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حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران 
 از شرکت های دانش بنیان 

گسترده تر می شود
دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« گفت: بانک 
قرض الحســنه مهر ایــران در راســتای کمک به 
تحقق شــعار سال، برنامه گسترده ای برای حمایت 
از شــرکت  های دانش بنیان دارد و حضور بانک در 
نمایشــگاه INOTEX نیز با هدف معرفی خدمات 

بانک به این شرکت ها صورت می گیرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، دکتر »ســید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل 
ایــن بانــک از برنامه های مختلف بــرای حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان خبر داد. وی با اشــاره به 
اینکه مقام معظم رهبری )مــد ظله العالی( صراحتاً 
در شعار ســال بر حمایت از شرکت های دانش بنیان 
تأکید کرده اند، گفت: حمایت از این شرکت ها اهمیت 
باالیی دارد؛ زیرا این شرکت ها می توانند نقش پررنگی 
در ایجاد اشتغال، به کارگیری نیروهای تحصیلکرده و 
متخصص، جلوگیری از خروج ارز از کشور و افزایش 
تولید ناخالص داخلی ایفا کنند. شمســی نژاد گفت: 
دولت ســیزدهم برنامه های ویژه ای برای حمایت از 
تولید داخلی و به ویژه شــرکت های دانش بنیان دارد 
و بانک قرض الحســنه مهر ایران نیز در همین راستا 
حمایت خود از این شــرکت ها را افزایش خواهد داد. 
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در رابطه با 
افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه گفت: رسیدن 
سقف تسهیالت قرض الحسنه شخص حقیقی به ۲۰۰ 
و شــخص حقوقی به ۵۰۰ میلیون تومان، می تواند 
انگیزه مناسبی باشد که افراد و سازمان های متقاضی 
دریافت تسهیالت قرض الحسنه، حساب های خود را 
به بانک قرض الحســنه مهر ایران منتقل کنند. زیرا 
افزایش سقف تســهیالت قرض الحسنه صرفاً مربوط 
به بانک های قرض الحســنه بوده و از این جهت بانک 
قرض الحســنه مهر ایران دارای مزیت نســبی است.
شمسی نژاد پرداخت حقوق شرکت های دانش بنیان 
در قالب طرح های مســاعده مهر، مهریار و بیمه عمر 
مانده بســتانکار را یکی از خدمات قابل ارائه از سوی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران به این شرکت ها دانست.

شبکه های اجتماعی بانک ایران زمین
شــبکه های اجتماعی ســبب شــده اند تا ارتباط 
دورادور و اندک مشــتریان با بانک مورد نظرشان 
، به یک ارتباط گســترده و بی واســطه تر تبدیل 
شــود. خصوصا اینکه یکی از راههای جلب اعتماد 
مشــتریان در ارائه و پذیرش خدمات مالی، ارتباط 

نزدیکتر و تعامل دوسویه است.
شــبکه های اجتماعــی به افراد این امــکان را می 
دهد تا آمــوزش و اطالعات الزم در مورد خدمات، 
محصوالت و موسســات مالی به دست آورند. بانک 
ایران زمین در بانکــداری دیجیتال به عنوان یک 
بانکداری مردم محور، معتقد اســت که زمین بازی 
را مشــتری مشــخص می کند و ایران زمین باید 
خدمــت را آنجایــی ارائه کند که مشــتریان می 
خواهند. در دنیای بانکها امروزه  رفتار مشــتریان 
مورد مطالعه قرار می گیرد و خواسته های آنها در 
شبکه های اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد و 
بانک ها برای موفقیت در عرصه تنگاتنگ رقابت در 
جلب مشتریان بیشتر  سعی دارند تا با  ایجاد یک 
رابطه نزدیکتر و ارائه خدمات شخصی سازی شده، 
اعتماد مشــتریان را جلب کنند. اما این رابطه باید 
فراتر از پشــتیبانی باشد و ابزارهایی باید در اختیار 
مشتریان گذاشــت تا ضمن بهره مندی از خدمات 
آنالین ، در پس انداز ، ســرمایه گذاری و خدمات 
شخصی ســازی شده هم رضایت مشــتریان را به 
خود جلب کنند. در عصر دیجیتال مشتریان بانک 
ها به دنبال ارائه خدمات بانکی در بســتر شــبکه 
های اجتماعی هستند و با توجه به حضور گسترده 
کاربران دراین شــبکه ها، فرصتــی برای بانکها به 
وجود آمده تا برای ارائه خدمات به کســب و کارها 
و مشتریان وارد فضای شبکه های اجتماعی شوند.
آمارها نشــان دهنده  افزایش میزان اســتفاده از 
رسانه های اجتماعی است. امروزه میلیاردها نفر در 
جهان به شــبکه های مختلف اجتماعی دسترسی 
دارنــد و از آنها بــرای انجام کارهــای روزانه خود 
استفاده می کنند و این موضوع فرصت بی نظیری 
را برای تعامل  مردم به یکدیگر، کســب و کارها و 
ارائه خدمات توســط شرکت ها، سازمان ها، شبکه 

بانکی و مالی فراهم کرده است.

پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری 
از سوی بانک سینا

بانک ســینا در راســتای اجرای مســئولیت های 
اجتماعــی و حمایــت از خانــواده هــای ایرانی و 
همچنین اجرای جزء ۲ تبصــره 16 قانون بودجه 
سال 14۰1 کل کشور، نسبت به پرداخت تسهیالت 

قرض الحسنه فرزندآوری اقدام می نماید.
طبق بخشــنامه بانک مرکــزی و به جهت حمایت 
از خانواده های ایرانی و تشویق به امر فرزندآوری، 
این بانک پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری را 
در دستور کار قرار داده اســت. براین اساس برای 
فرزندانی که از سال 14۰۰ به بعد به دنیا آمده اند، 
تسهیالت قرض الحسنه فرزند آوری، به ازای فرزند 
اول ۲۰۰ میلیون ریــال ، به ازای فرزند دوم 4۰۰ 
میلیــون ریال ، به ازای فرزند ســوم 6۰۰ میلیون 
ریال ، به ازای فرزند چهارم 8۰۰ میلیون ریال و به 
ازای فرزند پنجم به بعد 1۰۰۰ میلیون ریال تعلق 
می گیرد. در مورد فرزندان دوقلو و بیشــتر هم به 
ازای هر فرزند یــک وام تعلق می گیرد. به همین 
منظور بانک ســینا پس ازبررسی و اعتبار سنجی 
متقاضیــان و طی فرایندهــای قانونی به پرداخت 

تسهیالت اقدام می کند.

اخبـــار

معاون بنیاد مســکن انقالب اســالمی از رفع مشکالت 
پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی 

در شبکه بانکی خبر داد.
مجید جودی در خصوص اجرایی شدن تسهیالت ۲۰۰ 
میلیون تومانی مســکن روســتایی و همچنین اجرای 
واحدهای مســکونی روستایی تحت مســئولیت بنیاد، 
گفت: بنیاد مســکن سال گذشته طبق برنامه 1۳۵ هزار 
خانوار بــرای دریافت تســهیالت 1۰۰ میلیون تومانی 
مسکن روســتایی به بانک معرفی کرد که ۷۵ هزار نفر 
از ایــن تعداد، عقد قرارداد کرده و کار احداث واحدهای 

مسکونی را آغاز کردند.
معاون بنیاد مســکن انقالب اســالمی ادامه داد: با ارائه 
پیشــنهاد افزایش تسهیالت مسکن روســتایی به ۲۰۰ 
میلیون تومــان و تصویب و ابــالغ آن بخش عمده ای از 
متقاضیان تسهیالت مســکن روستایی خواستار دریافت 
این تســهیالت بودند و به همین دلیــل در روند اجرای 
مسکن روســتایی وقفه ای ایجاد شد.جودی در خصوص 
دالیل تأخیر در پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 
مسکن روســتایی توضیح داد: سامانه پرداخت تسهیالت 

مشــکالتی داشــت که در تفاهم وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی این مشکل حل شده 
اســت. همچنین در خصوص افزایش ســقف تسهیالت 
مسکن روســتایی ضمانت نامه ســازمان برنامه و بودجه 
نیاز بــود که معاون اول رئیس جمهــور در خصوص رفع 
این مشکل قول مساعد داده است و ارائه تسهیالت ۲۰۰ 

میلیون تومانی مسکن به زودی آغاز خواهد شد.
وی توضیح داد: بانک ســپه تنها بانکی اســت که ارائه 
تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی را آغاز کرده اســت که 
امیدواریم با رفع مشــکالت، ســایر بانک ها نیز در این 
زمینه همکاری الزم را داشته باشند.معاون بنیاد مسکن 
افزود: تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی مســکن امکانی 
است که واحدهای مسکونی روستایی بتوانند با کیفیت 
احداث شــوند. زیرا اگــر افزایش تســهیالت در بخش 
مسکن روســتایی محقق نمی شــد واحدهای مسکونی 
آغاز شده روستایی که به مرحله ای از پیشرفت فیزیکی 
رســیده اند به تعدادی واحد مســکونی نیمه کاره تبدیل 
 می شــد که برای بخش مســکن نیز زیان ده محســوب 

می شود.  وزارت راه و شهرسازی

پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی آغاز شد
معامالت انجام شده در ســامانه نیما با رشد ۲برابری از 
ابتدای ســال تاکنون به 4میلیارد دالر رســید، این در 
حالی است که نظام ثبت سفارشها از روش سابقه واردات 
به اعتبارسنجی تغییر کرده است و همین موضوع باعث 

افزایش تقاضای ارز وارداتی شده است.
بــر اســاس معامــالت روز گذشــته در ســامانه نیما 
صادرکننــدگان با فروش بیــش از ۳۳۲ میلیون معادل 
دالری ارزهــای حاصــل از صادرات، رکــورد معامالت 
ســامانه نیما از ابتدای سال تاکنون را شکستند. مجموع 
معــادل دالری معامالت از ابتدای ســال جــاری تا روز 
گذشــته بالغ بر 4 میلیارد دالر شــود کــه این میزان 
 در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته 1۰۰ درصد 

رشد نشان می دهد.
طبق اعالم روابــط عمومی بانک مرکزی، نظام یکپارچه 
معامالت ارزی )ســامانه نیما( با هدف تســهیل تأمین 
ارز راه اندازی شــده است و با اســتفاده از آن، خریداران 
)واردکننــدگان( و فروشــندگان )صادرکننــدگان( ارز 
متناســب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی 

در محیط الکترونیک اقدام می کنند.

پیش از این در مرحله ثبت ســفارش شــاهد دگرگونی 
اساســی در نظام ثبت ســفارش از روش سابقه واردات 
به اعتبارســنجی بودیم که به اذعان مسئوالن مرتبط با 
موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز وارداتی حداقل در 

کوتاه مدت و شرایط تحریمی شده است.
مدیرکل دفتر مقــررات صادرات و واردات وزارت صمت 
در همیــن خصوص با  اشــاره بــه تغییر شــیوه ثبت 
ســفارش گفته بود: اگرچه ممکن است در ابتدا با کمی 
افزایش ثبت  سفارش روبه رو باشــیم ولی با تمهیداتی 
که ارایه خواهد شــد و با توجه بــه محدودیت در اقالم 
قابل ثبت و ســفارش و نیاز رو به رشــد واحدها کم کم 
بــه روال جاری که بر اســاس عرضه و تقاضا می باشــد 
به تعــادل خواهد رســید، همچنین بانــک مرکزی بر 
اســاس رویه های تأمین، همچنــان اولویتهای طبقاتی 
گروه بنــدی کاالیی را در ســرلوحه اقداماتش قرار داده 
اســت.با توجه به عدم موضع گیری صریح وزارت صمت 
در این خصــوص بهتر اســت بانک مرکــزی و معاون 
 ارزی ایــن بانــک در خصوص این چالــش ورود جدی 

داشته باشند.  تسنیم

با افزایش عرضه ارز صادراتی، تقاضای وارداتی ۲برابر شد

گزارش

گروه اقتصادی  طرح اصــالح یارانه ها در روزهای اخیر 
در حالی به بحث اصلی اقتصادی کشــور مبدل شده است 
که همچنان ابهامات بســیاری در باب چگونگی اجرای آن 
مطرح اســت در حالی که بسیاری نیز تاکید دارند دولت تا 
پیش از اجرایی ساختن زیر ساخت ها و افکار عمومی نباید 

قیمت آرد را تغییر می داد. 
این روزها اقتصاد کشور با مجموعه ای از ابهامات همراه شده 
است چرا که از یک ســو تورم به دلیل افزایش دستمزدها 
و هزینه ها شــدت گرفته است و از سوی دیگر بر اصالحات 
اقتصادی دولت عمال بر این فضا دامن زده است بویژه اینکه 
هنوز نیز معلوم نیست که چه زماین این اصالحات انجام می 
شود اما در عمل بار تورمی آن بر بازار نشسته است. در این 
میان مسئوالن اقتصادی دولت عنوان می کنند که به دنبال 
تدوین راهکارهایی همچون کاال برگ الکترونیک هستند و 
از ســوی دیگر بر اصل کاهش فشارها بر بخش آسیب پذیر 
جامعه تاکید دارند اما هنوز به این ســوال پاسخ داده نشده 
اســت که آثار تورمی گرانی کاالهای اساسی بر سایر کاالها 
و خدمات چگونه جبران خواهد شد چرا که قطعا تغییر در 
قیمت نان و یا روغن و امثالهم روی قیمت خدمات و ســایر 
کاالها که شــامل یارانه نمی شود تاثیر خواهد داشت که با 
توجه به تورم شــدید در این بخش ها، افزایش قیمت ها به 

شدت افزایش احتمالی را نشان می دهد. 
اما در این میان سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در حاشیه نشست مشترک معاون اول رئیس جمهور 
و همه وزیران با اســتانداران و فرمانداران کشــور در مورد 
هماهنگی طرح اصالح یارانه کاالهای اساســی و آرد و نان 
در وزارت کشور اعالم کرد: برای اجرای طرح اصالح یارانه 
آرد و نــان الزم بود بعد از مــاه مبارک رمضان همه ارکان 
اجرای این طرح نسبت به جزئیات، ابهام و سؤاالت توجیه 
شــوند. وی افزود: در این زمینه امروز جلســه ای با حضور 
وزرا، معاونان وزرا، همه اســتانداران و مقامات اجرایی مؤثر 
با اجرای این طرح در محل وزارت کشــور برگزار شــد و 
ســازمان برنامه و بودجه به عنوان مرکز هماهنگی اصالح 
یارانه ها الگویی ارائه کــرد.وی گفت: همچنین معاون اول 
رئیس جمهور،  مســؤول اجرایی کل طــرح اصالح یارانه ها 
اســت که در این جلســه مطالبی مطرح کــرد و بنده به 

عنوان وزیــر اقتصاد در طرح اصالح یارانــه آرد خبازی و 
نان سنتی مطالبی عنوان کردم. همچنین  معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و وزرا جزئیاتی از طرح اصالح یارانه کاالهای 
اساســی را ارائــه کردند و از فردا که اســتانداران به محل 
خدمت خود برمی گردند بــا حداکثر هماهنگی و کمترین 

ابهام شاهد اجرای طرح خواهیم بود.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفــت:  در طرح اصالح نظام 
یارانه های کشــور تأکید داریم تا حــد ممکن قدرت خرید 
مردم حفظ شود و میزان پرداختی از جیب اقشار کم درآمد 
را رعایــت کنیم و در مورد نان نظامات متفاوتی وجود دارد 
و با اطمینان بخشی کامل برای مردم اصالح نظام یارانه نان 
اجرا می شود. وی این نکته را هم گفت:  اجرای کاالی برگ 
الکترونیکی از ضروریات طرح اصالح یارانه ها اســت که این 
هم مصوب قانون بودجه ســال جاری است در سیاست های 
اجرایــی هم کاال بــرگ الکترونیکی در اولویــت قرار دارد 
که اگــر این طرح نهایی شــود اجرا خواهد شــد.به گفته 
وزیر امور اقتصادی و دارایــی، معاون اول رئیس جمهور به 
عنوان فرمانده اصالح یارانه کاالهای اساســی انجام وظیفه 
می کند همچنین نقشــه راه اجرا توسط سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی طراحی شده و هماهنگی بین قوا و دستگاه های 
اجرایی در مرحله پیاده سازی اصالح یارانه کاالهای اساسی 
و آرد و نان توســط معاون اول دنبال می شــود. اما در این 
میان مســعود میرکاظمی گفت: هــدف این دولت عادالنه 

سازی یارانه ها و مبارزه جدی با فقر است.  پرداخت یارانه ها 
باید طوری باشــد که هم عادالنه باشــد و هم شاخص های 
کالن اقتصــادی را اصالح کند.  در خصوص اصالح و تغییر 
شــیوه یارانه پرداختی به کاال های اساسی جلسات مختلفی 
برگزار کردیم و در حال نهایی کردن تصمیمات هستیم که 
بعــد از تصویب رئیس جمهور به اطالع مردم می رســانیم.  
به گفته او، تحلیلی در ســازمان هدفمندی یارانه ها صورت 
گرفته که نشــان می دهد هر زمانی که میزان پرداختی به 
دهک های مختلــف، تغییر پیدا کرده، به ســرعت ضریب 
جینی نیز تغییر پیدا کرده است؛ این مساله ضرورت اصالح 

پرداخت یارانه ها را نشان می دهد.  
از ســوی دیگر اما وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه ارز 
ترجیحــی با عدالت توزیع نشــد و اقتصاد ایــران را دچار 
بیمــاری مزمن کــرد،  گفت:  مردم نگران اصــالح یارانه ها 
نباشــند، یارانه جبرانی نان دو مــاه قبل از اصالح یارانه ها 
به حساب آنها واریز می شود.ســیدجواد ساداتی نژاد اظهار 
کرد:  با توجه به الــزام قانونی در بودجه 14۰1 دولت باید 
روند تخصیص ارز ترجیحــی را اصالح کند، متخصصان و 
نخبگان اقتصادی اذعان کردند ارز ترجیحی باید در حوزه 
اقتصاد ایران عادالنه توزیع شــود، اصالح در این زمینه به 
نفع مردم و عدالت در جامعه اســت. ساداتی  نژ اد ادامه داد:  
مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادالنه آن حائز اهمیت است 
و در این طرح مردم این اطمینان را داشــته باشند،  دولت 

قبل از حذف یارانه کاالهای اساســی،  قدرت خرید مردم را 
ترمیم خواهد کرد و جبرانی الزم را به حساب خانوارها واریز 
خواهد کــرد.وی افزود:  قبل از اجرای طــرح اصالح یارانه،  
دو مــاه زودتر واریز جبرانی و افزایش قدرت خرید مردم بر 
اساس دهک ها انجام می شــود و به حساب ها واریز خواهد 
شد و بعد از آن تغییر نرخ انجام خواهد شد؛ بنابراین مردم  

ما نگرانی از این بابت نداشته باشند.
وزیر جهاد کشاورزی در تبیین مشکالت ارز ترجیحی گفت:  
این ارز هم به حوزه کشــاورزی خسارت زده، و هم به حوزه 
دام و طیــور،  ارز ترجیحی در طول زمان اجرا نشــان داده 
به اهداف خود نرســیده است. عادالنه توزیع نشده و اقشار 
مختلف مردم نتوانســتند عادالنه از این ارز بهره مند شوند.

ساداتی نژاد با بیان اینکه ارز ترجیحی موجب بیماری مزمن 
در اقتصاد ایران شده است،  گفت:  ارز ترجیحی بهره وری را 
در صنعــت غذا و دام و طیور کشــور به ورطه نابودی برده 
اســت. صنعت دام و طیور به دلیل وجود ارز ترجیحی رنج 
می برد و این درخواست صنعتگران و تولیدکنندگان صنعت 
غذای کشــور بوده که این ارز حذف شود.وی ادامه داد:  ارز 
ترجیحی موجب رانت و فســاد بوده و فساد گسترده ای در 
تأمین نهاده هایی تأمینی از خارج از کشور ایجاد کرد و باعث 
شد به دلیل فاصله قیمت ایجاد شده،  سرعت قاچاق افزایش 
یابد و یارانه ای که باید به مردم تعلق بگیرد،  بعضاً سر سفره 
مردم کشورهای دیگر برود. در این میان اما همزمان قیمت 
انــواع آرد صنف و صنعت با درصــد های مختلف 1۵ هزار 
تومان تا 16 هزار ۹۰۰ تومان اعالم شــد.جعفر ایزدیار دبیر 
کل کانون انجمن های صنایع آرد ایران در نامه ای با اشاره 
به قیمت جدیــد گندم و همچنین تصمیمات جدید دولت 
در زمینــه قیمت گندم صنــف و صنعت اعالم کرد: پس از 
بررسی قیمت های پیشنهادی کانون در سازمان حمایت و 
تصویب قیمت ها، نهایتا قمیتهای جدید در ســامانه فروش 
آرد از محــل گندم 1۲۰ هزار ریالی درج و کارخانجات آرد 

سازی ملزم به رعایت آنها می باشند.
لیســت قیمت آرد بر مبنای گندم 1۲ هزار تومانی به این 
شرح اســت: آرد ۲۷ درصد 16۹۰۰ تومان ،آرد ۲1 درصد 
16۰۰۰ تومــان،آرد 18 درصــد 1۵۷۰۰ تومــان،آرد 1۵ 

درصد 1۵۳۵۰ تومان،آرد 1۲ درصد 1۵۰۰۰ تومان.

اصالح یارانه ها و ابهاماتی که همچنان ادامه دارد

طبــق اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه مســکن خانوار مســتاجر 
شهرنشــین روی خط فقر در سال 14۰1، ماهیانه حدود ۲ میلیون و 4۵4 هزار 
تومان و در باالترین نرخ حدود ســه میلیون و 8۲۲ هزار تومان است. پایین ترین 

در خراسان جنوبی و حدود 8۳۷ هزار تومان است.
»سید هادی موسوی نیک«، مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در نشســت بررسی »فقر مسکن« با اشاره به پژوهش انجام 
شده پیرامون حوزه مســکن گفت: این پژوهش نشان می دهد وضعیت مسکن و 
فقر مســکن چگونه و تا چه اندازه حاد شده اســت.وی ادامه داد: در این بحث، 
مســکن مقرون به صرفه که به عنوان معیار درنظر گرفته می شود، در مقایسه با 
دیگر کشورها در برخی استان ها وضعیت حادتر است و بالغ بر 8۰ درصد خانوار 
مســتاجر در تهران سهم هزینه مسکن شان از ســبد هزینه خانوار، بیش از ۳۰ 
درصد است.در این نشست »آزاده شهاب« کارشناس حوزه مسکن پیرامون »فقر 
مســکن در ایران« به ارائه نتایج مطالعه ای پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: 
بر اســاس برنامه اسکان بشر ســازمان ملل متحد و احصای مفاهیم مورد نظر و 

منطبق در ایران، فقر مسکن را می توان تعریف کرد.
وی افزود: بر این اســاس »بد مســکنی« و »عدم دسترسی به مسکن مقرون به 
صرفه« دو شاخص تعریف مســکن هستند؛  بد مسکنی یعنی درصد افرادی که 
حداقل در یکی از ابعاد مسکن )دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، 
مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی( دچار محرومیت هستند. وی 
افزود: عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی درصد افرادی که سهم 
مســکن، بیش از ۳۰ درصد هزینه های آنهاست که به طور خاص جمعیت مورد 

نظر برنامه های حمایتی مسکن را شامل می شوند.
وی ادامه داد:  بر این اســاس، نرخ عدم دسترســی به مســکن مقرون به صرفه 
در مناطق شــهری 4۹ درصد )۹.۵ میلیون خانوار( و نرخ بدمســکنی در مناطق 

روستایی 4۰ درصد )۲.4 میلیون خانوار( است.
وی همچنین به بررســی شاخص های فقر مســکن در دهه ۹۰ پرداخت و گفت: 
شاخص عدم دسترســی مقرون به صرفه در این بازه زمانی دارای روند افزایشی 
بوده است به طوری که در سال 1۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال 1۳۹۹ حدود 

41 درصد خانوارهای کشــور دارای سهم مســکن بیش از ۳۰ درصد در هزینه 
زندگی شان بوده اند. همچنین نرخ بدمسکنی )محرومیت در حداقل یکی از ابعاد 

مسکن( دارای روند نزولی بوده است.
1۳۹۹ حدود 1۹ درصد است که در این میان باالترین نرخ بدمسکنی مربوط به 
اســتان هرمزگان با 64.۷۵ درصد و پایین ترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان 
ایالم با 4.۳۰ درصد اســت.وی آمار خانوارهای فاقد مســکن مقرون به صرفه در 
سال 1۳۹۹ را نیز اعالم کرد و گفت: نرخ متوسط کشوری این شاخص 41 درصد 
است که تهران با 81 درصد باالترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹ درصد پایین ترین 
آمار را دارد. این کارشناس ادامه داد: همچنین نرخ خانوار فاقد مسکن مقرون به 
صرفه )مستاجران( در سال 1۳۹۹ نیز ۵۷ درصد است که باالترین نرخ مربوط به 
تهران با ۷۹.۹ درصد و پایین ترین نرخ مربوط به خراســان جنوبی با 8.۳ درصد 
است.شــهاب درباره سهم مســکن در هزینه خانوار در دهه ۹۰ نیز توضیح داد و 
اظهار کرد: روند افزایش ســهم هزینه مسکن در کشور از سال 1۳۹۷ با سرعت 
بیشــتری نسبت به سال های گذشته افزایش یافته اســت و شرایط اقتصادی از 
دالیل اصلی این رخداد محســوب می شود. بر این اساس سهم هزینه مسکن در 
سبد هزینه خانوار در ایران حدود 1.۷ برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه 

یورو بوده است.
این پژوهشــگر آماری از مستاجران در ســال ۹۹ ارائه کرد و گفت: آمار متوسط 
کشــوری مســتاجران 1۹ درصد اســت؛ تهران با ۲۹.۳ درصد بیشترین میزان 
مســتاجر و آذربایجان شرقی با ۷.4 درصد کمترین میزان مستاجران را داراست. 
درصد خانوار مســتاجر با هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد در بخش روستایی 6 
درصد و در بخش شــهری ۹4 درصد است. همچنین نرخ فقر در خانوار مستاجر 
در بخش شــهری ۲۷ و در بخش روستایی 1۷ درصد است.وی ادامه داد: درصد 
خانوار مســتاجر شهری دارای هزینه مســکن بیش از ۳۰ درصد در سبد هزینه 

خانوار در ســال 1۳۹۹ مبین آن اســت که نرخ متوســط در مناطق شهری ۵۹ 
درصد است که در باالترین و پایین ترین نرخ خود، در تهران 8۰.4 و در خراسان 

جنوبی ۹ درصد است.
شــهاب با اشاره به اینکه مقایسه شاخص های رفاهی مستاجران و غیرمستاجران 
با متوســط کل کشور در سال 1۳۹۹ نشان می دهد که مستاجران جهت برطرف 
کردن نیاز ســرپناه از ســایر هزینه ها و لذت های زندگی می کاهند و در معرض 
آســیب پذیری بیشــتری در جامعه هســتند، گفت: در دهه ۹۰ ســهم هزینه 
مسکن در هزینه خانوار گروه مســتاجران همواره باالتر از غیرمستاجران )1.1۳ 
برابر( اســت. با بررسی شاخص های فقر مســکن می توان گفت که مشکل اصلی 

مستاجران عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه است.
وی همچنین به روند شناســایی گروه جمعیتی آسیب پذیر مستاجران در سال 
1۳۹۹ پرداخت و عنوان کرد: برآورد هزینه مســکن خانوار مســتاجر شهرنشین 
روی خــط فقر در ســال 14۰1، نشــان می دهد کــه به طور متوســط هزینه 
مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود ۲ میلیون و 4۵4 هزار تومان است 
که در باالترین نرخ در تهران ســه میلیون و 8۲۲ هــزار تومان و در پایین ترین 
نرخ در خراســان جنوبی 8۳۷ هزار تومان است.وی در توضیح طرح پیشنهادی 
»کمک هزینه اجاره« گفت: ســناریوی اول حمایت از ســه دهک اول درآمدی 
است که گروه پیشــنهادی برای حمایت، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد 
ثابت دارای حداقل ســه فرزند زیر ۲۵ سال در ســه دهک اول، خانوار مستاجر 
شهرنشــین فاقد درآمد ثابت و دارای فرزند زیر 18 ســال در ســه دهک اول، 
خانوار مســتاجر شهرنشین زن سرپرســت دارای فرزند زیر 18 سال با بعد بیش 
از ۲ نفر در ســه دهک اول درآمدی و بازنشســتگان مستاجر شهرنشین در سه 
دهک اول است.شــهاب افزود: جمعیت برآوردی این طرح 1.۳8 میلیون خانوار و 
منابع مورد نیاز ۲۲.۲6 هزار میلیارد تومان اســت. در سناریوی دوم که حمایت 
از پنج دهــک درآمدی اول را در بر می گیرد، جمعیــت برآوردی 1.88 میلیون 
خانــوار و منابع مورد نیــاز ۲۷.6۷ هزار میلیارد تومان اســت و تامین منابع از 
 محل افزایش پایه های مالیاتی در بخش مســکن مانند مالیات ســاالنه مســکن 

در نظر گرفته است.  فارس

 نرخ »خط فقر مسکن« 
در سال ۱۴۰۱ اعالم شد

انتقاد انجمن خودروسازان 
به شیوه جدید قرعه کشی 

دبیر انجمن خودروســازان گفت: نسبت به بخشنامه وزیر 

صمت مبنی بر شیوه جدید قرعه کشی انتقاد داریم.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان گفت: نسبت 
به بخشــنامه وزیر صمت مبنی بر شیوه جدید قرعه کشی 
انتقــاد داریم، تاکنون بخش خصوصــی کار خود را انجام 
می داد و بدون سیســتم قرعه کشــی  مردم به ســهولت 
خودرو را ثبت نام کــرده  و تحویل می گرفتند.وی افزود: 

نامه وزیر صمت  به رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان با سیاست های رئیس جمهور نیز مغایرت 
دارد؛ حتــی آقای وزیر گفته بودند امســال قرعه کشــی 
نخواهیم داشــت و اکنون این سوال مطرح است که  چرا  

سیستم قرعه کشی را تغییر دادند؟
بــه گفته دبیر انجمن خودروســازان این  روش برای قرعه 

کشی خودرو  درست نیست و باید اجازه داد هیئت مدیره 
خودروسازان خود تصمیم به روش فروش بگیرند.بر اساس 
این گزارش وزیر صمت به ســازمان حمایت بخشنامه ای 
مبنی بر لزوم اجرایی شدن قرعه کشی توسط این سازمان 
ابالغ کرده است که خودروسازان باید از 18 اردیبهشت از 

این شیوه تبعیت کنند.


