینده کارگری 
بیش��تر است و دراین بین نماینده دولت هم هنوز نتوانسته 
با  ارزیابی های درس��ت از این مس��اله ؛وزنه تصمیم گیری 
را به س��متی متعادل پیش ببر تا هم کارگر منتفع ش��ود و  

هم کارفرما.  

داستان یک تورم 
 این واقعیت که معیش��ت مردم در س��الجاری به واس��طه 
برخی اتفاقات تنگ تر ش��ده است ؛مساله غیرقابل انکاری 
اس��ت و به این راحتی ها نمی توان از کنار آن رد ش��د اما 
اینکه هنوز متولی��ان بعد از این همه اتفاق و گرانیهای پی 
در پ��ی و البته ش��وک بنزین 300 درص��دی همچنان در 
زمانی کمتر از 2 ماه به پایان س��ال  نتوانس��ته اند به یک 
جمع بندی دقیقی از این موضوع برس��ند به خوبی نش��ان 
می دهدکه در سالجاری هم نمی توان چشم امیدی به یک 

اتفاق تازه و مطلوب داشت. 
س��ال گذش��ته و به مانند هر س��ال 28  اس��فند ماه رقم 
حقوق و دس��تمزد س��ال 98 کارگران »حداقلی بگیر«   با 
تصویب ش��ورای عالی کار برای  با افزایش 3۶.5 درصدی، 
ی��ک میلی��ون و 5۱۶ هزار و 882 تومان تعیین ش��د و در 

کنار آن میزان دس��تمزد کارگران دارای بیش از یکس��ال 
س��ابقه کار با  ۱3 درصد نسبت به حقوق پایه 97 به اضافه 
2۶۱ ه��زار ۱۱8 تومان  رس��ید.  رقمی که این روزها و  با 
مبن��ا قرار دادن رق��م تورم  موجود درجامعه و به اس��تناد 
برآوردهای دولت از افرادی که مشمول یارانه معیشتی می 

شوند ؛رقمی زیرزیر خط فقر است. 
رقمی که کفاف ۱0 کیلو گوش��ت قرمز و یا ۶0 کیلو برنج 
ایران��ی را هم نمی ده��د اما کارگران باید به گونه ای آن را 
مدیری��ت کنند که ع��الوه بر آن بتوانند  اج��اره بها  خانه 
نداشته و خرج و مخارج تحصیل فرزندان را  تقبل کنند. 

ای��ن خرج هایی که جز الینف��ک  یکزندگی روزمره و البته 
بهاس��تثنای هزینه های درمانی اس��ت که اگر بنا باشد آن 
نیز در چرخه محاسبات واردشود ؛ دیگر حرفی برای گفتن 

باقی نمی ماند.

تورم 60 درصدی 
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دس��تمزد ش��ورای عالی کار 
با اش��اره به روند برگزاری جلس��ات مقدماتی و کارشناسی 

نماین��دگان کارگ��ری، کارفرمایی و دولت ب��رای ورود به 
موضوع تعیین دس��تمزد س��ال آینده کارگران  از برگزاری  
پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور 
نماین��دگان کارفرمایی، دول��ت و کارشناس��ان مرکز آمار 
خبر داده و گفته اس��ت دراین جلس��ه  دو موضوع »روش 
اس��تخراج میزان سهم دس��تمزد نیروی انسانی از مجموع 
هزینه ه��ای تولی��د و خدم��ات« با درخواس��ت نمایندگان 
کارفرمایی و »اس��تخراج میزان نرخ ت��ورم ماهیانه زندگی 
کارگران« با درخواس��ت نمایندگان کارگری مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
به اعتقاد وی  در حوزه تورم و روش محاسبه آن، نمایندگان 
مرکز آمار مؤلفه ها و اقالمی را مورد محاسبه قرار می دادند 
که در اقالم و س��بد معیشت روزمره زندگی کارگران وجود 
ندارن��د و این موضوع باعث می ش��د ت��ا میانگین نرخ تورم 
زندگی کارگری به واسطه کاالهای غیرمرتبط کاهش یابد.
 اگر چه این عضو ش��ورای عالی کار معتقد است که  نحوه 
محاس��به تورم از س��وی کارشناس��ان مرکز آمار بر اساس 
اس��تانداردهای قانونی است اما دراین محاسبات  استخراج 

نرخ تورم بر اس��اس اقالم موجود در سبد معیشت و 
زندگی روزمره کارگران  نیست.

 رئیس کمیته دس��تمزد ش��ورای عالی کار تورم ۴0 
درصدی از سوی مرکز آمار ایران را مدنظر قرار داده 
و می گوید؛ در جلسه کمیته دستمزد به کارشناسان 
مرکز آمار اعالم کردیم تورم مورد محاسبه آنها تورم 
کش��وری و عمومی اس��ت در حالی که برای تعیین 
دس��تمزد کارگران، تورم همین گروه از جامعه  باید 

مبنا قرار گیرد. 
 وی با اس��تناد به گزارش��ات مرکز آمار مدعی است 
که نرخ تورم زندگی کارگران بر اس��اس اقالم س��بد 
معیش��ت زندگی کارگران ۶0 درصد استخراج شده 
اس��ت و میگوید:با توجه به اینکه در سال 97 هزینه 
زندگ��ی ماهیانه یک خانوار کارگری 3.3 نفره، س��ه 
میلی��ون و 7۶0 هزار تومان تعیین ش��د، امس��ال به 
می��زان افزایش هزین��ه زندگی کارگران نس��بت به 
س��ال گذشته، باید حداقل دس��تمزد اضافه شود. به 
عبارتی باید مابه التفاوت هزینه معیشت 3 میلیون و 
7۶0 هزار تومان با هزینه ای که برای امس��ال تعیین 

می شود، به حداقل دستمزد اضافه شود.

واقعیت محض 
با وج��ود تمام این ام��ا و اگرها و حج��م قابل توجه 
اختالف��ات باید ای��ن واقعیت را بپذیریم ک��ه  در تمام این 
س��الها حقوق و دس��تمزد کارگران  متناس��ب با نرخ تورم 
و تغیی��رات ارزش پول نب��وده و اگر متولیان بن��ا دارند تا 
گ��ره ای از گره های موجود در زندگی کارگران که  تعداد 
قابل توجهی از آنها در س��طح اقش��ار آس��یب پذیر جامعه 
قرار دارند س��مت و س��وی مذاکرات خود را باید به سمتی 
ببرن��د ک��ه بتوانداین تورم ۶0 درصدی را پوش��ش دهد تا 
وضعیت معیش��تی  به یک ثبات  منطقی برس��د و اگرغیر 
این باش��د باید انتظار سقوط درآمدی بیش��تر کارگران را 
به نظاره نشس��ت . متولیان و دس��ت اندرکاران باید در این 
نکته کلیدی را در هم تصمیمی مدنظر داش��ته باش��ندکه 
اقشار مختلف جامعه و به ویژه کارگرانم نیازمندآن هستند 
ت��ا با توجه به وضعیت ارزش پول درآمد داش��ته باش��ند و 
در ش��رایطی که تورم از 50درصد بیش��تر شده در مراجع 
رس��می و در حالت واقعی به بیش از 70 درصدی رس��یده 
باید دس��تمزدها و درآمدها نیز به نسبت آن تغییر و تحول 

داشته باشد. 

آغاز به کار دهمین نمایشگاه بین المللی 
خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون

دهمین نمایشگاه بین المللي معماري،دکوراسیون 
داخلي وخان��ه مدرن )میدکس( صبح دیروزآغاز به 

کار کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، دهمین 
نمایش��گاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی 
و دکوراس��یون )میدکس( از صب��ح دیروز در محل 
دائم��ی نمایش��گاه های بی��ن المللی ای��ران افتتاح 
شد.عبدالکریم جاللی رئیس ستاد برگزاری دهمین 
نمایش��گاه بین المللي معماري،دکوراسیون داخلي 
وخانه مدرن )میدکس( در حاش��یه مراس��م افتتاح 
این نمایش��گاه گفت: در این نمایشگاه 2۱2 شرکت 
داخلی از جای جای کشورمان و 8 شرکت خارجی از 
کشورهای آلمان، کره جنوبی، ایتالیا، بلژیک، فرانسه 
و چین حضور خواهند داش��ت و جدیدترین صنایع، 
تجهیزات، تولیدات و خدمات خود را ارائه و در معرض 
دید عالقمندان قرار می دهند.وی افزود: در دهمین 
نمایش��گاه بین المللي معماري،دکوراسیون داخلي 
وخان��ه مدرن ک��ه تلفیقی از دان��ش، هنر و صنعت 
است، عالوه بر شرکت های خصوصی؛ برخی سازمان 
ها و دس��تگاه های دولتی و خصولتی هم توانمندی 
های خود در حوزه های مختلف طراحي و مش��اوره 
معماري و دکوراس��یون داخل��ي و همچنین آخرین 
دس��تآوردها و تولیدات حوزه ه��ای نانوتکنولوژي و 

بیوتکنولوژي را ارائه خواهند کرد.

 بازدید معاون عملیات بانکی
از شعب استان تهران بانک ایران زمین

معاون عملی��ات بانکی، بانک ای��ران زمین و هیئت 
همراه از شعبه نیاوران و کالهدوز این بانک در استان 
تهران بازدید و با همکاران این شعب دیدار و گفت و 
گو کردند.به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، 
هادی قدیمی در این دیدار با اش��اره ب��ه راه اندازی 
رمزه��ای پویا برای امنیت مش��تریان گفت: همواره 
موض��وع امنی��ت از اولویت های ش��بکه بانکی بوده 
اس��ت، این رمزها با توجه ب��ه کالهبرداری هایی که 
در پرداخت های اینترنتی از مشتریان صورت گرفته 
توسط شبکه بانکی به عنوان یکی از مواردی که می 
تواند با این موضوع مقابله کند، به مش��تریان معرفی 
شده اس��ت.قدیمی افزود: شعب بانک ایران زمین از 
ابتدای س��ال آموزش ه��ای الزم را در این خصوص 
دیده اند و آمادگی راهنمایی مش��تریان برای نصب و 

راه اندازی نرم افزار رمز ساز ایران زمین را دارند.

بانک رفاه به جامعه سالم و پویا می اندیشد
بان��ک رفاه کارگ��ران در نظ��ام بانکی و س��اختار 
اقتص��ادی و اجتماع��ی ای��ران به درس��تی بان��ک 
سالمت محور ش��ناخته می شود و ارائه خدمات این 
بانک به طیف گس��ترده از مشتریان و ذی نفعان در 
سایه مسئولیت اجتماعی برای ارتقای سطح آرامش 
و آسایش ش��هروندان ایرانی نشان می دهد که این 
بانک ایرانی به جامعه س��الم و پویا می اندیش��د.به 
گزارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران به نقل 
از پایگاه خب��ری دنیای بانک و بیمه، حفظ کرامت 
انس��انی، مش��تری م��داری، ن��وآوری و خالقیت و 
همچنین بهبود مستمر خدمات از جمله ارزش های 
بنیادین بانک قلمداد ش��ده، ام��ا تحقق این باورها 
و ارزش ه��ای بنیادین در س��ایه ایفای مس��ئولیت 
اجتماعی بانک جلوه دیگری از متفاوت بودن بانک 

رفاه کارگران را به نمایش می گذارد. 
نگاهی به کارنامه تس��هیالت پرداخت��ی بانک رفاه 
کارگ��ران به وض��وح نش��ان می دهد که بخش��ی از 
اعتبارات و تس��هیالت بانک در سال های اخیر و از 
جمله در 8 ماهه نخس��ت امس��ال به پرداخت وام 
ازدواج و تهی��ه جهیزی��ه، اش��تغال زایی و کمک به 
مش��اغل خانگی ب��ه  ویژه در ارتباط ب��ا مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
کش��ور، س��رمایه گذاری و مش��ارکت در طرح های 
سالمت محور از جمله کمک به تجهیز بیمارستان ها 
و مراک��ز درمانی ب��ا اولویت مناطق ک��م برخوردار 

اختصاص داده  شده است. 

اخبار

رییس اتحادیه کفش های ماشینی تهران گفت: در حال 
حاضر ص��ادرات کفش ما در ح��دود 250 میلیون دالر 
اس��ت، اما باتوجه ب��ه ظرفیتی که در ای��ن صنف وجود 
دارد، می توانیم تا 5 س��ال آینده رق��م صادراتی را به ۴ 

میلیارد دالر برسانیم.
علی اژدرکش گفت: با توجه به اینکه نوع محصوالت قابل 
اس��تفاده در دو نیمه س��ال و  نیاز مردم برای این لوازم 
در فصول مختلف س��ال متفاوت است، دومین دوره این 
نمایشگاه در س��ال 98 برای تأمین نیاز مصرف کنندگان 
درنظر گرفته شده است؛ چراکه معرفی محصوالت یک بار 

در سال به هیچ وجه قابل پوشش نخواهد بود.
رییس اتحادیه کفش ماش��ینی با بیان اینکه کشور چین 
در این حوزه طی سال گذشته، 85 میلیارد دالر ارزآوری 
برای کش��ور خود داش��ته اس��ت، اظهار کرد: با توجه به 
مزای��ای رقابتی که در این ح��وزه برای ایران وجود دارد 
و خودکفای��ی بی��ش از 80 درصدی مواد اولی��ه، ایران 
می تواند ارزآوری خوبی از این صنف داشته باشد. ضمن 
اینک��ه این صنعت تحریم پذیر نیس��ت، امکان صادرات، 
درآمدزایی و ارزآوری این حوزه بس��یار باال خواهد بود و 
از نظر اشتغال نیز می تواند کمک بزرگی به رشد اشتغال 

کش��ور داشته باشد. برهمین اساس به ازای هزینه ای که 
هر یک شغلی که به طور مثال در خودروسازی استفاده 

می شود؛ می توان ۱0 شغل در این صنف ایجاد کرد.
وی  با یادآوری اینکه از س��ال گذشته، واردات ۱۴00 قلم 
کاال به کش��ور ممنوع ش��د و تمام کاالهایی که در صنف 
ما تولید می ش��دند، جزو این لیس��ت بودن��د، گفت: این 
ممنوعیت س��بب شد که ظرف یک سال و نیم، به میزان 
۱5 سال کار کرده و بتوانیم در داخل در سطوح باال، نیاز 
متنوع مش��تریان داخلی را تامی��ن کنیم. وجود برندهای 
مختلف داخلی در مراک��ز تجاری با کیفیت باال و کاهش 
حضور برندهای خارجی در این بخش نشان دهنده همین 
موضوع اس��ت. اژدرکش تاکید کرد: ب��ا برنامه ریزی های 
درست، عمل به برنامه ها و ادامه دار بودن نمایشگاه ها برای 
معرفی برندهای برتر داخلی به عنوان نوک پیکان پیشرفت 
ما، مس��یر هموارتر خواهد شد و با همکاری مسئوالن، به 
صورت صحیح و استوار طی کردن پله های موفقیت، ایران 
می تواند در عرض پنج سال آینده رقم صادرات خود را به 
۴ میلیارد دالر برساند. به طور مثال با یک میلیارد و 500 
میلیون دالر آن می توانیم، کل نیاز بیمه کشور برای تامین 

دارو را برطرف کنیم. ایسنا 

 تا ۵ سال آینده؛
صادرات کفش ایران به ۴ میلیارد دالر می رسد

سرپرس��ت وزارت جهاد کش��اورزی گفت: ضریب تامین 
امنیت غذایی کش��ور از 80 درصد عبور کرده است و تا 

افق ۱۴0۴ به 85 درصد می رسد.
عباس کشاورز سرپرس��ت وزارت جهاد کشاورزی اظهار 
کرد: در س��ال ۱393 در این مراس��م و در حضور رئیس 
جمهور قول دادم که امنیت غذایی کش��ور به 80 درصد 
برس��د و امروز که دوباره رئیس جمهور حضور دارد باید 
اعالم کنم که ضریب تامین امنیت غذایی کش��ور از 80 

درصد عبور کرده است.
وی افزود: ضریب تامین امنیت غذایی کش��ور در ابتدای 
فعالیت دولت تدبیر و امید از 50 درصد ش��روع شد و تا 

افق ۱۴00 به 85 درصد می رسد.
سرپرس��ت وزارت جهاد کش��اورزی ادام��ه داد: موضوع 
مراقبت از منابع آبی کش��ور، موضوع مهمی است که از 
همه تولیدکنندگان تقاضا می ش��ود ب��دون توجه به آن 
فعالیتی نکنند و برنامه ریزان نیز برنامه ریزی بدون توجه 

به این مهم نداشته باشند.
کش��اورز گفت: در فضای کنونی کشور که تحت تحریم 
ظالمانه آمری��کا قرار داریم نباید هیچ ک��دام ما از تولید 

غفلت داشته باشیم و تنها شعار ما تولید و تولید است.

وی اظهار داش��ت: اولی��ن گام ما در عرصه کش��اورزی 
دانش بنیان کردن بیش��تر بخش کشاورزی است؛ گندم 
ما باید کماکان خودکفا بماند و ظرف 3 تا ۴ سال آینده 

مشکل تامین تولید داخل جو در کشور رفع شود.
سرپرس��ت وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید شکر باید 
به ریل گذش��ته خود در س��ال 9۶ برگردد و تولید پنبه 
و ش��یرخام افزایش یابد؛ همچنین با توجه به پیش بینی 
افزای��ش نیاز به تولید م��رغ و ماهی و تخم مرغ در آینده 

متناسب با آن باید افزایش تولید داشته باشیم.
کش��اورز تصریح کرد: عزم جدی برای حل مشکل روغن 
داری��م و امیدواری��م که ظرف دو س��ال آین��ده ضریب 
خودکفای��ی در تولی��د این محص��ول 28 درصد افزایش 
یابد و در 5 س��ال آینده شاهد تولید 50 درصد از روغن 
مورد نیاز در کش��ور خودمان باش��یم. سرپرست وزارت 
جهاد کش��اورزی ادامه داد: ما توانس��تیم ظرفیت تولید 
محصوالت دیم را در کش��ور کش��ف کنیم ب��ه طوریکه 
اکنون با حفظ شرایط موجود می توانیم 2 میلیون تن به 
ظرفی��ت گندم، 8 هزار تن جو، 2 تا 3 میلیون تن علوفه 
و 700 تا 800 تن دانه روغنی به این شکل تولید کنیم و 

در آمد دیم کاران به سمت پایداری برود.  تسنیم 

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی خبرداد؛
عبور ضریب امنیت غذایی کشور از ۸۰ درصد

سیاست روز در هیاهوی جلسات دستمزد و حقوق 99 بررسی  می کند؛

تب باالی تورم در طبقه کارگری
گزارش
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رئیس کل بیمه مرکزی؛
همه واحدهای مسکونی و تجاری 

بیمه حوادث می شوند 
رئی��س کل بیم��ه مرکزی گفت: بر اس��اس 
طرحی ک��ه در هیات دولت تصویب ش��ده، 
مش��روط به تایید مجلس و شورای نگهبان، 
در س��ال آینده همه واحدهای مس��کونی و 
تجاری در برابر حوادث طبیعی بیمه خواهند 
شد که حق بیمه آن به صورت نصف نصف از 

سوی مردم و دولت پرداخت می شود.
غالمرضا س��لیمانی اعالم ک��رد:   همان طور 
که در بس��یاری از کش��ورهایی که مس��تعد 
حوادث طبیعی هس��تند صندوق هایی برای 

بیمه واحدهای مسکونی در برابر این حوادث 
ش��کل گرفته، در ایران نیز این طرح تصویب 
ش��ده و در صورت موافقت شورای نگهبان و 

مجلس اجرایی خواهد شد.
به گفت��ه ی وی، در چارچوب این طرح تمام 
واحدهای مس��کونی روستاها و شهرها تحت 
پوش��ش بیمه حوادث طبیع��ی قرار خواهند 
گرفت که می تواند در برابر خطرات احتمالی، 

بخشی از هزینه ها را تامین کند.
رئی��س کل بیمه مرکزی درباره  جزئیات این 
برنامه ریزی توضیح داد:  در این طرح س��االنه 
۱20 هزار تومان حق پوش��ش بیمه در نظر 
گرفته ش��ده که ۶0 هزار تومان آن را دولت 
و ۶0 ه��زار تومان را مردم پرداخت می کنند 
و در مقابل تا سقف 30 میلیون تومان تحت 
پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. سلیمانی با 
بیان اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی 
از شرکت های بیمه ایرانی را بخش خصوصی 
مدیریت می کن��د، گفت: جز بیمه ایران، 3۱ 
شرکت دیگر بیمه ای کشور خصوصی هستند 
و معتقدیم که این روند به خصوصی س��ازی 

صنعت بیمه کمک خواهد کرد.  ایسنا 

عضو کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرد؛
بی عدالتی مالیاتی با دو پله ای شدن 

مالیات بر درآمد کارمندان  
عضو کمیس��یون تلفیق مجلس ب��ا تاکید بر 
اینکه مخالف تصمیم این کمیس��یون در دو 
پل��ه ای کردن مالی��ات بر درآم��د کارمندان 
هس��تم، گف��ت: احتماال بند »ال��ف« تبصره 
۶ الیح��ه بودجه 99 مجددا مورد بررس��ی و 

رای گیری قرار می گیرد.
قاسم احمدی الشکی عضو کمیسیون تلفیق 
مجلس درباره مصوبه این کمیسیون پیرامون 
کاهش پله های مالیاتی کارمندان از پنج پله به 
دو پله گفت: بنده مخالف تصمیم کمیسیون 

تلفی��ق مجل��س در دو پله ای ک��ردن مالیات 
کارمندان هس��تم. ای��ن مصوبه در راس��تای 
عدالت مالیاتی نیست. وی ادامه داد: بر اساس 
مصوبه کمیسیون تلفیق کسانی که هفت برابر 
س��قف معافیت که 3 میلیون اس��ت، حقوق 
دریافت می کنند، باید ۱0 درصد مالیات دهند 
که منطقی به نظر نمی رس��د. الشکی با اشاره 
به صحبت های نمایندگان موافقان مالیات دو 
پله ای گفت: موافقان مصوبه اخیر کمیسیون 
تلفیق معتقد بودند، مالیات بعضی گروه ها از 
جمله اعضای هیئ��ت های علمی به گونه  ای 
است که رقم دریافتی آنها را در سال 99 کمتر 
از س��ال 98 خواهد بود زیرا در قانون بودجه 
98 رقم مالیات کسانی که حقوق باال دریافت 

می کنند به 35 درصد رسیده است.
عضو کمیس��یون تلفی��ق مجل��س در پایان 
تصریح ک��رد: این موض��وع را باید در بخش 
حقوق و دستمزد بودجه مورد بررسی قرار داد. 
درحال حاضر در کمیس��یون تلفیق به نتیجه 
نهایی نرسیده ایم. احتماال بند »الف« تبصره 
۶ الیح��ه بودجه 99 مجددا مورد بررس��ی و 

رای گیری قرار می گیرد.  خانه ملت  

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور 
مطرح کرد؛

ساخت و ساز مسکن در رکود عمیق 
رئیس کانون سراس��ری انبوه سازان کشور با 
بیان اینکه پرداخت تسهیالت مسکن با نرخ 
سود ۱8 درصد کمکی به روند ساخت و ساز 
نخواهد کرد، گفت: س��اخت و س��از مسکن 
دچار رکود ش��ده و این موجب فاصله بیشتر 

میان عرضه و تقاضا خوهد شد.
جمش��ید برزگر در پاس��خ به این س��ؤال که 
بانک مس��کن پیشنهادی به ش��ورای پول و 
اعتبار مبنی بر پرداخت تس��هیالت س��اخت 
مسکن با نرخ ۱8 درصد ارائه کرده است، آیا 

این تس��هیالت می تواند موجب رونق ساخت 
و ساز شود، گفت: پرداخت تسهیالت ساخت 
مسکن با نرخ سود ۱8 درصد کمکی به رونق 

بخش مسکن و ساخت و ساز نخواهد کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه اگر این تس��هیالت قابل 
انتق��ال به نام خریدار هم باش��د، بازپرداخت 
اقس��اط باالتر از توان متقاضیان خواهد بود، 
اظهار داش��ت: پرداخت تس��هیالت س��اخت 
مسکن اگر با نرخ ۱0 درصد باشد، سازندگان 
را تقوی��ت خواه��د ک��رد، اما س��ازندگان از 
تس��هیالت مس��کن با نرخ س��ود ۱8 درصد 

نمی توانند راضی باشند.
برزگر تأکید کرد: ساخت و ساز مسکن دچار 
رکود است و این رکود بیشتر هم شده است، 
قطعاً رکود در س��اخت و س��از موجب فاصله 

بیشتر میان عرضه و تقاضا می شود. 
وی تصریح ک��رد: اکنون برآورد های مختلف 
از نظ��ر نیاز کش��ور برای س��اخت واحدهای 
مس��کونی وج��ود دارد ک��ه ارق��ام ۱.5 تا 2 
میلیون واحد مسکونی است و با احتساب 35 
درصد مس��تاجر کشور این رقم به سه تا 3.5 

میلیون واحد مسکونی می رسد. فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری


