
 

با تأمين مالی بانك صنعت و معدن 
بهره برداری از طرح های توسعه 

كربنات سديم كاوه و فوالد روهينا 
جنوب 

طرح های توس��عه دو ش��ركت كربنات سديم كاوه 
و ف��والد روهينا جنوب با تس��هيالت بانك صنعت 
و معدن به دس��تور رئيس جمهور و از طريق ويدئو 
كنفران��س به بهره برداری رس��يد.به گزارش پايگاه 
اط��الع رس��اني بانك صنع��ت و مع��دن، دو طرح 
توس��عه اي كربن��ات س��ديم كاوه و مجتمع فوالد 
روهين��ا جنوب با ارتباط ريي��س جمهور به صورت 
ويدئو كنفراس روز پنجش��نبه نهم مردادماه افتتاح 
ش��د.مجتمع فوالد روهينا جنوب در سال ۱۳۸۹ با 
هدف توليد ميلگرد در استان خوزستان آغاز به كار 
كرد. اي��ن مجتمع داراي يك واحد نورد ۵۰۰ هزار 
تنی ميلگرد، ب��ه نام ريبار و يك واحد ذوب و نورد 
پيوسته ۴۵۰ هزار تنی، به نام ميدا مي باشد كه به 
صورت مستقيم از آهن قراضه و اسفنجي محصول 

مورد نظر را توليد مي كند. 

نسخه قديمی همراه بانك صادرات 
ايران ازديروز) ١١ مرداد( غير فعال شد

نسخه جديد همراه بانك صادرات ايران با قابليت ها 
و امکان��ات جدي��د در دس��ترس مش��تريان بانك 
ق��رار گرفته و نس��خه قبلی از ام��روز ۱۱ مرداد از 
دس��ترس خارج می ش��ود و ضروری اس��ت نسخه 
جديد به منظور ارتق��ای امنيت نرم افزار، جايگزين 
نسخه قديمی ش��ود.به گزارش روابط عمومی بانك 
 ios صادرات ايران، نس��خه جديد )۱.٦( اندرويد و
همراه بان��ك صادرات ايران ب��ا ۱۸ تغيير و اصالح  
منتش��ر و از اواخر خردادماه س��ال جاری، از طريق 
س��ايت بانك به نشانی: www.bsi.ir در دسترس 
مش��تريان بانك ق��رار گرفت و توصيه می ش��ود به 
منظور ارتقای امنيت نرم افزار، پيش از نصب نسخه 
جديد، نس��خه قديمی)۱.۵( حذف ش��ود. نس��خه 
قديم��ی همراه بانك ص��ادرات ايران ب��رای حفظ 
امنيت بيشتر و ارتقای قابليت های نرم افزاری از ۱۱ 
م��رداد ماه غيرفعال می ش��ود.تغييرات و اصالحات 
ايجاد ش��ده در نس��خه جديد همراه بانك صادرات 
اي��ران، قابليت ه��ا و ظرفيت های متنوع��ی را برای 
تسهيل اس��تفاده از خدمات بانکداری غيرحضوری 

بانك صادرات ايران فراهم كرده است.
افزودن س��رويس »هريم« و امکان درخواست رمز 
دوم پويای پيامکی با فش��ردن كليد »دريافت رمز 
پوي��ا« در همه بخش های مرتبط ب��ا كارت، فراهم 
ك��ردن قابليت الص��اق)paste(  رم��ز دوم كارت، 
امکان مشاهده اطالعات مجوزهای صادره برداشت 
بدون كارت وجه از خودپرداز، نمايش لوگوی بانك 
صادركنن��ده كارت و ش��با در هنگام ورود ش��ماره 
كارت و ش��با در عملي��ات انتقال وجه و مش��اهده 
آن در قس��مت پركاربرده��ا و رس��يد تراكن��ش، 
فيلتر ش��ماره های پركاربرد مطابق با ش��ماره وارد 
ش��ده توس��ط كارب��ر در فيلد ش��ماره مقصد برای 
جس��تجوی سريع شماره مقصد، انتقال وجه ساتنا، 
غيرفعال س��ازی رمز دوم ثابت كارت، امکان انتقال 
وجه به حساب سايرين از طريق ورود شماره تلفن 
همراه، نمايش مجدد رس��يد صدور حواله برداشت 
ب��دون كارت وج��ه از دس��تگاه خودپ��رداز، اضافه 
شدن سرشماره ۱۰۰۰٦۰۰٢ به منظور جمع آوری 
وجوه در ش��ماره های ارسال كننده قبض در نسخه 
اندرويد، رفع مش��کل ورود با اثر انگشت برای همه 
مدل های س��ری J و A گوشی های سامسونگ كه 
دارای سنس��ور اثر انگش��ت هس��تند، رفع مشکل 
ورودی گوشی هایGLX،ASUS و HTC، اصالح 
گ��زارش چك های واگذار ش��ده، امکان مش��اهده 
صورت حساب تسهيالت، اصالح لينك به روز رسانی 
نرم افزار از داخ��ل برنامه، ممانعت از ادامه فعاليت 
نرم اف��زار همراه بانك و يا نماي��ش پيام در صورت 
استفاده از IPهای فيلترشکن ها برای حفظ امنيت 
كاربران، مناسب س��ازی نمايش بسياری از پيام ها و 
رفع بس��ياری از اختالل ه��ا، مهمترين اصالحات و 
تغييرات ايجاد ش��ده در نس��خه جديد همراه بانك 

صادرات ايران است.

اخبار گزارش

مصوبه افزايش حق مس��کن كارگران در ش��ورای عالی كار 
از اواخر خردادماه به هيئت دولت ارس��ال شده است اما با 
گذشت بيش از يك ماه از ارسال اين مصوبه به دولت هنوز 

خبری از تصويب آن نيست.
 اواخ��ر تيرم��اه )٢۵ تيرماه ۹۹( محمد ش��ريعتمداری, وزير 
كار درباره افزايش حق مس��کن كارگران گفت: اين مصوبه در 
كميته فرعی كميس��يون اقتصاد دولت تصويب شده است و 
در حال حاضر در كميس��يون اقتصادی دولت است.وی ادامه 
داد: ان شاءاهلل در هفته آينده در صحن دولت تصويب و نهايی 
می شود و بعد از تصويب ابالغ خواهد شد, مشکلی در اين زمينه 
وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی كار حق مسکن در سال 
جاری در صورت تصويب دولت از ۱۰۰هزار تومان در سال ۹۸ 

به ۳۰۰هزار تومان در سال ۹۹ افزايش خواهد يافت.
البت��ه وزي��ر كار در اول مرداد ماه ۹۹ ه��م وعده تصويب 
افزايش حق مس��کن كارگران را ب��رای هفته آينده داد، اما 
باز هم خبری از تصويب افزايش حق مسکن كارگران نشد 
و اين مس��ئله دلخوری بسيار زياد جامعه كارگری را فراهم 
كرده اس��ت و آنها می گويند كه دولت كارگران را س��ر كار 
گذاشته اس��ت و زندگی و معيشت كارگران در برنامه های 

اولويت دار دولت نيست.
عدم تصويب حق مس��کن كارگ��ران باعث دلخوری جامعه 
كارگری ش��ده اس��ت و نمايندگان كارگران به نمايندگی از 
جامعه ۱۴ميليونی كارگران تعلل دولت در تصويب افزايش 
٢۰۰هزارتومانی حق مس��کن كارگ��ران را بی اعتمادی به 
دولت می دانند و می گويند: با وجود اينکه وزير كار در نامه 
ارس��الی خود به جهانگيری معاون اول رياس��ت جمهوری 
»قيد فوريت« را ذكر است, اما تا كنون مصوبه افزايش حق 
مس��کن در دولت بی نتيجه مانده است و به معنی اين است 

كه كارگران در اولويت كار دولت نيستند.

تعلل دولت در تصویب حق مسکن 
300هزار تومانی

محمدرض��ا تاجي��ك، عضو كميت��ه مزد ش��ورای عالی كار 
درباره حق مس��کن كارگران گفت: چند ماه از سال جديد 
گذشته است و هنوز حق مسکن ٢۰۰هزارتومانی كارگران 
كه ش��ورای عالی كار يك ماه پيش آن را مصوب كرده بود 
پرداخت نش��ده اس��ت. مقرر بود اين حق مسکن از ابتدای 
تيرماه پرداخت ش��ود و اين درحالی اس��ت كه در چند ماه 
اخير قيمت مسکن و اجاره مس��کن وضعيت سرسام آوری 

پيدا كرده اس��ت.  عضو ش��ورای عالی كار با ابراز اينکه حق 
مس��کن كارگران با وجود رش��د سرس��ام آور قيمت اجاره 
پرداخت نش��ده اس��ت گفت: با پيگيری هايی كه از وزارت 
كار داش��تيم اعالم كردند كه  حتماً قبل از مرداد ماه ۹۹، 

وضعيت حق مسکن به نتيجه برسد.

ح���ق مس���کن 300هزارتومان���ی ب���ه حق���وق تیرم���اه 
کارگران نرسید

ناصر چمنی, رئيس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران 
كشور, درباره حق مس��کن كارگران گفت: تا كنون خبری 
از تصويب حق مسکن نيست. ما به عنوان نماينده كارگران 
س��ال های سال است كه احس��اس مسئوليت را از كارگران 
نمی بيني��م. رئيس كانون عالی انجمن های صنفی كارگری 
اظهار داش��ت: س��بد معيش��ت كارگران در ش��رايط كرونا 
بزرگتر ش��ده است و به س��مت ٦ميليون تومان رفته است. 
دولت باي��د به روش های مختلف از كارگ��ران حمايت كند 
چرا كه با دس��تمزد فعلی و حق مسکن هزينه های زندگی 

كارگران تأمين نمی شود.
وزير كار در ۳۱ خرداد ماه طی نامه ای به جهانگيری،  معاون 
اول رئيس جمهور نوش��ت: به استحضار می رساند بر اساس 
ماده ٢ اصالحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری 
كمك هزينه مس��کن كارگری مصوب ۱۳7۰ مجلس شورای 
اسالمی كمك هزينه مسکن برای كارگران مشمول قانون كار 
س��اليانه توسط ش��ورای عالی كار تعيين و به تصويب هيئت 
وزيران خواهد رسيد. متن نامه به اين شرح است: در اجرای 
قانون مذكور ش��ورای عالی كار در جلسه ٢۹٢ مورخ هفدهم 
خرداد ۹۹ با افزايش كمك هزينه مسکن كارگران از ماهيانه 
يك ميلي��ون ريال به ماهيانه ۳ميلي��ون ريال موافقت نموده 
اس��ت لذا خواهشمند است دستور فرماييد متن پيشنهادی 

زير با قيد فوريت در هيئت وزيران مطرح شود.
هيئت وزيران در جلسه به پيشنهاد شورای عالی كار و به استناد 
ماده ٢ اصالحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری 
كمك هزينه مس��کن كارگ��ری موظ��ف ۱۳7۰ تصويب كرد 
كمك هزينه مسکن كارگران مشمول قانون كار از ابتدای تير ۹۹ 
مبلغ سه ميليون ريال تعيين می شود. افزايش ٢۰۰هزارتومانی 
حق مسکن می تواند در فيش حقوقی كارگران تغييری ايجاد 
كند, هرچند اين تغيير بسيار اندک است اما باز هم در شرايطی 
كه هزينه زندگی كارگران بسيار از درآمد بيشتر است, می تواند 

نقطه قوتی در تأمين معاش آنها باشد.  تسنيم 
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وزير اقتصاد اعالم كرد؛
حفظ۷۰هزارميلياردتومانی 

نقدينگی وارد شده به بورس 
وزير ام��ور اقتصادی و داراي��ی گفت: تالش 
می كنيم نقدينگی ورودی به بازار سرمايه را 
حف��ظ كنيم و به بازار اوليه و نهايتاً به حوزه 

توليدوتوسعه سرمايه گذاری سوق دهيم.
فرهاد دژپسند با اشاره به بند ۹ سياست های 
كل��ی اقتص��اد مقاومتی از فعال ش��دن بازار 
س��رمايه به عنوان يک��ی از مؤلفه های تحقق 
اين سياست ها نام برد و گفت: تعداد كد های 

س��هامداری در بازار س��رمايه تا پايان خرداد 
ماه ۱۵ ميليون و ٢۵۱هزار كد و با احتساب 
س��هام عدالت به ۴۸ ميليون و ۵۰۰ هزار كد 

رسيده است.
وزير امور اقتصادی و دارايی، ارزش معامالت 
بورس در ۴ماهه اول س��ال را نسبت به سال 
۹۸، مع��ادل ۱۴۵ درصد و نس��بت به مدت 
مش��ابه در سال گذش��ته معادل ٦٢۵ درصد 
اع��الم ك��رد. دژپس��ند عرضه اوليه س��هام 
ش��ركت ها در ب��ورس و فراب��ورس در ۴ ماه 
اول سال را معادل ۱۳7 هزار ميليارد ريال و 
نزديك به دو و نيم برابر كل س��ال ۹۸ اعالم 
كرد و افزود: از ابتدای س��ال تاكنون ورودی 
حقيق��ی و حقوق��ی خالص به بازار س��رمايه 
معادل 7۰ هزار ميليارد تومان بوده است كه 
در تالش هستيم اين سرمايه ورودی را حفظ 
كنيم و به بازار اوليه و نهايتاً به حوزه توليد و 

توسعه سرمايه گذاری سوق دهيم.
وی همچني��ن از راه ان��دازی بورس امالک و 
مس��تغالت و امتيازات با سرمايه اوليه ۵هزار 

ميليارد تومان خبر داد.  تسنيم 

علی رغم قول مسؤوالن 
ميوه ارزان نشد 

قيمت ميوه علی رغم قول مسؤوالن همچنان 
از دوران اوج خود عقب نشينی نمی كند.

قيمت ميوه در بازار چند وقتی اس��ت سر به 
فلك كشيده، در حالی كه ايران ساالنه ۱۸,۵ 
ميلي��ون تن محصوالت باغ��ی توليد می كند 
و تنوع فراوانی ه��م دارد، اما قيمت ها آنقدر 
گران اس��ت كه از سبد خانوارها پر كشيده و 

قشر متوسط توان خريد آن را           ندارد.
ميوه ب��ه عنوان يك محص��ول اصلی و مهم 

در افزاي��ش ايمنی اف��راد بوده ب��ه ويژه در 
دوران كرونايی همواره مورد تأكيد مسؤوالن 
بهداش��تی اس��ت. از س��وی ديگر آنطور كه 
كارشناسان بهداش��تی می گويند كمبود اين 
محصوالت در س��بد خان��وار باعث بيماری و 
مشکالتی می شود كه فرد مجبور خواهد بود 

چند برابر آن به دوا و دكتر بدهد.
چند هفت��ه پيش مس��ؤوالن ب��ازار در مورد 
افزاي��ش قيمت ميوه هم��واره می گفتند صبر 
كنيد، قيمت ها پايين می آيد و بازار ميوه ارزان 
خواهد شد، به طوری كه كارگر، رئيس اتحاديه 
فروش��ندگان ميوه و س��بزی اعالم كرد؛ تب 
افزايش قيمت ه��ا فروكش می كند و به زودی 
قيمت ها پايين خواهد آمد. از نظر اين مسؤول 
با سپری شدن دوره ميوه های نوبرانه و رسيدن 
به فص��ل تابس��تان و عرضه بيش��تر ميوه ها، 
قيمت ه��ا كاهش خواهد يافت، اما در حقيقت 
اينطور نش��د. قيمت از س��ر مزرع��ه تا ميدان 
مركزی ميوه و تره بار چندين برابر می شود و از 
ميدان مركزی تا رسيدن به مغازه ها قيمت ها 

باز دو برابر افزايش می يابد. فارس

تا پايان مرداد 99 مصوب شد؛
 تعيين عوارض صادراتی 

تخم مرغ 
وزارت صم��ت ع��وارض صادراتی تخم مرغ را 
ب��رای هر كيلوگرم ۴ هزار ريال تا پايان مرداد 
ماه ۹۹ تعيين كرد. وزارت صمت در بخشنامه ای 
از تعيين عوارض صادراتی تخم مرغ بميزان هر 
كيلوگرم ۴۰۰۰ ريال تا پاي��ان مرداد ۹۹ خبر 
داد. همچني��ن از ابتدای ش��هريور ماه گمرک 
ايران ميزان عوارض صادراتی را تعيين می كند 
و نيز سقف ميزان صادرات در هر ماه ۸۵۰۰ تن 

است. در اين نامه آمده است: با عنايت به ابالغيه 
شماره ۹٢۳۳۴/٦۰ مورخ ۹۴/۴/۹۹ درخصوص 
برقراری ممنوعيت صادرات تخم مرغ تا برگشت 
آرامش به بازار تخم مرغ مطابق مصوبه جلسه ۹٦ 
تنظيم بازار كشور لطفا دستور فرماييد با توجه 
به تصميمات جلس��ه م��ورخ ٢۴/۴/۹۹ كميته 
رصد و پايش تنظيم بازار تخم مرغ و از آنجايی 
كه نرخ تخم مرغ در مرغداری در حال حاضر در 
محدوده قيمت مصوب می باشد نسبت به رفع 
ممنوعيت صادرات تخ��م مرغ و اجازه صادرات 
از اي��ن تاريخ در چارچوب ضوابط و بر اس��اس 
عوارض پيشنهادی به شرح ذيل اقدام فرمايند. 
سقف ميزان صادرات ماهانه تخم مرغ معادل 
ميانگين صادرات ۴ ماه اخير )حداكثر ۸۵۰۰ 
تن در ماه( می باشد و مقادير مازاد بر اين عدد 
با كنترل قيمت های بازار داخلی و مش��روط 
ب��ه رعايت قيمت مص��وب درب مرغداری در 
چارچوب بند ۴ تصميمات جلس��ه ٢۴/۴/۹۹ 
كميته رصد و پايش بر عهده اتحاديه مركزی 
مرغ��داران ميهن و يا مج��وز اتحاديه مذكور 

خواهد بود. فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

مديركل دفتر امور اقتصادی و سياس��ت های تجاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: سند الزامات بهبود فضای 
كس��ب وكار حوزه توليد در پنج حوزه ماليات، بيمه تامين 

اجتماعی، گمرک، بانك و محيط زيست تدوين شده است.
احمد تشکينی افزود: اين موضوعات مقرر است از كانال 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مورد بررسی قرار گرفته 
و نتايج آن در ستاد اصلی برای اخذ مصوبات الزم مطرح 
ش��ود. وی اظهارداشت: يکی از موضوعات كليدی، بهبود 
فضای كس��ب وكار و به تبع آن رونق توليد »بيمه تامين 
اجتماعی« اس��ت؛ اين امر بدان دليل اس��ت كه فعاالن 
اقتص��ادی و واحده��ای توليدی به طور پيوس��ته با اين 
موضوع ارتباط مستمر دارند. تشکينی اضافه كرد: برخی 
موضوعات اساس��ی كه می تواند به تحقق رونق توليد از 
كانال تامين اجتماعی كمك شايانی كند، شامل مواردی 
همچون حذف لزوم اخذ مفاصا حساب از سازمان تامين 
اجتماعی در زمان صدور و تمديد مجوزها از جمله كارت 
بازرگانی، اصالح چگونگی محاس��به و مطالبه حق بيمه 
براس��اس »درصدی از كل مبلغ قرارداد )۵ درصد(« در 

قراردادها و پيمان ها با تشخيص سازمان است.

وی ادامه داد: تببين و تعديل اختيار سازمان )به پيشنهاد 
هيات مديره و تصويب ش��ورای عالی س��ازمان( در نحوه 
مطالب��ه و وصول يك جا ي��ا جداگانه چن��د پيمان يك 
پيمان��کار كه در يك مدت و در برخی موارد مکان معين 
اجرا می شود و نيز مطالبه حق بيمه موضوع پيمان هايی 
كه از ابتدا تا انتهای آن توس��ط كاركنان ثابت و مستقر 
در كارگاه دائمی انجام شود براساس مقررات پيمانکاران  
و تقليل و تقس��يط دريافت چه��ار درصد حق بيمه كل 
س��نوات مشموالن شاغل در مش��اغل سخت و زيان آور، 
ساير موارد اساسی برای تحقق رونق توليد است. به گفته 
اين مقام مس��وول، ساير موارد مرتبط ش��امل عناوينی 
همچ��ون ابالغ و تاكيد بر رس��يدگی ب��ه دفاتر و صورت 
مزد يك س��ال گذش��ته، اعمال قان��ون معافيت پنج نفر 
كارگر از پرداخت سهم بيمه كارفرما، تعديل سهم باالی 
كارفرما از پرداخت حق بيمه كاركنان و تعيين فرآيندی 
ش��فاف برای جلوگيری از اعمال تمايل اكثريت اعضای 
هيات های تشخيص مطالبات به سازمان تامين اجتماعی 
و مخدوش ب��ودن احتمالی اصول دادرس��ی منصفانه و 

بی طرفی هيات موصوف است.  وزارت صمت

وزارت صنعت اعالم کرد:

تدوینسندالزاماتبهبودفضایکسبوکار
عضو هيات مديره انجمن فوالد با تشريح جزئيات جلسه 
توليدكنندگان فوالد با مس��ئوالن دولتی، گفت: در اين 
جلس��ه مقرر ش��د عرضه فوالد در بورس كاال ادامه يابد 
و در عي��ن حال، تغييری در مورد ضرايب قيمت گذاری 

زنجيره فوالد صورت نگيرد.
س��يد رض��ا شهرس��تانی ب��ا تش��ريح جزئيات جلس��ه 
توليدكنندگان فوالد با محمد نهاونديان معاون اقتصادی 
رئيس جمهور كه در نهاد رياس��ت جمهوری برگزار شد، 
اظهار داش��ت: در اين جلس��ه در خصوص مديريت بازار 
فوالد و چگونگی عرضه در بورس مباحثی مطرح ش��د و 
دولت��ی ها حمايت خود را از ادامه عرضه فوالد در بورس 
كاال اعالم كردند. وی با بيان اينکه تاكنون قيمت زنجيره 
فوالد بر مبنای ضرايبی از معدل ۳ ماهه قيمت ش��مش 
فوالد خوزستان تعيين شده است، تصريح كرد: خواسته 
توليدكنندگان فوالد اين ب��ود كه ضرايب تعيين قيمت 
زنجيره فوالد اعم از كنس��انتره، گندله و آهن اس��فنجی 
تغيي��ر نکند زيرا ب��ا برخی تصميم��ات معاونت معدنی، 
نتايج ۱٢ س��اله قيمت گذاری زنجيره فوالد زير س��وال 
رفته بود. در عين ح��ال با افزايش ضرايب، قيمت فوالد 

شديداً افزايش می يابد.
شهرس��تانی ادامه داد: در اين جلسه آقای نهاونديان تاكيد 
ك��رد كه دولت به دنب��ال ايجاد اقتصاد س��الم و به دور از 
دخالت دولت اس��ت. در عين حال ايش��ان بر عرضه فوالد 
متناسب با نياز كشور تاكيد كرد. در مقابل، توليدكنندگان 
نيز عنوان كردند كه اگ��ر دولت دخالتی در قيمت گذاری 
نداشته باشد و س��قف قيمتی تعيين نشود، بازار به تعادل 
خواهد رس��يد. وی افزود: همچنين عن��وان كرديم كه اگر 
هزينه حمل از درب كارخانه تا بازارهای صادراتی از قيمت 
فوالد كسر شود، قيمت داخلی مشخص می شود. پس نبايد 
س��قف قيمتی دستوری تعيين شود تا بين صادرات و بازار 
داخل تعادل برقرار شود. عضو هيات مديره انجمن فوالد با 
بيان اينکه تعيين سقف قيمتی برای فوالد باعث ايجاد رانت 
شده است، گفت: قرار شد ببينيم طی دو ماه آينده وضعيت 
بازار به چه صورت در می آيد و در مورد برداش��تن س��قف 
قيمت در بورس نيز كار كارشناسی صورت گيرد. وی گفت: 
افزايش عرضه زمانی صورت می گيرد كه قيمت گذاری 
دستوری نداشته باشيم زيرا تعيين قيمت دستوری باعث 

ايجاد تقاضای كاذب در بازار می شود.  بورس كاال

عضو هیات مدیره انجمن فوالد مطرح کرد؛

ادامهعرضهدربورسوثباتضرایبقیمتی

در وانفسای گرانی مسکن رقم خورد؛

 حق مسکن کارگران 
بالتکلیف تعلل هیئت دولت 

معرفیمستأجرانبهبانکبرایدریافتواماز۲۰مرداد
معاون وزير راه از معرفی مستأجران به بانك برای دريافت وام از ۲۰ مرداد خبر داد و گفت: برای حمايت از توليد 

مسکن حمايتی، قيمت فوالد و سيمان كاهش می يابد.
محمود محمودزاده با اشاره به اينکه موضوع مسکن يك موضوع چندوجهی است و بايد از زوايای مختلف مورد 
بررسی قرار بگيرد، اظهار كرد: كاهش قيمت مسکن به وجوه مختلفی از اقتصاد وابسته است و اينکه تصور شود 
از  بايد  افزايش توليد يا وضع ماليات، قيمت ها در بخش مسکن كاهش می يابد، تصوری صحيح نيست و  با  تنها 

شقوق مختلف به اين موضوع رسيدگی شود.
مسکن  توليد  افزايش  مبنای  بر  سياستگذاری ها  و  است  كشور  نياز  مسکن،  توليد  قطعا  اينکه  بر  تاكيد  با  وی 
پايه گذاری شده است، افزود: بر اساس آمارها در حال حاضر، تعداد واحدهای مسکونی موجود در كشور از تعداد 

خانوار بيشتر است.
 اما در عين حال مسئله كمبود مسکن در كشور وجود دارد كه بزرگ ترين علت آن اين است كه بخش عمده ای از 
مسکن های موجود در توان خريد گروه های هدف نيست. به همين دليل، وزارت راه و شهرسازی، سناريوی چند 

وجهی را طراحی كرده و مشغول انجام آن است.
محمودزاده سياستگذاری های وزارت راه و شهرسازی را شامِل ماليات بر خانه های خالی با همفکری سازمان امور 
مالياتی، اتمام واحدهای مسکونی مهر باقيمانده، توليد مسکن ملی، و تقويت جريان توليد مسکن اعالم كرد و 
و  فوالد  قيمت  كاهش  موضوع  ابالغ شد،  رئيس جمهور  از سوی  گذشته  هفته  در  كه  گفت: جديدترين دستوری 
سيمان و خروج اين دو نهاده ساختمانی از بورس برای حمايت از مسکن حمايتی با قيمت ثابت و بر مبنای قيمت 
تمام شده خواهد  قيمت  روی  را  تاثيرگذاری  و  تفاوت جدی  كار،  اين  كه  بود  افزايش  درصد   ۲۰ با  گذشته  سال 

گذاشت.
افزود:  مسکن،  قيمت  افسارگسيخته  افزايش  برای  دولت  راهکارهای  خصوص  در  شهرسازی  و  راه  وزير  معاون 
پيشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن در قالب اجاره و بازار خريد و فروش به 
دولت، ارائه شد.در بخش اجاره دو مصوبه؛ تعيين سقف افزايش اجاره بها و وديعه مسکن مصوب شد كه نقش مهمی 

در ساماندهی بازار مسکن خواهد داشت. 
وی با بيان اين كه ثبت نام وديعه اجاره تا پنجشنبه 9 مرداد انجام شد و تا قبل از ۲۰ مرداد، وام وديعه اجاره مسکن 
تا  امروز ١١ مرداد آغاز شده است و  از  افزود: پااليش  متقاضيان وام وديعه  به واجدان شرايط پرداخت می شود، 
قبل از ۲۰ مردادماه به پايان می رسد و واجدان شرايط به سيستم بانکی برای دريافت وام وديعه مسکن معرفی 

می شوند.
وی درباره تنظيم بازار و اقدامات وزارت راه و شهرسازی نيز گفت: بزرگترين اقداماتی كه در حوزه تنظيم بازار مسکن 
از سوی وزارت راه و شهرسازی سياستگذاری شده است، موضوع ماليات بر خانه های خالی، افزايش توليد مسکن، 
ارائه مشوق های خدماتی  از جمله تخفيف عوارض در صدور پروانه، در ارائه خدمات مهندسی، و كاهش ماليات برای 

سازندگان فعال است كه نقش مهمی در تنظيم بازار مسکن خواهد گذاشت.  وزارت راه و شهرسازی 

نمای نزدیک


