
گروه اقتصادی -حســن فروزان 
فــرد بیان کرد: اصــاح نظام پرداخت 
یارانه هــا از زوایــای مختلف آثاری 
بر تولیدکننــدگان دارد. هرچقدر آثار 
این حــذف بر توان خریــد خانوار و 
دهک های جمعیتی مــورد توجه قرار 
گرفتــه اما متاســفانه از منظر عرضه و 
تولیدکنندگان به اثــرات اصاح نظام 

پرداخت یارانه ها توجه نشده است.
او با اشــاره به اثرات اصاح نظام 
پرداخت یارانه ها برای تولیدکنندگان 
گفــت: اثر اول ایــن اقــدام افزایش 

چشــم گیر قیمت نهاده هــای ورودی 
برای تولیدکنندگان اصلی استفاده کننده 
از ایــن نهاده ها از جمله تولیدکنندگان 
ماکارونی، شــیرینی و شکات، دام و 
طیور و ... اســت. این  تولیدکنندگان با 
تغییر قیمت اساسی در نهاده هایی مانند 
گندم، آرد، شکر، روغن خام، کنجاله و 
... مواجه می شوند که معموال در حجم 

باال استفاده می شوند.
فروزان فرد افزود: در این شــرایط 
تولیدکننــده بدون اینکه به منابع جدید 
مالی دســت پیدا کرده باشد برای ادامه 

فعالیت در همان سطح فعلی ۴ تا ۶ برابر 
با مواد اولیه گران تری مواجه است. اما 
در ایــن طرح محل تامین نقدینگی که 
تولیدکننــده بدون توقــف در تولید و 
بدون افزایش چشمگیر هزینه ها بتواند 
به ادامه تولید بپردازد مشخص نیست. 
آیا وضعیت تولیدکنندگان در طول این 
چند سال با توجه به تورم های سنگین و 
محدودیت تغییرات قیمتی که از سوی 
دولت بر آن ها اعمال شــده در سطحی 
اســت که امکان تجهیز منابع برای تهیه 
خــوراک ورودی تولیدی هــای خود 

داشته باشند؟
او بــا بیان اینکــه در اغلب موارد 
تولیدکننــدگان توان تامین این منابع را 
ندارند به دالیل این موضوع اشاره کرده 
و گفــت: به هرحال تولیدکنندگان یک 
قسمت از فعالیت های فعلی خود را با 
تامین مالی انجام می دهند و برخی سقف 
تامین مالی خود را اســتفاده می کنند و 

امکان و اجــازه افزودن به آن را ندارند 
و برخی برای افزودن، پشتوانه های الزم 
و وثایــق الزم را ندارنــد و برخی توان 

پرداخت بهره بیش از این را ندارند. در 
نهایت تامین مالی برای ســمت عرضه 
در لحظه ای که قرار اســت قیمت های 
ورودی آن چند برابر شود و موضوعی 
جدی و حیاتی و تاثیرگذار بر بقا است، 

بدون تدبیر رها شده است.
فروزان فــرد با تاکید بــر این که 
حمایت ها متناسب با واقعیتی نیست که 

تولیدکنندگان با آن مواجه هستند افزود: 
نتیجــه این امــر می تواند تصمیم های 
محدودکننده از سوی تولیدکنندگان به 

ویژه در بنگاه های کوچک و متوســط 
باشــد. یعنی چــون نمی توانند کار را 
پیش ببرند مجبور خواهند شد به دلیل 
محدودیت منابع ســطح تولیدشان را 

کاهش بدهند.
او ادامه داد: کاهش ســطح تولید 
در شــرایط کنونی اغلب زمینه افزایش 
قیمت تمام شــده را برای تولیدکننده 

فراهم می کند. چرا که کاهش ســطح 
تولید زمینه افزایش نســبی هزینه های 
ثابت بر هر واحد تولید می شــود. اگر 

مجموعه ای که روزانه هزار واحد از یک 
کاال را تولیــد می کرده بخواهد به دلیل 
محدودیت مالی ۵۰۰ واحد تولید کند 
هزینه ثابت به ازای هر واحد از محصول 

دو برابر شده است.
نایب رئیس کمیســیون توســعه 
پایدار اتــاق ایران تاکید کــرد: به این 
ترتیب یک فشــار دوبــاره در مکانیزم 
قیمت گــذاری برای تولید کننده ایجاد 
می شــود که با توجه بــه محدودیتی 
که دولت بــرای قیمت گذاری تعیین 
کرده این شــرکت در فشار بیشتر برای 
قیمت گذاری قرار می گیرد. به این دلیل 
که این قیمت ها متناسب با ایجاد کاهش 
بهره وری و کاهش منفعت لحاظ نشده 
و گرفتاری تولیدکننده در قیمت گذاری 

دیده نشده است.
فروزان فــرد بیان کــرد: بنابراین 
دو مرحله فشــار از ســمت عرضه به 
تولیدکنندگان ضربــه می زند. در کنار 
این خــواه یا ناخواه با توجه به افزایش 
عمومی قیمت ها و فشــارهای تورمی 
که به فضــای کســب وکار و زندگی 
مردم موارد می شود دست کم در کوتاه 
مدت باید احتمال کاهش مصرف را هم 
ببینیم. کاهش مصرف یعنی زمینه کاهش 
قیمت بازاری محصــوالت. به عاوه 
کاهش مصــرف زمینه کاهش تقاضا و 
پایین آمدن میزان عرضه را فراهم می کند 
که باز هم فشار آن بر تولیدکننده خواهد 

بود. 
او ادامــه داد: بنابرایــن در ایــن 
زمینه تولیدکننــده از چند وجه دچار 
گرفتاری است. وقتی برای این موضوع 
برنامه ریزی می شــد بایــد نظرات و 
آسیب هایی که متوجه تولیدکنندگان بود 
دیده می شد. فروزان فرد بر همین اساس 
پیشــنهاد کرد: باید مکانیزم های تامین 
مالی از طریق بانک ها دســت کم برای 
دوره ای تســهیل شود تا تولیدکنندگان 
بتوانند برای مواجهــه با این وضعیت 
منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.

او افــزود: در مــواردی که دولت 
تامین ماده اولیــه را انجام می دهد این 
تغییر قیمت را به رســمیت بشناسد و 
اگر عاقه مند است که تولید کاهش پیدا 
نکند باید تسهیاتی برای پرداخت در 
گام هــای اول برای تولیدکنندگان قائل 
شــود. همچنین بایــد در مورد جبران 
توان خرید و مصرف مصرف کنندگان 
تصمیمات درست و پایدار اتخاذ شود 
تا از محــل کاهش تقاضــا گرفتاری 
بیشتر برای تولیدکنندگان ایجاد نشود. 
فروزان فرد به ســایت اتاق ایران گفت: 
گام های عملیاتــی در این زمینه باید با 
همراهی صاحبان حرف و مشــاغل و 
فعاالن اقتصادی در عرصه تولید گرفته 
شود. استفاده از نظرات آنها به موقع خود 
می تواند تصمیمات بهتر و کم هزینه تری 

گرفته شود.
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گــروه اقتصادی - مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس با اشــاره به 
اینکه تولید گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی امسال با افزایشی ۴۰ میلیون 
مترمکعبی به ۷۴۰ میلیون متر مکعب در روز می رسد، گفت: با افزایش تولید از 
فازهای ۱۱، ۱۳ و ۱۶، رشدی حدود ۶ درصدی در تولید گاز از این میدان در 
زمستان امسال رقم می خورد.»محمد مشکین فام« با بیان اینکه امسال تولید گاز 
از فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز می شود، افزود: زمستان امسال روزانه ۱۲ میلیون 
مترمکعــب گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی تولید خواهد شــد.  وی به افزایش 
تولید گاز از فازهای ۱۶ و ۱۳ پارس جنوبی در ســال جاری خبر داد و گفت: 
در مجموع تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی ۴۰ میلیون متر مکعب در 
روز افزایش پیدا می کند و تا زمستان امسال به ۷۴۰ میلیون متر مکعب در روز 
خواهد رسید.مشــکین فام ادامه داد: تعمیر خط لوله انتقال گاز فاز ۱۶ پارس 
جنوبی با موفقیت به اتمام رسید و اکنون در مدار تولید است. وی با تاکید بر 
اینکــه در حال حاضر ایــن خط لوله روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون متر مکعب 
گاز را از دریا به خشــکی منتقل می کند، اضافه کرد: برای اطمینان از پایداری 
انتقال گاز در فاز ۱۶ و جلوگیری از ایجاد مشکل برای تامین گاز در زمستان، 
یک خط لوله جدید به طور کامل در این فاز احداث می کنیم که اوایل زمستان 
وارد مدار می شود. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه یکی 
از سکوهای فاز ۱۳ اکنون تولید گاز ندارد، گفت: این سکوی فاز ۱۳ زمستان 
امسال به مدار تولید می آید.وی درباره تکمیل پروژه جاسک نیز تصریح کرد: 
بخش باالدست پروژه جاسک توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت در حال 
انجام است و تکمیل ترمینال آن نیز توسط شرکت نفت و گاز پارس پیگیری 
می شود. مشکین فام تاکید کرد: با اقداماتی که در حال انجام است، این پروژه 

امسال به پایان می رسد.

گروه اقتصادی - رییس کل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی باید گشایش 
اعتبارات ریالی داخلی برای بنگاه های تولیدی بخش خصوصی را به طور ویژه 
دنبال کند و بانک مرکزی، بانک هایی را که در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند 
را حتما تشــویق و حمایت می کند. » علی صالح آبادی « با حضور در نشســت 
شــورای گفت وگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی و در جمع 
مدیران و تولیدکنندگان اســتان آذربایجان شرقی  ضمن تاکید بر صنعتی بودن 
این اســتان افزود: شبکه بانکی موضوع سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی، 
صنعتی و تجاری را با حساســیت ویژه دنبــال کند. رییس کل بانک مرکزی با 
اشاره به ظرفیت های صنعتی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: شبکه بانکی 
باید موضوع گشایش  اعتباری داخلی برای بنگاه های تولیدی بخش خصوصی 
را بطور ویژه دنبال کنند و بانک مرکزی بانک های را که در این زمینه اهتمام ویژه 
داشته باشند حتما تشــویق و حمایت می کند.صالح آبادی همچنین با اشاره به 
اجرای طرح تامین مالی زنجیره تولید و هدفمند شدن اعطای تسهیات بانکی به 
بخش مولد تولید گفت: بانک ها به ویژه بانک های خصوصی باید در این عرصه 
، نقش اصلی خود را برای حمایت از بخش خصوصی تولید ایفا کنند. رییس کل 
مرکزی در ادامه با اشاره به موضوع اعتبارسنجی در اعطای تسهیات تاکید کرد: 
اولویت اول در بانک ها، اعتبار مشتریان است و باید مبنای اعطای تسهیات بانکی 
به مشتریان خوش حساب باشد. صالح آبادی همچنین وارد کردن ارز اسکناس 
ناشی از صادرات را بامانع دانست و گفت: تخصیص ارز به کاالهای اساسی و 
مواد اولیه کارخانجات و ماشین آالت بنگاه های تولیدی جزو اولویت های دولت 
است. وی، مسدودی وجوه برای تسهیات )قبل و بعد از اعطای تسهیات( را 
غیرمجاز دانست و گفت: بانک ها نیز در حال اصاح رویه خود هستند و بخشنامه 
بانک مرکزی در این باره را در دستور کار باید قرار دهند. در این جلسه استاندار، 
نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسامی نیز دغدغه ها، 
پیشنهادها و برنامه های خود را برای توسعه و رونق تولید در استان آذربایجان 

شرقی اظهار کردند.

اقتصادی 6

کاهش سطح تولید در شرایط کنونی اغلب زمینه افزایش قیمت تمام شده را برای تولیدکننده 
فراهم می کند. چرا که کاهش سطح تولید زمینه افزایش نسبی هزینه های ثابت بر هر واحد 
تولید می شود. اگر مجموعه ای که روزانه هزار واحد از یک کاال را تولید می کرده بخواهد به دلیل 
محدودیت مالی ۵۰۰ واحد تولید کند هزینه ثابت به ازای هر واحد از محصول دو برابر شده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد:

سه نگرانی تولیدکنندگان پس از 
اصالحات ارزی

عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید در فرایند اصالح نظام پرداخت یارانه ها، در کنار توجه به وضعیت 
معیشت مردم، باید شرایط تولیدکنندگان را نیز به دقت رصد کرد.

 

گروه اقتصــادی -  وضعیت 
غربالگری یارانه بگیران حکایت از آن 
دارد که اگرچه برخی از افراد در بخشی 
از اطاعات کشــور، جزو ۳ دهک کم 
درآمد جامعه محســوب می شوند اما 
در پایگاه رفاه ایرانیان جزو دهک دهم 

هستند.
نوزدهم اردیبهشــت ماه ســال 
جاری، رئیس جمهوری در یک گفت 
و گــوی تلویزیونی کــه با محوریت 
اصاح سیاست ارز ترجیحی و حذف 
این ارز از ۵ قلم کاالی اساسی صورت 

گرفــت، از طرح جدیــد دولت برای 
پرداخت یارانه نقدی رونمایی کرد و 
در همان شــب نیز مبالــغ ۳۰۰ )برای 
دهک های چهارم به بعد( و ۴۰۰ هزار 
تومان )برای سه دهک اول( به حساب 
سرپرســتان ۹ دهک کشور واریز و به 
این ترتیب دهک دهم از لیست یارانه 

بگیران حذف شد.
آنطور کــه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اعام کرد تقریباً ۷ میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر از صف دریافت یارانه 
خارج و تحت عنوان جاماندگان یارانه 

جدید معرفی شــدند و وزیر کار نیز با 
اطمینان خاطر اعام کرد که بر اساس 
معیارهایــی همچون خودرو، گردش 
مالی و ســودهای بانکی، خانوارهای 
پردرآمد را از لیست یارانه حذف کرده 
اســت؛ با این حال مشــاهدات نشان 
می دهــد که در بین حذف شــدگان، 
اقشــار ضعیف و متوسط جامعه نیز 
وجود دارند که پیش از این مشــمول 
دریافت یارانه بودند اما در این دوره از 

فهرست حذف شده اند.
البته چنــد روز پیــش، رئیس 

جمهــوری دســتور دارد کــه کمک 
معیشــتی ماه اول به حســاب تمامی 
افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت 
یارانــه بوده امــا در این مرحله کمک 
معیشتی دریافت نکرده اند و متقاضی 
تجدیدنظــر در دهک بنــدی فعلی 

هستند، واریز شود.
ابهامــات حــذف افــراد از 

فهرست دریافت یارانه
۶ ابهام در مــورد حذف افراد از 
فهرست دریافت یارانه و واریز مجدد 
یارانه به جاماندگان وجود دارد؛ نخست 

آنکه هنوز شــفاف سازی خاصی در 
مورد میــزان یارانه واریزی و تداوم یا 
عدم تداوم واریز صورت نگرفته است. 
در واقع هنوز مشخص نیست یارانه ای 
که قرار است به جاماندگان واریز شود 
۳۰۰ هزار تومانی یا ۴۰۰ هزار تومانی 
است و مشخص نیست این یارانه در 
ماه دوم هم به حســاب این افراد واریز 

خواهد شد یا خیر.
نکتــه بعدی اینکه در بین حذف 
شــدگان خانوارهایــی هســتند که 
سرپرست خانوار بازنشسته و حداقلی 

بگیر اســت اما فرزند خانواده درآمد 
باالتری دارد و یا اینکه دارای خودرو و 
سپرده بانکی است، وزارت رفاه نیز بر 
همین مبنا، یارانه کل خانوار را حذف 

کرده است.
همچنین مساله بعدی مربوط به 
افرادی است که اگرچه تحت حمایت 
سازمان های حمایتی همچون سازمان 
بهزیســتی و کمیته امداد امام خمینی 
)ره( هســتند اما بنا به دالیلی همچون 
داشــتن یک خودرو و … از لیســت 

یارانه بگیران حذف شده اند.
بنابراین اگر اطاعات پایگاه رفاه 
ایرانیان دقیق تر بــود باید به صورت 
پیش فرض این افراد در فهرست یارانه 

بگیران قرار مــی داد نه اینکه این افراد 
در بخشــی از اطاعات جزو ۳ دهک 
کم درآمد جامعه محسوب شوند و در 

پایگاه رفاه ایرانیان جزو دهک دهم!
نکته بعــدی در مورد معیار قرار 
دادن سفر خارجی افراد است؛ این طور 
که به نظر می رســد در یک خانوار اگر 
یک نفر هم ســفر خارجی ولو کاری 
رفته باشد، جزو دهک دهم محسوب 
شــده و از دریافت یارانه محروم شده 
است. در حالی که باید راستی آزمایی 
دقیق تــری در خصــوص این معیار 
انجام می شد زیرا صرف رفتن به سفر 
خارجی نمی تواند نشاندهنده این باشد 
که فرد جزو افراد متمول جامعه است.

موضــوع بعدی اینکــه برخی 
از خانوارهایــی در فهرســت حذف 
شدگان قرار گرفته اند، کسانی هستند 
که فرزندان آنها بعد از ازدواج اقدام به 
جداسازی حساب یارانه خود نکرده اند 
و خانوار به دلیل وضعیت مالی فرزند 
ازدواج کرده خود، از فهرست دریافت 

یارانه حذف شده است.
همچنیــن تعــدادی از زنــان 
سرپرست خانوار اعام کرده اند پیش 
از ایــن یارانه دریافــت می کردند اما 
در یارانــه جدید، از فهرســت حذف 
شــده اند در حالی که این افراد اغلب 
جزو دهک های یک تا ۹ محســوب 

می شوند.

گروه اقتصادی -  نایب رئیس 
اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
گفت: بازار روسیه جذابیت صادراتی 
در سنوات گذشته را پیدا نکرده است 
چرا که با سقوط ارزش روبل تاجران 
ایرانــی، تمایلی برای صــادرات با 
این کشــور را ندارند و از آنجایی که 
روس ها دالر یا یورویی ندارند که با 
تجارت کنند )تحریم ارزی شده اند( 
از ایــن رو الزم اســت کــه تجــار 
ایرانی برای تصاحب بازار روســیه 

برنامه ریزی بلندمدت کنند.
صدرالدین نیاورانی با اشاره به 
افزایــش تراز تجاری ایران در حوزه 
کشــاورزی، گفت: تراز تجاری ما با 
برخی کشورهای پیرامونی باال رفته 
است اما دولت اقدام و سیاستی برای 
افزایــش تراز تجاری انجــام نداده 

است که بتوان نتایج آن را اعام کرد.
 بــه گفته وی؛ باال رفتن نرخ در 
یک ســال گذشته و همچنین اشتیاق 
در تولیــد برخــی از محصــوالت 
کشــاورزی باعث افزایش تولید آنها 
شد و در نتیجه توانستیم مازاد تولید 
را صادر و تراز تجاری در محصوالت 

کشاورزی را افزایش بدهیم.
وی در ادامــه گفت: از گوشــه 
و کنــار خبرهایــی مبنی بــر تهاتر 
محصــوالت کشــاورزی به گوش 
ما رســیده اســت اما در عمل شاهد 

عملیاتی شدن آن نبودیم.
این فعــال اقتصادی با اشــاره 
به آغــاز فصل صــادرات میوه های 
ســردرختی، گفت: صــادرات میوه 
فصلی است از ابتدای فصل صادرات 
گیاس و زردآلو شــروع می شــود؛ 

همچنیــن صادرات کیــوی با توجه 
بــه کاهش قیمت ایــن محصول در 
 شب عید ســرعت بیشتری به خود 

گرفت.
نیاورانــی با بیــان اینکه روند 
صادرات میوه و ســایر محصوالت 
کشــاورزی به روســیه ادامه دارد، 
افزود: بازار روسیه جذابیت صادراتی 
در سنوات گذشته را پیدا نکرده است 
چرا که با سقوط ارزش روبل تاجران 
ایرانی، تمایلی برای صادرات با این 
کشور را ندارند و از آنجایی که روس ها 
دالر یا یورویی ندارند که با تجارت 
کنند )تحریم ارزی شده اند( از این رو 
الزم اســت که تجــار ایرانی برای 
 تصاحب بازار روســیه برنامه ریزی 

بلندمدت کنند.  
نایب رئیس اتحادیه ملی با اشاره 

بــه افزایش صــادرات محصوالت 
کشــاورزی به کشــورهای حوزه 
خلیج فــارس، گفت: امارات حدود 
۹ میلیون نفر جمعیت دارد و روزانه 
از ایــران بیش از ۱۰۰ تا ۱۲۰ کانتینر 
میــوه و تره بار به این کشــور صادر 
می شــود این در حالیست که روسیه 
با حــدود ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت 
روزانــه از ایران ۳ هــزار تن میوه و 
تره بــار صادر می شــود پس حجم 
صادرات محصوالت کشــاورزی به 
روسیه قابل توجه نیست و باید سهم 
بیشــتری از بازار روسیه را تصاحب 

کنیم.
وی با اشاره به انتظارات بخش 
خصوصی برای حمایت از توســعه 
صادرات، گفــت: دولت یارانه های 
بخش خصوصی به دست آنها برساند 

ایــن یارانه ها به نوعی مشــوق های 
صادراتی محســوب می شوند مانند 
یارانه هایی که برای صادرات ســیب 
وضع شد اما هنوز صادرکنندگان آن 
را دریافت نکردنــد؛ صادرکنندگان 
بــه امیــد دریافــت ایــن یارانه ها 
صــادرات ســیب را آغــاز کردند 
 اما بــا عناوین مختلف ایــن یارانه 

حذف شد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه 

کانتینرهــای  ورود  دســتورالعمل 
یخچالی صادر نشــده است، گفت: 
دولت اگر خواهان افزایش صادرات 
است باید تعداد کانتینرهای یخچالی 
را افزایش بدهــد؛ همچنین وزرات 
کشاورزی به عنوان متولی صادرات 
محصوالت کشاورزی اقدامی برای 
اعطای یارانه حمل هوایی و افزایش 
کیفیــت  بســته بندی ها انجام نداده 

است.

گروه اقتصادی -  طبق مصوبات 
ستادهای مقابله با کرونا و تنظیم بازار، 
بازار اجاره مســکن برای سومین سال 

پیاپی، دارای سقف قیمتی شده است.
در خــرداد ۹۹ با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا، ســتاد ملــی مقابله با 
کرونا پرداخت تسهیات ودیعه مسکن 
موافقت کرد. در آن سال نرخ وام ودیعه 
در تهران ۵۰ میلیون تومان تعیین شــد. 
این رقم پارســال با افزایش ۲۰ میلیون 
تومانی، به ۷۰ میلیون تومان رسید. طی 
این دو سال، حدود ۴۵۰ هزار خانوار از 
تسهیات کمک ودیعه مسکن استفاده 

کرده اند.
امســال این تســهیات کمک 
ودیعه مســکن به مستأجران به ترتیب 
برای شهر تهران، مراکز استان ها و سایر 
نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان 
در شــورای پول و اعتبار مصوب شده 

که اجرای آن به زودی به شــبکه بانکی 
کشــور اباغ می شود و به نظر می رسد 
سامانه ثبت نام برای نهضت ملی مسکن 
تا اواسط خرداد برای ثبت نام متقاضیان 
بازگشایی شود. میزان تسهیات ودیعه 
مسکن برای تهرانی ها ۱۰ میلیون تومان 
کاهش یافته، اما میزان تســهیات در 
سایر کان شهر ها و شهر های کوچک 
به ترتیب افزایش ۵ میلیون و ۱۰ میلیون 
تومانی داشــته؛ به طوری که برای سایر 
کانشــهر ها ۴۵ میلیون تومان و برای 
شــهر های کوچک ۳۵ میلیون تومان 
در نظر گرفته شــده است. میزان نرخ 
ســودی که برای این تسهیات در نظر 
گرفته شــده، امسال از ۱۳ درصد به ۱۸ 
درصد افزایش یافته و مدت بازپرداخت 

تسهیات هم ۵ سال است.
مصوبه افزایش اجاره بها تا سقف 
۲۵ درصــد نیز مجدداً در ســتاد تنظیم 

بازار دولت تصویب شــده و وزیر راه 
وشهرسازی نسبت به اجرای آن توسط 
صاحبان خانه و مشاوران اماک هشدار 
داده اســت. آقای قاسمی می گوید: اگر 
قرار دادی بیش از ســقف تعیین شده 
بســته و مســتاجری بیش از این نرخ 
افزایش اجاره داشته باشد، یک تخلف 
آشکار اســت و تعزیرات حکومتی و 
نهاد هــای نظارتی با آن برخورد جدی 
خواهند داشت. از سال ۹۹ تا کنون برای 
کنترل بازار اجاره تهران، ســقف اجاره 
۲۵ درصدی هم در نظر گرفته شده که 
به گفته بســیاری از مستاجران، مالکان 
این ســقف اجاره را قبول نمی کنند و 
نرخ های اجاره ای که اعام می شــود، 
بســیار باالتر از این نرخ اســت که در 
این شرایط، باید مستاجران به شورای 
حــل اختاف محات خود مراجعه و 

شکایتی در این خصوص ارائه کنند.

صــوری،  قرارداد هــای 
بیشــترین راه اخــذ وام ودیعه 

مسکن!
طبق اعــام مرکز آمــار و بانک 
مرکزی، رشد نرخ اجاره بهای مسکن 
در تهــران باالی ۲۵ درصــد و در کل 
کشــور نیز حدود سی درصد گزارش 
شده است. به گفته آقای عبداهلل اوتادی 
عضو هیئــت مدیــره اتحادیه اماک 
کشــوری، دولت باید شــرایطی را در 
بازار مســکن به ویژه بازار اجاره فراهم 
کند که شاهد بهبود وضعیت این بازار 
باشــیم و یکی از راهکار ها، پرداخت 
تسهیات ودیعه مسکن است که برای 
امسال باید نظارت ها در روند پرداخت 

افزایش یابد.
او می گوید: بیــش از ۹۰ درصد 
از دریافت کنندگان تســهیات ودیعه 
مسکن، پارســال از طریق قرارداد های 

صــوری اقدام به دریافت تســهیات 
ودیعه مســکن کردند که باید امســال 
نظارت ها در ایــن خصوص افزایش 
یابد. در سال های گذشته هیچ شکایتی 
در خصوص تعیین نشــدن ســقف 
اجــاره اعام نشــده و مالکان هم حق 
ندارنــد حکم تخلیه برای خارج کردن 

مستاجران بگیرند.
قراردادهای اجاره در سامانه 

امالک و اسکان ثبت خواهد شد
آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون 

عمران مجلس هم گفت: امسال مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا همانند سال های 
گذشــته ارائه شده، اما باید به طور قطع 
یک ضمانت قوی برای اجرایی شــدن 
این مصوبه از سوی دولت ایجاد شود تا 
مستاجران در این زمینه نگرانی نداشته 

باشند.
به گفتــه او، طبق طــرح جدید 
مجلــس، صاحبخانه و مســتاجر باید 
اجاره نامه خود را در ســامانه اماک و 

اسکان ثبت کنند.

ابهاماتحذفیارانهبگیران؛کمدرآمدهاییکهدهکدهمشدند!

دولت اقدامی برای افزایش تراز تجاری انجام نداده است

ثبت اجاره در سامانه مشکل گشاست؟
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گروه اقتصادی -  توسعه مشاغل خانگی یکی از برنامه  
های مهم وزارت کار به شمار می رود و وزیر کار از سه برابر 
شــدن منابع مالی مشاغل خانگی و افزایش تسهیات آن تا 

سقف ۲۰۰ درصد در سال  جاری خبر داده است.
اشــتغال خانگی یکی از شیوه های موثر اشتغالزایی به 
شمار می رود که امروز در بسیاری از کشورها به منبع مهمی 
برای درآمد و خانوارها تبدیل شــده اســت؛ افراد با کار در 
خانــه در کنار دیگر اعضاء عاوه بر افزایش ســطح درآمد 
و توســعه کسب و کار به افزایش رفاه و اقتصاد خانواده نیز 

کمک می کنند.
مزیت ایجاد مشاغل خانگی تا آنجاست که با کمترین 

سرمایه و هزینه و بیشترین بهره وری و ارزش افزوده می توان 
به اشتغال خانگی پرداخت و به سودآوری رسید.

حجــت اهلل عبدالملکــی - وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی - توســعه مشــاغل خانگی را یکی از برنامه های 
مهم وزارت کار در ســال گذشته و امسال عنوان کرده و می 
گوید: در بحث تولید و اشــتغال، یکی از محورهای اساسی 
کار مشاغل خانگی و متناسب با بانوان است که می تواند به 
توســعه اقتصادی منجر شود. وی می گوید: در وزارت کار 
به عنوان وزارت مردم ، نظام مجوزها را به شــدت تســهیل 

کردیم. در گذشــته گرفتن ایــن مجوزها مدت ها طول می 
کشــید اما اکنون بیش از ۳۵۰ شغل، تبدیل به مشاغل اعان 
محور شــده اند و نیاز به مجوز زمــان بر ندارند و بافاصله 
پس از ثبت، مجوز صادر می شــود. به گفته وزیر کار، بیش 
از ۷۵ هزار مجوز کســب و کار با همین برنامه جدید صادر 
شده و منابع تسهیات مشاغل خانگی نیز امسال ۲۰۰ درصد 
افزایش یافته که منابع مالی مشاغل خانگی تا سه برابر افزایش 

پیدا کرده است.
بر اســاس آمار عملکرد مشــاغل خانگی در ۹ ماهه 

فعالیت دولت ســیزدهم، بیــش از ۷۵ هزار مجوز از طریق 
سامانه مشاغل خانگی صادر شده که چندین برابر دوره های 
گذشته بوده اســت. به روزرسانی سامانه مشاغل خانگی و 
افزایش رشته های مشاغل خانگی بهره مند از پوشش بیمه ای 
صندوق بیمه روستاییان و عشایر از جمله اقدامات صورت 
گرفته توسط معاونت اشتغال وزارت کار در حوزه مانع زدایی 

از توسعه و ایجاد مشاغل خانگی بوده است.
کارشناسان معتقدند مشاغل خانگی از بهترین شیوه های 
کســب و کار برای اشتغال افراد جویای کار به ویژه زنان به 
شمار می رود که ضمن ایجاد فرصتهای شغلی جدید، زمینه 
رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور را فراهم می کند.

تسهیالتمشاغلخانگیتا۲۰۰درصدافزایشیافت


