
تشدید فاصله طبقاتی  در کشور
براس��اس بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس، 
ضریب جینی و نس��بت ده درص��د ثروتمندترین به 
ده درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 تاکنون 
روندی صعودی داشته که نشان دهنده افزایش قابل 
توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در این دوره زمانی 
اس��ت. یکی از مهمترین ش��اخص های نشاندهنده 
وضعی��ت توزیع عادالن��ه ث��روت در جامعه، ضریب 
جینی است. این ضریب عددی بین صفر و یک است 
و هر ق��در به صفر نزدیک تر باش��د یعنی ثروت به 
صورت عادالنه تری در جامعه توزیع ش��ده و فاصله 

طبقاتی کمتری در جامعه وجود دارد.
براس��اس بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس 
که اوایل این هفته در قالب گزارش��ی توسط محمد 
قاسمی سرپرست این مرکز پژوهشی در صحن علنی 
مجلس ارائه ش��د، ضریب جینی و نسبت ده درصد 
ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت از سال 
1392 تاکنون روندی صعودی داش��ته اس��ت و این 
موضوع  نش��اندهنده افزایش قاب��ل توجه نابرابری و 
ش��کاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و 

تورم باالی اقتصاد طی این سال ها بوده است.
 فارس

قیمت بلیت قطار گران شد 
در حالی تقاضا برای سفرهای ریلی به دلیل ویروس 
کرونا حدود 9۵ درصد کاهش یافته که شورای عالی 
هماهنگی ترابری با افزایش 2۰ درصدی قیمت بلیت 

قطارهای مسافری موافقت کرد.
  شورای عالی هماهنگی ترابری در نشست6 خرداد 
ب��ا افزای��ش 2۰ درص��دی قیمت بلی��ت قطارهای 
مس��افری و ۵۰ درص��دی قیمت بلی��ت قطارهای 
حومه ای موافقت کرد. قرار است این افزایش قیمت 
از اول تیرماه امس��ال اجرایی ش��ود. خرداد ماه سال 
گذشته نیز ش��ورای عالی ترابری با افزایش متوسط 
22 درص��دی قیمت بلیت قط��ار موافقت کرده بود. 
طی ماه های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا، تقاضا 
برای س��فرهای ریلی به شدت کاهش یافته است. بر 
اس��اس گزارش مرکز پژوهش های مجلس به دلیل 
شیوع ویروس کووید 19 تقاضا برای حمل ونقل ریلی 

حدود 9۵ درصد کاهش یافته است.  تسنیم 

 به دستور سرپرست وزارت صمت
  کمیته نوسازی ناوگان، دائمی شد

سرپرس��ت وزارت صنعت در جلس��ه دیشب کمیته 
خودرو، س��ازمان نوس��ازی صنایع ایران را مکلف به 
همکاری با وزارت راه برای نوس��ازی ناوگان تجاری 
کرد. جلسه کمیته خودرو عصر پنجشنبه 1۵ خرداد 
99 با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تشکیل شدو در این جلسه 
ضمن بررسی آخرین وضعیت نوسازی ناوگان تجاری 
کشور، مقرر ش��د تا »کمیته دائمی نوسازی ناوگان 
تجاری« با مس��ئولیت س��ازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ای��ران و با حضور وزارت راه و شهرس��ازی و 
صندوق توسعه ملی تشکیل شود. بر این اساس قرار 
است که این کمیته با حضور دستگاه های ذی ربط، 
به صورت منظم و هفتگی تش��کیل جلس��ه داده و 
گام های عملیاتی برای نوسازی ناوگان تجاری کشور 
را در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی 

و پیشرفت کار را پایش کند.
همچنی��ن در این جلس��ه ضم��ن بررس��ی ابعاد و 
زیرس��اخت های تولید موتورسیکلت ها و خودروهای 
برقی، مقرر ش��د تا زنجیره تولی��د این خودرو مورد 
بررسی قرار گرفته و پشتیبانی های الزم برای تأمین 
قطعات و داخلی س��ازی آنها صورت گیرد؛ همچنین 
هماهنگی های الزم با قطعه سازان جهت تولید قطعات 
مورد نیاز برای موتورسیکلت ها و خودروهای برقی به 
عمل آید. بحث و بررس��ی در مورد سرمایه گذاری بر 
روی پلت ف��رم جدید خودروهای س��واری، از جمله 
مباحث مطرح ش��ده در جلس��ه روز گذشته کمیته 

خودرو بود.  مهر

اخبار گزارش

براس��اس آمار و ارقام منتش��ر ش��ده طی 
یکس��ال گذش��ته پایه پولی 2۸ درصد و 
می��زان س��پرده های م��ردم در بانک ها ۷ 
درصد افزایش یافته اس��ت و این اتفاق در 
حالی رخ داده که طب��ق تصمیم متولیان 

بانک مرکزی  نرخ بهره ّبانکی کاهش پیدا کرده است.
طبق اطالعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی به عنوان 
نهاد رس��می در نظ��ام بانکی ؛» مانده س��پرده های بخش 
غیردولت��ی نزد بانک ها و موسس��ات اعتباری غیر بانکی به 
193۰ هزار میلیارد تومان رس��یده است که نسبت به سال 

گذشته 2۵.1 درصد افزایش داشته است.
در کن��ار این آمار اما حجم س��پرده های بخش غیر دولتی 
حکای��ت جالبی دارد . طبق آمار حجم س��پرده های بخش 
غیردولت��ی نزد بانک ها و موسس��ات اعتب��اری غیر بانکی 
در خرداد ماه س��ال گذش��ته 1۵۴2 هزار میلی��ارد تومان 
بوده و در پایان س��ال گذش��ته نیز به 1۸2۸ هزار میلیارد 
تومان رس��ید. این آمار  از رش��د ۵.6 درصدی سپرده های 
بانکی غیردولتی نس��بت به پایان س��ال گذش��ته خبر می 
دهد.  بر اس��اس این آمار از مجم��وع 193۰ هزار میلیارد 
تومان س��پرده های بخ��ش غیردولتی ن��زد بانک ها، 26۰ 
میلیارد تومان س��پرده های دیداری، 1۵3۰ میلیارد تومان 
س��پرده های س��رمایه گذاری مدت دار، 1۰۵ میلیارد تومان 
سپرده قرض الحس��نه و 33 میلیارد تومان مربوط به سایر 

سپرده ها بوده است.«
 فصلی برای رونق تولید 

آمار و ارقام از رش��د و حجم س��پرده ها بانکی همچنان از 
رش��د خبر می دهد در عین حال ک��ه این روزها بورس به 
عنوان یک بازار موازی برای کسب سود ،همچنان پر رونق 
اس��ت. این روند رو به رش��د و رونق چن��ان بوده که تعداد 
کد های س��هامداری روز به روز در بورس در حال افزایش 
اس��ت و در کنار آن آزاد ش��دن معامالت سهام عدالت هم 
نتوانس��ت از این حجم س��هامداری کم کند. ورود ۴۰ هزار 
میلی��ارد تومان نقدینگی به بازار س��رمایه و افزایش تعداد 
س��هامداران به حدود 2 میلیون نفر ،همه و همه به خوبی 
از ظرفیت باالی این بازار حکایت دارد؛بازاری که می تواند 

چرخ توس��عه و صنعت را به حرکت  درآورد و راه ر ا برای 
رونق اقتصاد و جهش تولید هموار کند.

روند حرکتی این بازارها به گونه ای اس��ت که آمارها از از 
ش��تاب گرفتن رشد   نقدینگی در کش��ور خبر می دهند. 
بر اس��اس اعالم بانک مرکزی، می��زان نقدینگی به بیش از 
226۰ هزار میلیارد تومان در 9 ماهه سال 9۸ رسیده   به 
طوریکه این حجم نقدینگی نس��بت به ماه مشابه سال قبل 

رشد 2/ 2۸ درصدی را نشان می دهد. 
آنچه آمار و ارقام نش��ان می دهد  در طول 9 ماهه ابتدایی 
سال9۸؛ حدود 3۸۰ هزار میلیارد تومان  بر حجم نقدینگی 
افزوده ش��ده و این بدان معنی اس��ت که  نقدینگی کشور 
روزی 13۷6 میلی��ارد تومان حجیم تر ش��ده اس��ت . طبق 
مس��تندات اعالم ش��ده در 9 ماه ابتدایی سال 9۸، هر روز 
۸۵۰ میلیارد تومان به حجم پول افزوده ش��ده  به گونه ای 
که بررسی اجزای نقدینگی، یعنی پول و شبه پول هم نشان 
می دهد که دست باال در اختیار پول است. برهمین اساس 
ش��تاب رشد پول در 12 ماهه منتهی به آذر ماه 9۸ تقریبا 

2 برابر شتاب رشد شبه پول بوده است. 
 فضایی برای رونق

آنچ��ه از این آمار و ارقام و روند حرکتی بازارها حاصل می 
ش��ود نش��ان ازآن  دارد که با توجه تمام ف��راز و فرودها و 
مش��کالتی که در نظام بانکی به واسطه عملکرد موسسات 
مال��ی و اعتباری غیر مج��از رخ داد ،اما همچنان  مردم در 
وانفس��ای ت��ورم های رو به رش��د به دنبال آن هس��تند تا 

بتوانند به شکلی این تورم را پوشش دهند .
رشد 2۵.1 درصدی سپرده گذاری در  نظام بانکی حکایت 
از آن دارد که بانک ها هنوز هم مشتریان خود را دارند و در 

کنارآنها بورس و بازار سهام هم مشتریان خود را.
 هر کدام از این بازارها در یک تالش گسترده می کوشند تا 
اندکی از سهم دیگری را در اقتصاد از آن خود کنند و آنچه 
ازجوان��ب  امر بر می آید این بازارها توانایی و ظرفیت قابل 
توجهی دارند  و می توانند رقابت سالمی رادر کنار یکدیگر 

تجربه کنند اگر برخی شرایط مهیا باشد .
بررس��ی رون��د حرکتی بازار س��هام  از توانای��ی و ظرفیت 
مطلوب بازار س��هام برای جذب نقدینگی کش��ور خبر می 

دهد ،نقدینگی که تا پیش از این در هر بازاری وارد شده به 
شکل سیل آسایی آن بازار را با نوسان روبرو کرده است. 

از طرف��ی هس��تند س��رمایه گذارانی که ریس��ک پذیری 
کمتری دارند و ترجیح می دهند تا به جای بازار پر نوسان 
سهام،منابع و سپرده های خود را در نظام بانکی برای سود 
ثابتی س��پرده کنند. برآیند تمام این موارد نشان می دهد 
که حجم نقدینگی موجود در کش��ور به حدی است که اگر 
باره��ا و بارها این میزان وارد  2 بازار اصلی اقتصاد کش��ور 
یعنی   نظام بانکی یا بازار س��هام  ش��ود باز هم ظرفیت و 
پتانس��یل های اقتصاد کش��ور به حدی است که می توان  

برای آن برنامه ریزی کرد.
 مسیری هموار برای بازارهای اقتصادی 

 ام��ا نکته مهم و اصلی دراین میان آن اس��ت که متولیان 
ب��ه جای آنکه زمینه رش��د و رونق این بازاره��ا را در کنار 

یکدیگر مهیا کنند تنها تالش می کنند تا با دس��تور العمل 
ها و قوانین خلق الس��اعه فرآیند حرکت این نقدینگی را به 
گون��ه ای هموار کنند که س��همی از دیگری کم کرده و به 
س��هم های خ��ود اضافه کنند غاف��ل از اینکه ظرفیت ها و 
پتانس��یل های رشد و رونق دراین کشور به حدی است که 
متولیان و دست اندرکاران اعم از بانکی و بورسی می توانند 
با اندکی برنامه ریزی و تامل   نسبت به شناسایی  بازارهای 
جدید س��هم خود را برای جذب این نقدینگی بیشتر کنند  
و در پ��ی آن زمینه برای رش��د و رنق اقتصادی درکش��ور 
مهیا کنند نه اینکه با قرار دادن دس��ت اندازهای مکرر راه 
را ب��رای یکدیگر ناهموار کنند و  دس��ت آخ��ر نه خود به 
س��رمنزل مقصود برس��ند و نه اجازه دهند سایر بازارهای 
موازی به عنوان س��یل بند جلوی هجوم افس��ار گسیخته 

نقدی را بگیرند.  
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با تامین ارزبانک مرکزی ارز اجرا 
می شود؛

تدابی�ر س�تاد تنظیم ب�ازار برای 
کاهش قیمت حبوبات

براس��اس یکی از مصوبات ستاد تنظیم بازار 
ب��رای کاهش قیمت ان��واع حبوبات در بازار، 
بانک مرکزی مکلف ش��د تا تامی��ن ارز این 

اقالم را در اولویت قرار دهد.
س��تاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت انواع 
حبوب��ات در بازار تدابی��ری را اتخاذ کرد. در 
این مصوبات به بانک مرکزی تکلیف شده تا 

تامین ارز این اقالم را در اولویت قرار دهد.
در ای��ن مصوبه مورخ 1۵ خ��رداد 99 آمده 

اس��ت: با توجه به گزارش س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان از وضعیت 

قیمت انواع حبوبات در بازار مقرر گردید:
3-1 - بانک مرکزی بدون فوت وقت نسبت 
به تأمین ارز محموله های حبوبات موجودی 
بانک مرکزی رس��وب بنادر و ثبت س��فارش 

های مربوطه اقدام نماید.
3-2- ب��ا توجه ب��ه کاهش می��زان واردات 
کس��ری نیاز ب��ازار حبوبات )ب��ه میزان 3۴ 
درصد در تاریخ منتهی به 1۰/۰3/99 نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل( به دلیل تغییر 
ن��رخ ارز این کاال مقرر گردید تش��کل های 
موضوعی از جمل��ه اتاق بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران و کشاورزی ایران 
اتحادیه های مربوطه نسبت به تأمین کسری 

نیاز بازار بدون فوت وقت اقدام نماید.
3-3 - در راس��تای مدیری��ت مناب��ع ارزی 
کش��ور وزارت جهاد کشاورزی مکلف گردید 
ضمن وزارت جهاد برنامه ریزی تولید مکفی 
انواع حبوبات متناس��ب با نی��از داخلی )رفع 
وابس��تگی( نسبت به ارائه کس��اورزی برنامه 
فصل��ی و ماهان��ه تولید و عرض��ه آنها اقدام 

نماید. شاتنا 

زیان وارد شده به اصناف از بابت کرونا 
اعالم شد

خسارت ۲۶ هزار میلیاردی
معاون اقتص��ادی و برنامه ری��زی اتاق اصناف 
ای��ران با بیان اینکه ح��دود 2 میلیون و 3۰۰ 
هزار نفر در بخش های غیرمشمول و حدود 2 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش های مشمول 
دریافت تس��هیالت شاغل هس��تند، گفت که 
خس��ارت ماهانه تعطیالت ناشی از کرونا برای 
واحدهای صنف��ی بیش از 26 ه��زار میلیارد 

تومان بوده است.
هوش��یار فقیهی با بی��ان اینک��ه ۵۷ گروه از 
اصناف برای اینکه مشمول دریافت تسهیالت 

و حمایت ه��ای دولتی ش��وند، از س��وی اتاق 
اصناف شناس��ایی ش��ده بود، اظه��ار کرد: در 
حال حاضر 2۵ رس��ته از ای��ن ۵۷ گروه برای 
دریافت تس��هیالت با سود 12 درصد از سوی 
دولت انتخاب شدند که کافی شاپ ها، تاالرها، 
آرایشگاه ها، واحدهای پوشاک و کیف و کفش 
از جمل��ه آنه��ا بودند. به گفته وی بر اس��اس 
برآوردها هزینه ماهانه اداره کردن 2۵ رس��ته 
یاد ش��ده 1۴ هزار و 3۰۰ میلیارد تومان بوده 
است. هزینه ماهانه اداره کردن یا خسارت وارد 
ش��ده به 32 گروه دیگر ه��م 12 هزار و 2۰۰ 
میلی��ارد تومان برآورد ش��ده که تاکنون برای 
آن ها تس��هیالتی در نظر گرفته نش��ده است. 
معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران 
ب��ا بیان اینکه هدف اصل��ی اتاق اصناف حفظ 
اشتغال واحدها بوده است، تصریح کرد: در این 
راستا در ماه های گذشته اتاق اصناف ایران در 
زمینه معافیت های مربوط به بیمه و مالیات از 
دولت درخواست های داشته است، چرا که رقم 
قابل توجهی از شاغالن کشور در این بخش ها 
فعالیت می کنند. البته با توجه به شرایط فعلی 
محدودی��ت هایی در زمین��ه ارائه کمک های 

دولتی وجود داشته است.  ایسنا 

براساس 49 شرکت بورسی تشریح شد؛
جزییات س�هام شرکت های موجود 

در سبد سهام عدالت
به طور کلی ۴9 شرکت در سبد سهام عدالت 
قرار دارند که از این تعداد 13 شرکت غیربورسی 
و 36 شرکت بورسی بوده و درصدهای متفاوتی 
از هر کدام یک از ش��رکت ها در س��بد سهام 
عدالت وجود دارد که بر اس��اس آن س��هم هر 

سهامدار از شرکت ها مشخص می شود.
 9 اردیبهش��ت ماه مقام معظم رهبری ابالغیه 
آزادس��ازی س��هام عدالت را ص��ادر کردند و 
این اختیار به س��هام داران داده ش��د تا نحوه 
مدیریت س��هام خود را انتخ��اب کنند. بر این 

اساس سهامداران می توانند با مراجعه به درگاه 
روش   WWW.SAMANESE.IR اینترنت��ی 
مس��تقیم را انتخاب کنن��د و در صورت عدم 
مراجعه به این درگاه، روش غیر مس��تقیم به 
صورت خودکار برای آن ها انتخاب خواهد شد. 
تعداد ش��رکت های سرمایه پذیر سهام عدالت 
۴9 شرکت است که 36 شرکت بورسی و 13 
شرکت غیربورسی هستند. طبق گفته مسئوالن  
مدیریت و اداره 13 شرکت غیربورسی تا زمانی 
که بورس��ی شوند، نزد شرکت سرمایه گذاری 
اس��تانی باقی خواهد ماند. مگا موتور، مشانیر، 
ش��هر صنعتی کاوه، شهر صنعتی رشت، شهر 
صنعتی البرز، س��اختمان س��د و تاسیس��ات 
آبیاری س��ایبر، دخانیات ایران، پتروش��یمی 
خوزس��تان، پتروش��یمی تبریز، پتروش��یمی 
بیستون، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی 
بندر امام و پتروش��یمی ارومیه ش��رکت های 
غیربورسی سهام عدالت هستند که سهم آن ها 
در سبد سهام عدالت به ترتیب ۰.۵ درصد، ۴2 
درص��د، 21 درصد، ۵۸ درصد، 23 درصد، ۴9 
درص��د، 2۸ درصد، 3۰ درصد، 1۰ درصد، 3۰ 
درصد، 3۰ درصد، 3۰ درصد و ش��ش درصد 

است.  ایسنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

 عدم دسترس��ی به ارز برای تامین مواد اولیه، قطعات و 
تجهی��زات موردنیاز تولید این روزها صدای بس��یاری از 
تولیدکنندگان را درآورده؛ اما اکنون یک هفته ای است که 
خط ویژه تامین ارز راه اندازی شده است.   عدم دسترسی 
تولیدکنندگان به منابع ارزی برای تأمین مایحتاج مورد 
نیاز کارخانجات، صدای بس��یاری از کارخانجات تولیدی 
را درآورده است. ماجرا مربوط به صف های طوالنی است 
که در بان��ک مرکزی برای هماهنگ��ی در تخصیص ارز 
تشکیل شده و بسیاری از کارخانجات تولیدی بزرگ که 
معطل تأمین مواد اولیه برای کارخانجات خود هس��تند 
پش��ت دره��ای تخصی��ص ارز در بانک مرک��زی معطل 
می مانند. واقعیت آن اس��ت که روند بررسی و اظهارنظر 
بان��ک مرکزی در مورد پرونده ه��ای مرتبط با تأمین ارز 
وارداتی آنقدر طوالنی شده که بعضاً برخی از کارخانجات 
نسبت به عواقب این رفتار بانک مرکزی هشدار می دهند 
و بر این باورند که در سال جهش تولید، اگر می خواهیم 
ک��ه تولید متوقف نش��ده یا وارد مرحله رونق و س��پس 
جهش شود، باید الزامات مرتبط با آن را رعایت کرد. در 
این میان بسیاری از تولیدکنندگان مشکالت اصلی پیش 
روی خود را فقدان ارز برای واردات مواد اولیه و ماش��ین 
آالت، تأمین نقدینگی، س��اخت داخلی و بازارهایی برای 
ف��روش محصوالت خود می دانند و بر این باورند که باید 
برای رس��یدن ب��ه اهداف تولید، پیش ش��رط های آن را 

نی��ز از جمله تأمی��ن ارز رعایت کرد. البت��ه چند روزی 
اس��ت که این روند وضعیت مناسب تری به خود گرفته و 
سیاست های جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طراحی کرده، منجر به این شده است که بانک مرکزی، 
کار را به سمتی هدایت نماید که بتوان ارز مورد نیاز بخش 
تولید را تأمین کرد. یک مقام مس��ئول در نظام بانکی از 
طراحی خط ویژه برای ارز مورد نیاز تولیدکنندگان خبر 
داد و گفت: به پیش��نهاد وزارت صنع��ت، اکنون کار به 
گونه ای با بانک مرکزی پیش رفته است که خط ویژه ای 
برای تأمی��ن ارز تولیدکنندگان ب��ه خصوص در صنایع 
منتخبی که وزارت صنعت تش��خیص داده، طراحی شود 
و معطلی تولیدکنندگان به حداقل برسد. وی افزود: این 
خط ویژه ش��رایط را به نحوی پیش برده است که تأمین 
و تخصی��ص ارز مورد نیاز بخ��ش تولید به موقع صورت 
گی��رد؛ به این معن��ا که تولیدکنندگانی ک��ه مورد تائید 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت هس��تند می توانند در 
قالب کمیته مش��خصی، درخواس��ت خود را ارائه داده و 

برای تأمین ارز در مسیر ویژه قرار بگیرند.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، سیاست اصلی 
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن اس��ت 
که ارزهای حاصل از صادرات صنایع اثرگذار کش��ور و به 
خصوص بخش های قوی ارزآور را س��اماندهی کرده و به 

بخش تولید اختصاص دهند.  مهر

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ساخت مسکن کارگری در 
3 استان کش��ور خبر داد و گفت:  زیرمجموعه های وزارت 
کار باید زمین س��اخت مس��کن کارگری را تامین کنند. 
پروانه اصالنی یادآور شد: در قالب تفاهم نامه با وزارت کار،  
وزارت راه و شهرس��ازی متعهد ش��ده تا در حوزه مسکن 
کارگری در خصوص تجهیز مناب��ع و تجهیز زمین، اقدام 
کند. وی تصریح کرد: بر این اس��اس اولویت تامین زمین 
با انجمن های کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. 
روند کار بدین ترتیب است که تعاونی های ساخت مسکن 
در اتاق تعاون تش��کیل و اعضایی ک��ه عضو این تعاونی ها 
می ش��وند اعضایی هس��تند که توان پرداخت آورده 3۰ تا 
۴۰ میلی��ون تومانی را دارن��د. وی ادامه داد: این تعاونی ها 
دسته بندی می شوند و به زمین هایی که در قالب تفاهم نامه 
مشترک، شناسایی و احصاء می شوند، متصل خواهند شد.

به گفته وی، قرار ش��ده در س��اخت مس��کن تفاهم شده 
کارگران و بازنشس��تگان، هم مدل های تامین منابع مالی 
و تجهی��ز منابع وزارت راه و شهرس��ازی و هم منابعی که 
وزارت کار و س��ازمان های ذی��ل آن وزارتخانه می آورند به 

کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن با اع��الم این که هم اکنون 
مسکن کارگری به صورت پایلوت در سه منطقه کشور در 
حال ساخت است،  اظهار کرد:  اولین منطقه در ایوانکی در 
جنوب شرق تهران قرار دارد. در این منطقه به دلیل تجمع 

شهرک های صنعتی شهر جدید ایوانکی تامین زمین ۵6۴ 
واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین 
به دلیل انباشتی از شهرک های صنعتی ، تعدادی مسکن 
نیمه تمام به اجرای این تفاهم نامه اختصاص یافته و برای 
۷۰2 واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامه ریزی ها انجام 
شده است. اصالنی بیان کرد: رایزنی برای احداث تعدادی 
واحد مس��کونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و 
بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهم نامه 

در این منطقه به عنوان نمونه، احداث خواهد شد.
وی تاکی��د کرد: مس��کن کارگری قرار اس��ت در مناطقی 
احداث ش��ود که کمترین فاصله را با شهرک های صنعتی 
داش��ته باش��د و در عین حال واجد امکان��ات زیربنایی و 
روبنایی باش��د. زمین ه��ای تخصیص یافت��ه در ایوانکی 
و مه��رگان قزوی��ن از زمین های وزارت راه و شهرس��ازی 
است که در حال عملیاتی و اجرایی شدن است.در ساخت 
مس��کن کارگری مقرر اس��ت از ظرفیت تعاونی هایی که 

سابقه درخشانی دارند استفاده شود.
وی تصریح کرد: تعاونی ها به هیچ عنوان اجازه اینکه پول 
را از متقاضیان بگیرند و در حساب خود نگه دارند نخواهند 
داش��ت. این پول ها در حساب مسدودی مردم می رود و 
تعاونی تنها اجازه اعالم برداش��ت و تزریق به پروژه را دارد. 

همچنین، تعاونی ها حتما باید حسابرس داشته باشند. 
  وزارت راه و شهرسازی 

سیاست روز ظرفیت بازارهای اقتصادی کشور برای جذب نقدینگی را بررسی می کند؛

جای خالی تدبیر دربرابر هجوم نقدینگی سرگردان

در راستای حمایت از تولید انجام شد؛

طراحی خط ویژه برای تامین ارز تولیدکنندگان
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خبرداد؛

آغاز ساخت مسکن کارگران در ۳ استان کشور

 


