
آمادگی تمامی شعب بانک شهر برای احراز 
هویت مشتریان در سامانه سجام

مدی��ر امور س��ازمان و برنام��ه ریزی بانک ش��هر 
گفت:برای اولین بار در ش��بکه بانکی، احراز هویت 
مش��تریان در سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان 
)سجام( در تمامی شعب بانک شهر انجام می شود.

به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
شهر، سید جابر حس��ینی از آمادگی تمامی شعب 
بانک ش��هر در سراسر کش��ور برای انجام خدمات 
تکمی��ل اح��راز هویت س��امانه س��جام متقاضیان 
س��رمایه گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار خبر 
داد و گفت: با توجه به بازدهی مناسب بازار سرمایه 
طی ماه ه��ای اخیر، اقبال عمومی نس��بت به این 
بازارها رشد چشمگیری داشته است.حسینی افزود: 
طبق آمارهای واصله در روزهای ابتدایی سال جدید 
تعداد کثیری از عالقه مندان به سرمایه گذاری در 
بازار بورس و اوراق بهادار در سامانه جامع اطالعات 
مشتریان)س��جام( ثبت نام اولیه خود را انجام داده 
ان��د.وی در همین رابطه اضافه ک��رد: ورود جریان 
نقدینگ��ی به بازار س��رمایه قطعا موج��ب افزایش 
سرعت چرخه صنعت کشور و نیل به هدف جهش 

در تولیدات صنعتی و خدمات کشور خواهد شد.
حس��ینی ادامه داد: در همین راستا بانک شهر نیز 
در مس��یر تحقق ش��عار "نوآوری در خدمت" خود 
ضمن تعامل با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه )سمات(، آمادگی دارد تا در 
تمامی 261 ش��عبه خود در سراسر کشور، خدمات 
تکمیل احراز هویت س��امانه سجام را به هموطنان 

ارائه کند.

آمادگی بانک ایران زمین برای ارائه 
خدمات الکترونیک

ب��ا توجه به باز ش��دن بخش دیگری از مش��اغل و 
کس��ب و کارها و تردد استانی و بین استانی، بانک 
ای��ران زمین اع��الم کرد آماده ارائ��ه تمام خدمات 
بانک��داری الکترونی��ک به مش��تریان اس��ت که از 
حض��ور و تردد بیش��تر اجتن��اب کنند.مدیر روابط 
عمومی بانک ایران زمین با اشاره به اینکه روزهای 
آینده ش��اهد باز ش��دن بخش دیگری از کس��ب و 
کاره��ا و همچنین ترددهای بین اس��تانی خواهیم 
بود اظهار داش��ت: مردم م��ا باید به این نکته توجه 
داش��ته باش��ند، که این موض��وع به معن��ای رفع 
اپیدمی کرونا نیس��ت، و رعای��ت فاصله اجتماعی و 
پروتکل های بهداش��تی الزامی است.استاد با اشاره 
به ش��رایط بهداشتی شعب بانک ایران زمین گفت: 
همکاران من در ش��عب تمامی مسائل بهداشتی و 
دستورالعمل های ابالغ شده را رعایت می کنند، اما 
از مش��تریان می خواهیم در صورت امکان به شعب 
مراجعه نکنن��د و امور خ��ود را از طریق بانکداری 

الکترونیک انجام دهند.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در 
بانک توسعه تعاون 

بانک توسعه تعاون به منظور حمایت از ازدواج جوانان 
به زوج هایی ک��ه تاریخ عقد آنها بعد از 01/01/96 
می باش��د و تاکن��ون وام ازدواج دریافت نکرده اند با 
اولویت نخس��ت تس��هیالت قرض الحسنه پرداخت 
می کند.گفتنی است میزان تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج بانک توسعه تعاون برای هر یک از زوج ها در 
سال 1399 پانصد میلیون ریال )500.000.000( 
ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله و نرخ کارمزد 4 
درصد می باشد که با اخذ یک ضامن معتبر و سفته 

پرداخت می گردد.
شایان ذکر است بر اساس قانون جامع خدمات رسانی 
ب��ه ایثارگران و افراد مندرج در قانون مذکور، مبلغ 
پرداخت��ی وام قرض الحس��نه ازدواج بانک توس��عه 
تع��اون به میزان دو برابر افراد عادی )مبلغ 1.000 
میلی��ون ریال و با رعایت س��ایر ش��رایط و ضوابط 

اعطای تسهیالت مذکور( می باشد.

اخبار گزارش

مرک��ز پژوهش های مجل��س با انتقاد از انفع��ال دولت در 
ساماندهی بازار مسکن اس��تیجاری و پیش بینی تورم 20 
تا 30 درصدی این بازار در س��ال جاری، بر ضرورت اجرای 
س��ریعتر راهکارهای��ی مانن��د پرداخت وام اس��تیجاری به 

مستاجران تاکید کرد.
مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی با انتش��ار 
گزارش��ی با عن��وان »درباره مقابله با ش��یوع ویروس کرونا 
)22( بررس��ی ابعاد اثرات ویروس کرونا بر بخش مسکن« 

اعالم کرد:
در بخش »آثار کرونا بر بخش مس��کن« این گزارش بازوی 
کارشناسی مجلس آمده است: »گسترش آنی شیوع ویروس 
کرونا در اس��فندماه 1398 به کاهش ش��دید فعالیت های 
اقتص��ادی، تعطیلی مش��اغل و کاهش تعام��الت اقتصادی 
منجر ش��د که به طور مس��تقیم اثر خ��ود را در کاهش 24 
درص��دی تعداد معامالت ماهیانه ش��هر تهران نس��بت به 
بهمن م��اه 1398 و همچنی��ن کاهش نس��بت به معامالت 
اسفندماه 1397 نمایش میدهد. با تعطیلی کسب وکارها و 
به خصوص برخوردهای رودررو، انتظار میرود روند کاهشی 
تع��داد معامالت اس��فندماه، در فرودی��ن 1399 هم ادامه 
یاب��د. پیش بینی در م��ورد تداوم وضعی��ت قیمت و تعداد 
معامالت مس��کن تاحد زیادی مبتنی بر سناریوهای زمانی 
مهار ش��یوع ویروس کرونا متغی��ر خواهد بود، به نظر تداوم 
وضعیت قرمز و تعطیلی و کاهش کسب وکارها مستقیماً به 
کاهش یا ثبات تع��داد معامالت و ثبات یا کاهش قیمت ها 
در فصل بهار منجر ش��ود. در حوزه اجاره بها به نظر می رسد 
با توجه به آس��یب معیش��ت خانوار، تثبیت اجاره بها در دو 
ماه ابتدای سال 1399 محتمل باشد، هرچند در ادامه سال 
احتماال به روند افزایش��ی بین 20 تا 30 درصد س��ال های 
اخیر بازخواهد گش��ت. موضوع مهم در این حوزه تش��دید 
ش��کاف اس��تطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره بهاست 
ک��ه به نظر نیازمن��د مداخله دولت اس��ت. در همین حوزه 
تج��ارب مش��ابه جهانی در حمایت از مس��تأجران در حال 
افزایش اس��ت. در انگلس��تان با توجه به شرایط پیش آمده 
در اثر ش��یوع کرونا، صاحبخانه ها تا سه ماه آینده از جواب 
کردن مس��تأجران خود منع ش��دند. دولت آلمان در صدد 

کمک هایی، ازجمله ممنوعیت اخراج مستأجران واحدهای 
مس��کونی و تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره اس��ت. 
به نظر میرس��د انفعال دولت و وزارت راه و شهرس��ازی در 
ایفای نقش س��اماندهی بازار مس��کن اس��تیجاری، تبعات 
اقتص��ادی و اجتماع��ی نامطلوبی خواهد داش��ت و تعریف 
گزینه و بسته های حمایتی و تشویقی در این حوزه الزامی 
است. هرچند به لحاظ محدود بودن ابزارهای اقدام در حوزه 
مسکن استیجاری نتوان انتظار سیاست مؤثر کوتاه مدت در 

این حوزه داشت«.
در بخ��ش »تولی��د و عرضه« گزارش این مرکز پژوهش��ی 
آمده اس��ت: »توقف الزامی )نظیر کالنشهر تهران براساس 
نامه رئیس س��ازمان مدیریت بحران به شهرداری تهران در 
تعطیلی کارگاههای س��اختمانی( یا خودخواس��ته فعالیت 
کارگاه های س��اختمانی ش��هرها که از اس��فندماه مطرح و 
به مرور اجرا ش��د به نظر میرسد تا پایان فروردین ماه ادامه 
یاب��د و از آن پس به م��رور به روال معمول نزدیک ش��ود 
که به مثابه دو ماه تأخیر در تکمیل واحدهای س��اختمانی 
و حداقل 10 درصد کاهش عرضه در نیمه نخس��ت س��ال 
1399 قابل پیش بینی اس��ت. دش��واری و محدودیت های 
تردد برون و درون شهری، مالحظات سالمت نیروی انسانی 
و تعطیلی کس��ب وکارهای مرتبط نیز در این کاهش عرضه 

مؤثر خواهند بود«.

افزایش 60 درصدی قیمت مسکن در سال 98
در بخ��ش »تقاضا« این گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
آمده است: »تداوم رشد قیمت مسکن در واپسین ماه سال 
1398 با 8.6 درصد رشد قیمت نسبت به بهمنماه؛ متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی در مناطق 22گانه شهر 
تهران در اس��فندماه به بیش از 15.5 میلیون تومان رسید؛ 
که یکی از بیش��ترین نوس��انات ماهیانه مسکن در سالهای 
اخیر به شمار می آید که در مجموع در سال 1398 با بیش 
از 60 درص��د افزایش قیمت در تداوم رش��د 70 درصدی 
قیمت مس��کن س��ال 1397)آمار ش��هر تهران( به شکاف 
یکس��ره بین اس��تطاعت خرید مس��کن خان��وار و تقاضای 
مصرفی مسکن با قیمت های عرضه مسکن دامن زده است. 

هرچند درصد کاهش قابل مالحظه تعداد معامالت مسکن 
نس��بت به ماه قبل و نیز ماه مش��ابه سال قبل نشانگر عدم 
کش��ش بازار مصرفی و احتماال س��هم باالی تقاضای بازار 
س��رمایه مس��کن در امتداد تحوالت ارزی و افزایش قیمت 
مصالح س��اختمانی عمده و چش��م انداز تحوالت اقتصادی 
س��ال 1399 قابل تفس��یر است. بر این اس��اس دور شدن 
متقاضیان واقعی از بازار مس��کن و فاصله بیشتر استطاعت 
مس��کن خانوار ب��ه کاهش تقاضای مصرف��ی منجر خواهد 
ش��د. تقاضای سرمایه ای، اما بیش��تر تابع چشم انداز کالن 
اقتص��ادی و وضعیت س��ایر بازارها خواهد مان��د، هرچند 
اجرایی شدن قوانین در مورد خانه های خالی و گران قیمت 
می تواند اندکی از این تقاضا بکاهد و وضعیت بازار را تعدیل 

کند«.
در بخش »اشتغال« این گزارش بازوی کارشناسی مجلس 
آم��ده اس��ت: »همانند س��ایر حوزه ها، اثرپذی��ری منفی و 
افزایش بیکاری ناش��ی از ش��یوع کرونا در بخش مسکن و 
ساختمان نیز قطعی است، اما شدت آن برحسب گروه های 
فعالیت عمده متفاوت خواهد بود. به نظر می رس��د کمترین 
اثر ش��غلی منفی در حوزه صنای��ع و تولیدکنندگان مصالح 
س��اختمانی خواهد ب��ود که قابل اغماض اس��ت. در حوزه 
فروش��ندگان کاال و مصالح ساختمانی آثار منفی اقتصادی 
و اش��تغال ملموس خواهد بود. در حوزه مش��اغل خدماتی 
مرتبط با مسکن و س��اختمان و همچنین فعالیت خرید و 
فروش و بنگاههای مسکن و مشاورین امالک، آسیب پذیری 
اقتصادی و ش��غلی قابل توج��ه و نیازمند تدارک تمهیدات 

مناسب است«.
در بخش پایانی این گزارش، این مرکز پژوهشی راهکارها و 
پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بخش مسکن ارائه داده 

که به شرح زیر است:
 ارایه گزینه های حمایتی به مستاجران شامل:

 امکان پرداخت وام استیجاری به مستاجران
 معافی��ت یک ماه��ه اجاره بها امالک دولت��ی و نهادهای 

عمومی
 تمدی��د 3 ماهه مدت قراردادهای جاری امالک دولتی و 

نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره بها
 تس��ریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار 

استیجاری
 تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی از دو 

ماه ابتدای سال به شش ماه نخست سال 1399
 کاهش نرخ س��ود و افزایش م��دت بازپرداخت وام های 

بانکی برای هر سوی عرضه و تقاضای مسکن
 تنفس 3تا6 ماهه اقس��اط سازندگان و خریداران مسکن 

بر حسب میزان آسیب پذیری
 توس��عه خدم��ات مش��اوره آنالین و بس��ترهای مجازی 

انتخاب و خرید و اجاره مسکن
 تکمیل اصالح و ارتقای س��امانه اطالع رس��انی امالک و 
مستغالت وزارت راه و شهرسازی برای کشف قیمت واقعی 

برای متقاضیان مبتنی بر معامالت واقعی
 بخش��ودگی حق بیمه کارگاه های س��اختمانی به میزان 

دوماه.  مرکز پژوهش های مجلس 

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz یک شنبه  31 فروردین 1399  شماره 5283 

مدیرکل امور غالت وزارت جهاد؛ 
تولید برنج در سال گذشته از مرز 

2.9 میلیون تن گذشت
مدیرکل ام��ور غالت و محصوالت اساس��ی 
وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید 2.9 
میلیون تن برنج در سال 98، گفت: این تولید 
متاثر از افزایش سطح، پس از بارش های قابل 
توجه و سیل اس��فند 97 و فروردین 98 در 

استان های گلستان و خوزستان رخ داد.
فرامک عزیز کریمی با بیان این که محصول برنج 
در اس��تان های گیالن و مازن��دران به عالوه 17 
استان دیگر سابقه کشت و کار دارد، اظهار کرد: 
میانگین سطح زیر کشت برنج کشور در سه سال 
95، 96 و 97 حدود 605 هزار هکتار بوده که 70 
درصد آن در استان های گیالن و مازندران )حدود 

427 هزار هکتار( متمرکز است. وی یادآور شد: 
میانگین تولید شلتوک در سه سال یاد شده، 3 
میلیون و 77 هزار تن و میزان تولید برنج سفید 
2 میلیون تومان بوده است. مدیرکل امور غالت 
و محصوالت اساس��ی وزارت جهاد کش��اورزی 
خاطرنش��ان ک��رد: در س��ال گذش��ته پس از 
بارش های قابل توجه )37 درصد بیشتر از میانگین 
بلندمدت( و س��یل حادث شده در اسفند 97 و 
فروردین ماه 98 به ویژه در استان های گلستان 
و خوزس��تان و البته وفور منابع آب سبب شد تا 
سطح زیر کشت برنج کشور به طور بی سابقه ای 
به میزان 230 هزار هکتار افزایش یافته و با رشد 
38 درصدی جمعاً به 834 هزار هکتار برس��د. 
مدیرکل امور غالت و محصوالت اساسی وزارت 
جهاد کش��اورزی تاکید کرد: سطح زیر کشت 
برنج از 605 هزار هکتار با رشدی 38 درصدی 
ب��ه 834 هزار هکت��ار افزایش و به تبع آن نیز 
تولید شلتوک از 3 میلیون و 77 هزار تن چهار 
میلیون و 518 هزار تومان افزایش یافت بدین 
ترتیب با احتس��اب حداقل 65 درصد ضریب 
اس��تحصال برن��ج، تولید برنج کش��ور معادل 
2.9 میلیون تن بوده که با احتس��اب س��رانه 
مصرف 35 کیلوگرمی اعالم ش��ده از س��وی 
 مرکز آمار ایران دقیقا معادل نیاز کشور است.

 وزارت جهاد کشاورزی

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد
وام بدون سود برای اقشار آسیب پذیر

رئیس بنیاد مستضعفان از اعطای تسهیالت 
بدون سود به همه اقشار آسیب پذیر خبر داد 
و گفت: برنامه ری��زی و اقدام برای پرداخت 
هدای��ای یک میلیون تومانی به همه اقش��ار 

آسیب پذیر جامعه در حال انجام است.
پروی��ز فت��اح اظهار ک��رد: از آن ج��ای که 
اقدامات دولت در راس��تای حمایت از مردم 
در مقابله  ویروس کرونا گسترده و کلی است 
با هماهنگی صورت گرفته با مسووالن دولت 
برای اقشار خاص آس��یب پذیری که ممکن 
اس��ت مغفول بماند اقداماتی را در راس��تای 
اعطای هدایای بالعوض و تس��هیالت قرض 

الحسنه به این اقشار در نظر گرفته ایم.

وی افزود: اقش��ار آسیب پذیر مانند کودکان 
کار، کارکنان بهزیستی، اقشار تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی، کولبران آذربایجان 
غرب��ی، کردس��تان و کرمانش��اه  و ملوان��ان 
اس��تان های جنوبی مانند بوشهر وهرمزگان 
در این برنامه قرار دارند. که ش��امل هدایای 

یک میلیون تومانی بالعوض می شود.
فت��اح با بی��ان این که این هدای��ا به صورت 
کارت خری��د اعتب��اری یا ش��ارژ کارت های 
اعتباری آنها به اقش��ار آسیب پذیر پرداخت 
می ش��ود  ادامه داد: مس��ئولیت شناس��ایی 
افراد آس��یب پذیر مختلف در شهر تهران با 
شهرداری و در استان های دیگر با فرمانداران 

و استانداران است.
وی درب��اره برنامه ریزی بنیاد مس��تضعفان 
برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بدون 
س��ود به اقشار آس��یب پذیر نیز گفت: همه 
اقشار آسیب پذیر مذکور مشمول تسهیالت 
قرض الحسنه بدون سود می شوند که در این 
راس��تا 300 میلیارد اعتبار برای آن در نظر 
گرفتیم و از ای��ن میزان 200 میلیارد تومان 
از طری��ق بانک س��ینا و 100 میلیارد دیگر 
از طریق صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
کمیته امداد امام خمینی پرداخت می ش��ود. 

 صدا و سیما 

 سخنگوی ستاد تسهیالت کرونایی
اعالم کرد؛

پرداخت وام یارانه ای با مبلغ باالتر
سخنگوی ستاد تسهیالت کرونایی گفت: وام 
قرض الحس��نه یک میلیونی برای سرپرستان 
خانواره��ای یارانه بگی��ر یکس��ان پرداخ��ت 
می شود،فقط در مورد 4 میلیون خانواری که 
شناسایی شده اند، بر اساس بعد خانوار وام های 

یک و نیم و دو میلیونی پرداخت می شود.
حسین میرزایی با رد ادعای برخی کانال های 
تلگرامی در مورد ارتقای وام های قرض الحسنه 
کرونایی ب��رای یارانه بگیران گف��ت: به همه 
وام  یارانه بگی��ر  خانواره��ای  سرپرس��تان 
قرض الحس��نه یک میلیون تومانی پرداخت 
می ش��ود، البته 4 میلیون خانوار شناس��ایی 

ش��دند که جزئیات آن بعداً اعالم می شود و 
برای این خانوارهای شناسایی شده یک نفره 
یک میلیون تومان، خانوارهای دو و سه نفره 
یک و نیم میلیون تومان و خانوارهای 4 نفره 
و بیش��تر دو میلیون تومان وام قرض الحسنه 

یارانه ای پرداخت می شود. 
وی اف��زود: رئیس کل  بان��ک مرکزی، صرفاً 
4 میلی��ون خانوار کم درآمد بر اس��اس بعد 
خانوار به سرپرس��تان آنها وام های یک و نیم 
میلیون��ی و دو میلیون تومان��ی برای جبران 
زیان های کرونا پرداخت می شود و برای بقیه 
خانوارهای یارانه بگیر فقط یک میلیون تومان 

تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می شود.
به گفته س��خنگوی ستاد تسهیالت کرونایی 
خانوارهای شناس��ایی ش��ده دو و س��ه نفره 
500ه��زار تومان بیش��تر از س��ایر خانوارها 
یعن��ی یک و نیم میلیون تومان و خانوارهای 
4 نف��ر و بیش��تر یک میلیون تومان بیش��تر 
یعن��ی 2 میلیون تومان در جمع تس��هیالت 
قرض الحس��نه دریافت می کنن��د. میرزایی با 
تکذی��ب این ادعا که تس��هیالت یارانه ای در 
مجم��وع افزایش پی��دا می کن��د، گفت: این 
افزایش فقط ش��امل ح��ال 4 میلیون خانوار 
است که ضوابط و ش��رایط این خانوارها بعد 

اطالع رسانی خواهد شد و عمومیت ندارد.

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

وزی��ر اقتصاد گف��ت: تحقق 102 درص��دی درآمدهای 
مالیاتی در سال 1398 نشانگر رشد 33 درصدی وصولی 
این درآمدها نسبت به سال ماقبل آن بود، این حرکت را 

یک رکورد مناسب قلمداد می شود.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: 
ابزار مالیات ع��الوه بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری 
چون تحقق عدالت درآمدی و رش��د و توس��عه کش��ور، 
عدالت منطقه ای و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشی 
و توس��عه بخش کش��اورزی و بنگاه های دانش بنیان را 

دنبال می کند.
وی از ت��الش های ارزنده بعم��ل آمده برای تحقق 102 
درصدی درآمدهای مالیاتی در س��ال 1398 که نشانگر 
رش��د 33 درصدی وصولی این درآمدها نس��بت به سال 
ماقب��ل آن بود، تقدیر کرد و ای��ن حرکت را یک رکورد 

مناسب قلمداد نمود و گفت: امید است با توسعه دانش، 
اراده و جدیت همکاران، در س��ال جاری نیز شاهد ثبت 

رکوردی دیگر در این زمینه باشیم.
دژپس��ند با توجه به اینکه امس��ال سال »جهش تولید« 
اس��ت بیان داشت: جهت گیری سیاس��ت های مالیاتی 
باید در راس��تای »جهش تولید« باش��د یعنی سیاس��ت 
های مالیاتی به نحوی تنطیم ش��ود که فعاالن اقتصادی 
و کس��ب و کارهای مولد به تولید بیش��تر راغب شوند و 
نقدینگی موجود در اقتصاد کش��ور به سمت تامین مالی 
تولید و سرمایه گذاری در اجرای طرح های مولد هدایت 
ش��ود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به سیاست 
" وصول مالی��ات با رعایت اصول"، ب��ر ضرورت "رعایت 
حال مودیان مالیاتی در ش��رایط کرونایی کشور"، تاکید 

کرد.  شادا

وزیر اقتصاد مطرح کرد؛

رکورد درآمدهای مالیاتی در سال 98 
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به 
عدم بهره مندی رانندگان بین شهری از بیمه بیکاری و توقف 
فعالیت و دشواری معیشت آنها در دو ماه گذشته از متولیان 
امر خواس��ت تا با توجه به مشخص بودن لیست اسامی و 
بیمه رانندگان در س��ازمان تامین اجتماعی، تسهیالت و 
بسته های حمایتی را با سرعت بیشتری در اختیار رانندگان 
آسیب دیده از کرونا قرار بدهند. علی اکبر سیارمه   درباره 
پرداخت بسته حمایتی و تسهیالت ارزان به رانندگان بین 
ش��هری آس��یب دیده از کرونا گفت: آمار تمام رانندگان 
بخش حمل و نقل مسافری و باری بین شهری به صورت 
دقیق و به روز در سازمان تامین اجتماعی موجود است و 
فعالیت رانندگانی که مجوز گرفته اند روزانه کنترل و رصد 
می ش��ود. بنابراین رانندگانی که به دلیل کرونا در دو ماه 
گذش��ته فعالیت کاری نداشته اند مشخص است و وزارت 

کار می توان��د با همکاری تامین اجتماعی لیس��ت آنها را 
برای پرداخت تسهیالت حمایتی ارائه کند.

وی گف��ت: مرتب��ا در ح��ال پیگی��ری بس��ته حمایتی و 
تس��هیالت ارزان به رانندگان هس��تیم و مکاتباتی در این 
خص��وص صورت گرفته تا تس��هیالت یک ت��ا دو میلیون 
تومانی را توسط ادارات کل کار در اختیار بگیریم ولی هنوز 
دس��تورالعمل و بخش��نامه ای در خصوص نحوه پرداخت 

تسهیالت و حتی بیمه بیکاری صادر نشده تا اقدام کنیم.
س��یارمه گفت: ب��ا وجود آنکه مس��ئوالن در رس��انه ها 
مصاحب��ه می کنند و قول و وع��ده می دهند ولی به نظر 
می رس��د ش��یوه توزیع تسهیالت و بس��ته های حمایتی 
هنوز مش��خص نیس��ت و بس��یاری از رانندگان که این 
روزها تحت فشار هستند از دریافت این مزایا و کمک ها 

محروم مانده اند.  ایسنا 

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خبرداد؛

پرداخت بسته های حمایتی به رانندگان بین شهری

تبعات منفی انفعال دولت 
در ساماندهی بازار مسکن 

استیجاری  

مرکز پژوهش های مجلس رونمایی کرد؛


