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 بيشترين بيمه بيكاري 

به استان خراسان رضوی رسيد
 معاون رواب�ط كار وزارت كار درباره صيانت از ني�روي كار و حفظ 
اشتغال و حيات اقتصادي بنگاه هاي مشكل دار و پايداري توليد گفت: 
استان خراسان رضوي در بين استان هاي كشور بيشترين حمايت 
مقرري بيمه بيكاري را از كارگران مشمول اين قانون داشته است. 
چندي پيش بود كه مهدي شكوري، مدير كل امور بيمه شدگان سازمان 
تأمين اجتماعي از واريز بيمه بيكاري كرونا براي 90درصد مشموالن 
خبر داد و گفت: بسياري از فعاليت اقتصادي و بنگاه هاي توليد و صنعتي 
با شيوع كرونا دچار آسيب هاي اقتصادي شديدي شدند. تعداد زيادي از 
شاغالن مراكز توليدي، صنعتي و كارگاهي بيكار شدند كه اين بيكاري 

غير ارادي و ناشي از شيوع ويروس كرونا بود. 
مدير كل امور بيمه شدگان س��ازمان تأمين اجتماعي گفت: بر اساس 
مصوبه ستاد ملي كرونا دوران ش��يوع كرونا از اسفند سال 98 تا پايان 
ارديبهشت ماه سال 99 پيش بيني شده بود. دولت پس از شيوع كرونا 
و تعطيلي كس��ب و كارها براي حمايت از معيشت كس��اني كه بيكار 
شدند، تصميم گرفت س��ه ماه )اس��فند، فروردين و ارديبهشت( بيمه 

بيكاري پرداخت كند. 
شكوري بيان داشت: براي اسفند 241 هزار نفر مشمول دريافت مقرري 
بيمه بيكاري بودند ك��ه 213 هزار نفر اين مق��رري را دريافت كردند. 
مقرري بيمه بيكاري در فروردين و ارديبهشت به ترتيب براي 446 و 
331 هزار نفر پرداخت شده است. سر جمع براي بيش از 990 هزار نفر 

طي اين سه ماهه توانسته ايم مقرري بيمه بيكاري پرداخت كنيم. 
وي افزود: واريز بيمه بيكاري كرونا براي 90 درصد از مشموالن انجام 
ش��ده و 10 درصدي كه باقيمانده قرار بر اين نيست كه مقرري بيمه 
بيكاري پرداخت نشود، بلكه اش��كاالتي در اين مسير بروز و ظهور پيدا 
كرده كه پس از برطرف شدن اين اش��كاالت مقرري آنان نيز پرداخت 
مي شود. وي ادامه داد: وقتي حق بيمه از سوي كار فرما براي فردي واريز 
مي شود به منزله اشتغال است، بنابراين اين عزيزان از ليست سازمان 
تأمين اجتماعي براي پرداخت بيمه بيكاري حذف شدند. شماره تلفن 
1420 مركز ارتباطات مردمي سازمان تأمين اجتماعي براي پاسخگوي 
برخي سؤاالت، ابهامات و راهنمايي هاست.  با توجه به اينكه بيشترين 
نرخ اشتغال در كشور در بخش خدمات است و استان خراسان رضوي 
داراي بيشترين نرخ اش��تغال در حوزه خدمات است. به همين نسبت 

تعداد زيادي از كارگران در جريان شيوع كرونا بيكار شدند. 
حاتم ش��اكرمي، معاون روابط كار وزارت كار درباره صيانت از نيروي 
كار و حفظ اش��تغال و حيات اقتصادي بنگاه هاي مشكل دار و پايداري 
توليد گفت: استان خراسان رضوي در بين استان هاي كشور بيشترين 
حمايت مقرري بيمه بيكاري را از كارگران مش��مول اين قانون داشته 
است. شاكرمي با تأكيد بر اينكه خوشبختانه استان خراسان رضوي به 
دليل پيگيري استاندار، نمايندگان و مديران استاني، نسبت به ميانگين 
كش��وري مش��كالت كمتري دارد، تصريح كرد: اين استان در كاهش 
واحدهاي داراي حقوق معوق با انجام نشست هاي ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد موفق بوده و اقدامات مفيد، متمايز و اثر گذار خوبي صورت 

گرفته است. 
...................................................................................................................................

بازار گوشت در ركود 
با توجه ب�ه فراواني تولي�د و عرضه دام، قيمت گوش�ت همچنان 
گ�ران اس�ت و ب�ه دلي�ل كاه�ش ق�درت خري�د م�ردم تقاضا 
نيز كاه�ش يافت�ه و بازار گوش�ت قرم�ز درركود به س�ر مي برد. 
رئيس ش��وراي تأمين كنن��دگان دام كش��ور در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، با تأييد ركود در بازار گفت: با توجه به فراواني توليد و 
عرضه، در برخي قطعات گوشت شاهد كاهش نسبي قيمت بوده ايم. با 
وجود مازاد دام در دامداري ها و شرايط مساعد توليد پيش بيني مي شود 

كه تا پايان سال اتفاق خاصي در بازار رخ ندهد. 
پوريان قيمت هر كيلو گوساله زنده را 3۵ هزار تومان و گوسفند را 4۵ 
هزار تومان اعالم كرد و افزود: قيمت كنوني هر كيلو الشه گوساله 68 
تا ۷0 هزار تومان و گوسفند 92 تا 93 هزار تومان است كه متأسفانه در 
سايه كمبود نظارت ها با اختالف چند برابري قيمت در مغازه ها عرضه 
مي شود. رئيس شوراي تأمين كنندگان دام كشور ادامه داد: همه ساله 
در فصل زمستان بازار دچار نوسانات شديد قيمت مي شد كه امسال با 
وجود نبود برخي مشكالت نظير جابه جايي دام از استاني به استان ديگر 

افزايش قيمتي نخواهيم داشت. 
...................................................................................................................................

گمرك خدمات راه اندازي شد
عضو هيئت مديره كنفدراس�يون ص�ادرات از راه ان�دازي گمرك 
خدمات خب�ر داد و گفت: براي س�هولت در ص�ادرات نرم افزار و 
شفافيت ابعاد موضوع، پيگيري هايي براي راه اندازي گمرك خدمات 
كرده بوديم كه س�ه ماه پيش سازمان توس�عه تجارت، آيين نامه 
گمرك خدمات را ابالغ كرد و اين گمرك به نوعي راه اندازي ش�د. 
محمد رضا طاليي در گفت وگو با مهر افزود: با گمرك خدمات مي توان 
ارزش خدمات صادراتي را در حوزه هاي مختلف از جمله خدمات فني 
مهندسي، گردشگري،آي تي  و صنايع خالق تعيين كرد كه در صورت 
تصويب آيين نامه ص��ادرات نرم افزار در دول��ت، وضعيت صادرات اين 
بخش شفاف مي شود. صادركنندگان آي تي مي توانند از طريق گمرك 
خدمات، پروانه صادرات خدمات بگيرند كه اميدواريم طي س��ال هاي 
آتي، صادركنندگان اين حوزه از مزايايي كه وجود ندارد، استفاده كنند و 
به رسميت شناخته شوند. وي در مورد وضعيت صادرات نرم افزار اظهار 
داشت: شركت هاي ما در دفاتر خود ميزان صادراتشان را اعالم مي كنند، 
زماني كه مميز س��ازمان امور مالياتي براي بررسي دفاتر مالي مي آيد، 
براي تأييد ارقام مربوط به صادرات، خواستار دريافت پروانه صادراتي 
مي شود و زماني كه صاحب كسب و كار اعالم مي كند كه براي صادرات 
نيازي به پروانه ندارد، مميز زير بار نمي رود. اين در حالي  است كه طبق 
قوانين ايران، گمرك، گم��رك كاالهاي فيزيكي اس��ت. صادركننده 
نرم افزار چه كانتينري را براي صادرات ببرد؟ اين موضوع را از سال 80 
به مسئوالن مربوطه مي گوييم. اين مسئله حتي در وضعيت اعالم آمار 

صادرات نرم افزار هم مشكل ايجاد مي كند. 
عضو هيئت مديره كنفدراس��يون صادرات ايران با بي��ان اينكه دولت 
ما س��واد اقتصاد دانش بنيان را ن��دارد، افزود: در همين راس��تا جهت 
س��اماندهي صادرات نرم اف��زار، طي چهار س��ال در ات��اق بازرگاني و 
تش��كل هاي صادراتي، آيين نامه اجرايي حمايت از توس��عه صادرات 
نرم افزار و خدمات فناوري اطالعات كشور را تهيه كرديم؛ اين آيين نامه 
كاماًل موضوع صادرات و ش��رح وظاي��ف دس��تگاه ها از جمله وزارت 
ارتباطات، وزارت ارشاد، سازمان امور مالياتي، بانك مركزي و وزارت امور 
خارجه و روش هاي بررسي پرونده هاي صادراتي صادركنندگان نرم افزار 
و خدمات ديجيتال را شفاف مي كند. وي ادامه داد: اين آيين نامه پس 
از تصويب در كميته ش��وراي عالي صادرات سازمان توسعه تجارت در 
تير ماه امس��ال، قرار بود در هيئت وزيران نيز مطرح شود تا به تصويب 
نهايي برس��د، اما تا به اين لحظه هنوز اين آيين نامه در هيئت وزيران 

طرح نشده است. 
رئيس فدراسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران افزود: 
بي توجهي به اين امر، در حالي  است كه  آي تي كاالي فيزيكي نيست 
و اگر صادركننده اعالم نكند، در هيچ جاي دنيا نمي توان رد اين فرد را 
پيدا كرد. از سويي ديگر نيز س��فارتخانه هاي ما براي جذب خريدار به 
درستي عمل نمي كنند و اصاًل از پتانسيل هاي آي تي اطالع ندارند اين 
در حالي  است كه سفارتخانه ساير كشورها ويترين تبليغاتي هستند و 

فقط كار سياسي نمي كنند. 

»پايان خوب« دولت از جيب »صندوق توسعه ملي «!
رئيس هيئت عامل سابق صندوق توسعه ملي: هيئت امناي صندوق توسعه نمي تواند سود و زمان بازپرداخت بدهي 12ميليارد دالری دولت به 

صندوق توسعه را از سال 1399 به سال 1401 تغيير دهد

هيئت امناي صندوق توسعه ملي كه نمايندگان 
دول�ت در آن دس�ت برت�ر را در تصميم گيري 
دارند، تس�ويه حدود 12ميليارد دالر بدهي سر 
رس�يد ش�ده دولت به صندوق را به س�ال هاي 
1401 و1402 موك�ول كرد؛ اين مي�زان بدهي در 
كن�ار صدها هزار ميلي�ارد توم�ان بدهي دولت 
به بخش هايي چون بانك مرك�زي، نظام بانكي، 
بيمه ها و پيمانكاران بيانگر آن اس�ت كه دولت 
س�يزدهم مي�راث دار بدهي ه�اي برجا مانده از 
دولت يازدهم و دوازدهم اس�ت. در اين ميان با 
توجه به اينكه دولت براي برداشت و تسهيالت 
از صندوق توس�عه مل�ي نيازمن�د اذن رهبري 
بوده است، كارشناس�ان معتقدند هيئت امناي 
عمومًا دولتي صندوق توس�عه ملي براي امهال 
بدهي هاي دولت ب�ه صندوق توس�عه، نيازمند 
كس�ب اج�اره از رهب�ر معظ�م انقالب اس�ت. 
برداش��ت از صندوق توس��عه ملي طي س��ال هاي 
گذشته كمك فراواني به دولت كرد، اما بايد دانست 
اين برداشت ها عموماً ماهيت بدهي دارد و دولت ها 
بايد تالش كنند براي هر گونه مصارفي اين منابع را 
استفاده نكنند.  در عين حال پرداخت اين بدهي ها نيز 
مورد توجه دولت ها قرار گيرد به ويژه آنكه بدهي هاي 
دولت به صندوق عموماً ارزي است و هم مصارف و 
هم بازپرداخت اين ارز مي تواند آثار تبعي در بازارها و 

حوزه هاي مختلف اقتصاد ايران داشته باشد. 
     هم زمانی تصميم با تعديل

نگاهي به روند نرخ ارز نشان مي دهد كه نرخ دالر كه 

در ابتداي سال جاري 13 هزار تومان بود، در آبان ماه 
به محدوده 33هزار تومان نيز رسيد، اما از آن تاريخ به 
بعد نرخ دالر دچار تعديل شد، به طوري كه هم اكنون 
نرخ دالر حدود 23ه��زار تومان اس��ت، همزماني 
تعديل نرخ دالر در بازار ايران با تصميم هيئت امناي 
صندوق توسعه ملي جهت امهال بدهي هاي بيش از 
12ميليارد دالري دولت به صندوق توسعه ملي تا 
سال 1401 و 1402 اين شائبه را ايجاد كرده است 
كه عدم بازپرداخت بدهي ارزي دولت به صندوق در 
سال جاري و سال آتي دس��ت دولت را براي تزريق 

ذخاير و درآمدهاي ارزي به بازار باز گذاشته است. 
تعديل ن��رخ ارز دقيقاً پس از تصمي��م هيئت امناي 
صندوق توسعه ملي جهت امهال بدهي دولت دوازدهم 
به سال هاي آتي،  كار را به جايي رسانده  است كه وقتي 
دالر در بازار آزاد 2۵ه��زار تومان بود، رئيس جمهور 
مدعي شد كه نرخ كنوني دالر در بازار واقعي نيست 
و نرخ دالر بايد حدود 1۵هزار تومان باش��د. برخي از 
كارشناسان اقتصادي معتقدند تصميم هيئت امناي 
صندوق توس��عه ملي ب��راي امهال اي��ن بدهي هاي 
ارزي ب��ه زم��ان روي كار آمدن دولت س��يزدهم در 
واق��ع در حوالي انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا 
اخذ شده است و به نظر مي رس��د هيئت امناي بايد 
براي اين تصميم از رهبر معظم انقالب كسب تكليف 
كند به ويژه آنكه تصميم گيري براي تسويه يا امهال 
اين بدهي ارزي دولت به صندوق توس��عه ملي آثار 
تبعي براي بازار ارز، سياست هاي پولي و مالي، توليد، 
صادرات و واردات و حتي بازار سرمايه دارد. تصميم 

هيئت امناي صندوق توسعه ملي در جلسات مورخ 
1398/11/29 و 1399/۷/2 مبن��ي بر امهال بخش 
عمده بدهي هاي سررسيد شده دولت تا سال 1399 
به صندوق توسعه ملي به سال هاي 1401 و 1402 

اين روزها حاشيه ساز شده است. 
سؤال اساسي اين اس��ت كه تسهيالت سررسيد شده 
دولت از صندوق توسعه ملي چقدر است و آيا اجازات 
هيئت امناي صندوق توس��عه ملي مبن��ي بر اعطاي 
مهلت براي بازپرداخ��ت بدهي دولت به اين صندوق، 
كماكان معتبر بوده و تسهيالت سررسيد شده، بدون 
لحاظ تسهيالتي است كه مهلت گرفته اند يا خير. اين 
سؤال ناشي از تصميم هيئت امناي صندوق توسعه ملي 
در جلسات مورخ 1398/11/29 و 1399/۷/2 مبني بر 
امهال بخش عمده بدهي هاي سررسيد شده دولت تا 
سال 1399 به صندوق توسعه ملي به سال هاي 1401 
و 1402 اس��ت. به  موجب اين تصمي��م، بدهي هاي 
سررسيد ش��ده دولت به صندوق توسعه ملي در سال 
1400 بس��يار كاهش يافته و كمت��ر از 300ميليون 
دالر )در حدود 3 هزار ميليارد تومان( خواهد بود. اين 
در حالي است كه بدون احتساب اين دو امهال انجام 
شده، مجموع بدهي هاي سررسيد شده دولت در سال 
1400 به صندوق توس��عه ملي حدود 12 ميليارد و 
221ميليون دالر و ۵00 ميليون يورو به صورت ارزي و 

20 هزار ميليارد ريال به صورت ريالي خواهد بود«. 
    هيئت امناي صندوق توسعه نمي تواند سود 

و زمان بازپرداخت بدهي دولت را تغيير دهد
احمد دوست حسيني در گفت وگو با فارس در پاسخ 

به اين موضوع كه هيئت امناي صندوق توسعه ملي، 
سود بخشي از منابع و تسهيالتي پرداختي به دولت 
و ش��ركت هاي دولتي را بخشيده است و نكته ديگر 
اينكه تعهدات سررس��يد ش��ده را به سال هاي بعد 
موكول كرده است؛ آيا هيئت امنا چنين صالحيتي 
دارد يا خير، اظهار داشت: هيئت امنا اختيار اين را 
دارد كه سود تسهيالت براي بخش هاي مختلف را 
تعيين كند و اين موضوع طبق اساس��نامه صندوق 
انجام مي ش��ود. رئيس هيئت عامل سابق صندوق 
توسعه ملي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا نرخ سود 
را مي تواند ببخشد، گفت: ممكن است نرخ سودي 
تعيين كرده باشد و بعداً آن را مي تواند اصالح كند، اما 

نمي تواند سود را ببخشد. 
وي ادامه داد: مثاًل ب��راي فعاليت هاي اقتصادي و 
صنعتي س��ود تس��هيالت 8 درصد تعيين كرده و 
به خاطر تحوالت مال��ي و بازارهاي جهاني كه نرخ 
فاينانس كاهش يافته اس��ت، مي تواند نرخ سود را 
كاهش دهد. اين كار را ش��وراي پ��ول و اعتبار هم 
انجام مي دهد كه مي تواند نرخ س��ود تس��هيالت 
ريالي را كاهش دهد. دوس��ت حسيني تأكيد كرد: 
هر وقت و زماني كه تشخيص بدهد مي تواند تعديل 
نرخ س��ود را اعمال كند. رئيس هيئت عامل سابق 
صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سؤال كه اخذ 
نظر مقام معظم رهبري نيز در رابطه با بخش��يدن 
س��ود منابع و تعهدات ضرورت دارد يا آنكه هيئت 
امناي صندوق راسا مي تواند اقدام كند، تصريح كرد: 
تعيين نرخ سود تسهيالت مستقيماً در اختيار هيئت 
امناست، مشروط به آنكه اصل منابع صندوق توسعه 
ملي حفظ شود. نمي تواند بخش��ي از تسهيالت را 
ببخش��د؛ چراكه به معناي عدم بازگشت بخشي از 
منابع صندوق تلقي مي شود. چون سرمايه نسل هاي 

آينده است و بايد براي كشور حفظ شود. 
وي در مورد اينكه آي��ا هيئت امنا مي تواند تعهدات 
سررس��يد ش��ده را امهال كند، بيان داشت: طبق 
اختيارات مي تواند ج��داول بازپرداخت تعهدات را 

تعيين كند و تغيير دهد. 
دوست حس��يني افزود: طبق اساس��نامه صندوق، 
دولت اجازه گرفتن وام و منابع از صندوق را ندارد، 
اما مي تواند اجازه خاص براي مصارف خاص بگيرد، 
چون منابع صندوق براي بخش خصوصي، تعاوني و 
بخش عمومي غير دولتي است. رئيس سابق هيئت 
عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سؤال كه 
دولت در حال حاضر بدهي به صندوق دارد و سال 
1400 سررس��يد مي ش��ود، آيا هيئت امنا اختيار 
دارد آن را امهال كند، گف��ت: دولت به همان دليل 
كه مجوز خاص گرفته ، بايد بدهي را در سررس��يد 
پرداخت كند. پس هيئت امنا رأساً نمي تواند آن را 
امهال كند. بايد با اجازه همان مقامي باشد كه مجوز 
خاص را صادر كرده است. امهال نيز بايد مجوز خاص 
داشته باشد. در مورد بخشيدن سود نيز همين گونه 
است. بايد مجوز خاص بگيرند، مگر آن كه در همان 
مجوز قيد ش��ده باشد يا اين مس��ئله مسكوت و در 

اختيار هيئت امنا قرار داده شده باشد.

رفع تعليق كارت بازرگاني ۷۰۰صادركننده 
پس از عمل به تعهدات ارزي

گف�ت:  اي�ران  تج�ارت  توس�عه  س�ازمان  كل  رئي�س 
كارت بازرگان�ي ۷00صادركنن�ده ك�ه ب�ه تعه�دات ارزي 
بع�د از س�ال 9۸ خ�ود عم�ل كردن�د، رف�ع تعلي�ق ش�د. 
به گزارش تسنيم، حميد زادبوم با بيان اينكه كارت بازرگاني هيچ يك از 
صادركنندگان توليدي تعليق نشد، افزود: كارت بازرگاني حدود 2هزار 
صادركننده غيرتوليدي كه كمتر از 30درصد، ايفاي تعهد ارزي براي 
بعد از سال 98 داشتند تعليق شد كه از اين ميزان حدود ۷00 نفر ايفاي 

تعهد كردند و در نتيجه آن، كارت بازرگاني آنها از تعليق خارج شد. 
وي اضافه كرد: اين دس��ته از صادركنندگان، تعهد ارزي خود را با واردات در 
مقابل صادرات رفع كردند، يعني با ارز حاصل از صادرات، از فهرست هزار گانه 
مشخص شده اقدام به واردات كردند كه از اين هزار قلم بيش از 600قلم مربوط 
به مواد اوليه كارخانجات و بقيه مربوط به مواد مورد نياز حوزه جهاد كشاورزي 
بوده اس��ت. زادبوم همچنين گف��ت: از 2هزار كارت بازرگاني تعليق ش��ده، 
همچنان هزارو300 صاحب كارت بازرگاني به تعهد ارزي بعد از سال 98 خود 
عمل نكرده اند كه تا زمان رفع تعهد ارزي، كارت بازرگاني آنان همچنان تعليق 
خواهد بود. وي با اشاره به آسيب شناس��ي صورت گرفته در خصوص فرايند 
صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني و مش��كالت پيش رو گفت: با اصالحات 
انجام ش��ده با همكاري اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران، 
مشكالت موجود به حداقل رسيده و انتظار مي رود با تمهيدات در نظر گرفته 

شده فرايند صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني با دقت بيشتري انجام شود. 
...................................................................................................................................

بلومبرگ: فعاًل روي لغو تحريم صادرات نفت 
ايران حساب نكنيد

بلومب�رگ نوش�ت: زماني كه ج�و باي�دن، رئيس جمه�ور امريكا 
ش�ود، مس�ائل بس�ياري ب�راي ح�ل و فص�ل دارد، ام�ا ايج�اد 
رواب�ط ب�ا اي�ران ك�ه ش�امل لغ�و تحريم ه�اي ص�ادرات نف�ت 
اي�ن كش�ور اس�ت، در اولويت ه�اي آخ�ر وي ق�رار دارد. 
به گزارش فارس، بلومبرگ طي گزارشي نوشت: مسير رفع تحريم هاي 
نفتي ايران مس��يري طوالني اس��ت ك��ه دام هايي بر س��ر راه آن وجود 
دارد. زماني كه جو بايدن در اين هفته، چهل و شش��مين رئيس جمهور 
امريكا شود، مس��ائل فشرده بس��ياري براي حل و فصل خواهد داشت و 
احتماالً موضوع ايران به زودي حل نخواهد ش��د. به نوشته اين گزارش، 
رئيس جمهور منتخب امري��كا پنهان نكرده اس��ت كه تماي��ل دارد به 
توافقنامه هاي بين الملل��ي نظير توافقنامه پاري��س و برنامه جامع اقدام 
مشترك يا همان توافق هسته اي ايران بازگردد، اما ايجاد روابط با ايران 
كه ش��امل برداش��ته ش��دن تحريم هاي صادرات نفت اين كشور است، 
در اولويت هاي آخر وي قرار دارد و زمان بيش��تري خواهد برد. در زمان 
مذاكرات سال 201۵، مخالفت هاي شديدي در رابطه با توافق هسته ای 
ايران هم از سوي جمهوريخواهان و هم از س��وي دموكرات ها در امريكا 
وجود داشت كه مانع تصويب آن در سنا ش��د. اين مخالفت ها همچنان 
وجود دارد. اكنون هم امريكا و هم ايران ش��رايط توافق را نقض كرده اند؛ 
امريكا با اعمال تحريم هاي بس��يار بيش��تر و ايران با افزايش غني سازي 

اورانيوم به 20درصد. 
بلومبرگ نوشت: ساده ترين راه بازگشت، اين است كه هر دو طرف گام هاي 
خود را بردارند و مانند چهار سال پيش به توافق بازگردند، قبل از اينكه به 
دنبال رفع ساير نگراني ها باش��ند. اگر امريكا، كاهش تحريم ها را به پايان 
دادن حمايت ايران از حزب اهلل، حماس و حوثي هاي يمن مشروط كند، 
دشوار اس��ت كه ببينيم دو طرف چگونه در نهايت بر اختالفاتشان فائق 
مي آيند. اگر تحريم ها عليه صادرات نفت ايران برداشته شود، جمهوري 
اس��المي ايران مي تواند س��طح توليد قبلي خود را كه نزديك 4ميليون 
بشكه در روز بود نسبتاً سريع از سربگيرد، همانطور كه اين كار را زمان لغو 
تحريم ها در سال 2016 انجام داد اما نبايد به اين زودي ها روي اين اتفاق 
حساب كرد. مجلس ايران ماه گذشته به پايان دادن بازرسي هاي بين المللي 
از سايت هاي هسته اي اين كشور در صورتي كه امريكا تحريم هاي اصلي بر 

بخش نفت و بانكداري ايران را لغو نكند، رأي داد. 
به نوش��ته اين گزارش، انتخابات رياس��ت جمهوري ايران در 18ژوئن 
)28خرداد1400( برگزار خواهد شد و حس��ن روحاني، رئيس جمهور 
ايران كه انتخاب شدن خود را به توافق هسته اي گره زده بود، جای خود 
را به فرد جديدی خواهد داد. ممكن است مذاكرات سخت تر شود يا حتي 
تا نيمه دوم سال 2021 آغاز نشود، از اين رو بيشتر خريداران نفت ايران 
براي مدت قابل پيش بيني كاري انجام نخواهند داد. دش��وار اس��ت كه 
تصور كنيم، پااليش��گاه هاي اروپا، ژاپن، كره جنوبي يا هند آشكارا نفت 
ايران را بخرند، در حالي كه اقدامات مجازاتي احتمالي امريكا همچنان 
برقرار باشد، مگر اينكه ضمانت هاي معتبري دريافت كنند كه با عواقب 
آن مواجه نخواهند شد كه اين امر به مثابه لغو تحريم ها خواهد بود. به نظر 
مي رسد چين تمايل دارد واردات نفت خام از ايران را براي جبران كاهش 
موقتي توليد يك ميليون بشكه اي عربستان افزايش دهد اما حجم قابل 
توجه نفت ايران كه در ماه هاي اخير به چين ارسال شده، هنوز در انبارهاي 
گمرك، پااليش و فروخته نشده است. مؤسسه انرژي اسپكت مستقر در 
انگليس، رقم اين محموله ها را 30ميليون بشكه اعالم كرده است. هرگونه 
افزايش تقاضا در چين فقط موجب تسكين موقتي شركت ملي نفت ايران 
مي شود و حتي ممكن است اين افزايش با انتقال بشكه هايي كه ذخيره 

مي شود، كاماًل برآورده شود. 
حجم فرآورده هاي خام و تصفيه شده پنهاني از ايران خارج شده است 
و احتماالً در ماه هاي آينده رو به افزايش باش��د، اما انتظار مي رود اين 

حجم چندان زياد نباشد.
...................................................................................................................................

 رشد ۵۰۰ تا ۶۰۰ توماني قيمت ها
در بازار آهن

رئي�س اتحادي�ه فروش�ندگان آه�ن و ف�والد گف�ت: در 
ح�ال حاض�ر قيم�ت ه�ر كيل�و ميلگ�رد ب�ا رش�د ۵00 ت�ا 
۶00 تومان�ي ب�ا قيم�ت 13 ه�زار توم�ان به ف�روش مي رس�د. 
حميدرضا رس��تگار در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به اينكه متأسفانه 
ش��يوه نامه فوالد نتوانس��ت براي س��اماندهي ب��ازار مؤثر واقع ش��ود، 
اظهارداشت: بايد فروش فوالد متناس��ب با عرضه و تقاضا باشد تا مسير 
توزيع منطقي ش��ود. وي با بيان اينكه ذاتاً عرض��ه كاال در بورس خوب 
است، اما سازوكار فعلي بورس ايرادات بسيار دارد، افزود: در حال حاضر 
بازار مصرف تغييري نكرده ، ام��ا قيمت ها همچنان رون��د صعودي پيدا 
كرده اس��ت. رئيس اتحاديه فروش��ندگان آهن و فوالد تصريح كرد: بايد 
براي مديريت بازار يك ميز فوالدي ويژه تشكيل و با حضور تمام مسئوالن 
فوالدي راهكار مناس��بي براي رفع مش��كالت اتخاذ ش��ود. امروز بازار 
بالتكليف است و نمي دانيم چرا مس��ئوالن فكري به حال آن نمي كنند. 
رستگار اضافه كرد: در حال حاضر قيمت هر كيلو ميلگرد با رشد ۵00 تا 

600 توماني با قيمت 13 هزار تومان به فروش مي رسد.

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مشكل 
مسكن دهك های يك، 2 و 3 در تمام كشور حاد 
شده اس�ت، در كالنش�هرها حادتر  گفت: حتي 
مسكن مهر هم مشكل دهك هاي كم درآمد را حل 
نكرد، راه حل مسكن استيجاري است، چون اينها 
حتي كمترين آورده اوليه را هم ندارند كه بدهند. 
طي هفت سال اخير دولت نتوانس��ته است برنامه 
مشخصي را براي س��اماندهي نيازهاي بازار مسكن 
اجرايي كند، اين مس��ئله باعث ش��ده است اكنون 
با كمبود حدود ۵ ميليون واحد مس��كن در كشور 
مواجه باشيم. گرچه وزارت راه و شهرسازي طي دو 
سال اخير طرح ملي مس��كن را اجرايي كرده است 
اما س��اخت و تحويل 400هزار مس��كن نمي تواند 
پاسخگوي نيازهاي روزافزون جامعه باشد. در اين 
خصوص معاون وزير راه و شهرس��ازي در گفت وگو 
با تس��نيم به مشكالت مس��كن مهر اش��اره كرد و 
گفت: مسكن مهر عموماً اقشار هدف خود را يعني 
دهك هاي يك، 2 و 3 خانه دار نكرد. اين اقشار قاعدتاً 
باي��د آورده اولي��ه را مي آوردند و ق��درت پرداخت 
اقساط را مي داشتند كه نداشتند، ضمن اينكه بايد 
داراي آگاهي و ش��ناخت براي ورود ب��ه اين فرايند 
می بودند كه عماًل چنين نبود. در كش��ور اقشاري 
داريم كه سيستم را نمي شناسند و اطالعات آن به 
دست آنها نمي رسد. در طرح مسكن مهر بخشي از 
اين اقشار وارد و بالفاصله خارج شدند و االن صاحب 
مسكن نيستند. به عبارت ديگر وارد سيستم مسكن 
مهر ش��دند و ديدند كه نمي توانند آورده را تأمين 
كنند و امتياز مسكن مهر را رس��مي يا غيررسمي 

واگذار كردند. 
حبيب اهلل طاهرخاني افزود: مس��كن مه��ر فراتر از 
قدرت خريد دهك هاي ي��ك، 2 و 3 بود، به همين 
دليل دولت و مجلس بايد يك باكس تعريف كنند، 
فقط هم زمين نيس��ت، بحث زمين را مي توان حل 
كرد. مسكن مهر از نظر نرخ تسهيالت بسيار خوب 
بود كه يك كم��ك قابل توجه ب��ه متقاضيان بود و 

بخشي از اقشار كم درآمد را به اين سمت كشاند. 
مديرعامل شركت عمران ش��هرهاي جديد توليد 
مسكن اس��تيجاري را چاره مشكل كمبود مسكن 

دانست و گفت: ما بايد امكاني را فراهم كنيم تا مسكن 
استيجاري در كشور ساخته شود، بدون اينكه پولي 
از افراد دريافت شود؛ افرادي كه توان تأمين مسكن 
در كوتاه مدت و ميان مدت را ندارند، مثاًل زوج هاي 
جواني كه ازدواج مي كنند اينها نمي توانند از طريق 
بازار اجاره يا خريد نياز خود را تأمين كنند، چون با 
درآمدهاي آنها تناسب ندارد. در مسكن استيجاري 
مي گوييم كسي دو، سه سال ساكن مي شود تا بتواند 
پس از اين مدت وارد بازار شود و نياز خود را از طريق 
اجاره تأمين كند. اين برنامه نيازمند زمين، تأمين 

مالي، سازماندهي و ساختارسازي است. 
طاهرخاني تأكيد كرد: يكي از مواردي كه بايد به آن 
توجه شود، نگهداري از خانه هاي استيجاري است. 
اين مسائل را بايد حل كرد، البته اين بدان معنا نيست 
كه بايد همه كارها متمركز باشد، بعضي ها مي گويند 
اين حرف ها كه گفت��ه مي ش��ود مي گويند دنبال 
تمركز هستند اما لزوماً به اين معنا نيست كه مساكن 
كنار هم باش��ند. اين واحدها را مي ت��وان در قالب 
مدل هاي مختلف در پروژه هاي متعدد پخش كرد، 
به  عنوان مثال بنده ديده ام كه برخي پروژه ها در شهر 
هامبورگ در بلوكي چهار تا پنج واحد استيجاري با 

متراژ كمتري ساخته مي شود اما ساختار و بنا هيچ 
فرقي با ساير واحدها ندارد. در واقع بايد واحدهايي 
با متراژ 40 تا ۵0 متر در دستور كار مسكن حمايتي 
قرار گيرد. وي در پاسخ به اينكه آيا ارزيابي داريد كه 
در چه جاهايي و به چه ميزاني بايد مسكن حمايتي 
استيجاري ساخته ش��ود؟ گفت: ارزيابي دقيقي در 
اين زمينه نداريم. مشكل مسكن اقشار يك، 2 و 3 در 

تمام كشور حاد است، در كالنشهرها حادتر. 
طاهرخاني با اشاره به اقشار كم درآمد كه به حاشيه 
ش��هرها رانده ش��ده اند و به اصطالح »بدمس��كن« 
هستند، گفت: دسترسي اين اقش��ار به بازار رسمي 
مس��كن محدود ش��ده و اينها نمي توانند وارد بازار 
رسمي كشور شوند و س��رپناه خود را تأمين كنند، 
يعني نه قدرت اجاره يك واحد مسكوني را دارند و نه 
قدرت خريد. اينها به حاشيه رانده مي شوند و مي روند 
آلونك 20متري مي س��ازند. اين اقش��ار قابل حذف 
نيستند و واقعيت هاي اجتماعي هستند. در همه جاي 

دنيا هم وجود دارند و فقط منحصر به ايران نيست. 
طاهرخان��ي در خص��وص راهكارهاي��ي براي حل 
مشكل مسكن اين اقشار افزود: ما بايد هم در نظام 
برنامه ريزي و هم تأمين مالي براي كم درآمدها فكر 

 كنيم، اينها بايد رسماً وارد اين سيستم شوند، در اين 
صورت به تدريج مسئله حل مي شود. از سوي ديگر 
در كنار حمايت از اقش��ار متوس��ط كشور در حوزه 
مسكن در قالب تسهيالت مسكن برخي جاها الزم 
است در قالب ساخت مسكن و تحويل آن دولت ورود 
پيدا كند. االن مسئله اصلي كه گرفتاري اصلي است 
اين اقشار اجتماعي هستند كه به نظر مي رسد بايد 
هم تمركز رسانه و هم تمركز دولت و مجلس به اين 
سمت برود. قاعدتاً بايد به اين مانند درمان نگاه كنيم. 
درمان هم در كشور سوبسيد دارد، مسكن اين اقشار 
نيز بايد به گونه اي باشد تا از محل سوبسيدها تأمين 
شود. اگر بازار را رها كنيم با اين امكانات كه در وزارت 
مسكن اس��ت نمي تواند به اين قشر پاسخگو باشد، 
اينها مشكل پيدا مي كنند و قاعدتاً بخشي از اينها در 
قالب حاشيه نشيني و سكونتگاه هاي غيررسمي خود 

را نشان مي دهند. 
   اگر دولت دغدغه مسكن فقرا را دارد، بايد 

به اين حوزه وارد شود
وي افزود: در شهرهاي جديد مدل هايي را براي اين 
اقشار در دستور كار داريم، اما كليت آن نيازمند يك 
برنامه جامع است. واقعيت آن است كه سياست هاي 
كلي اين موضوع را هيچ گاه نداش��ته ايم و بايد آن را 
وارد نظام برنامه ريزي و تأمين مالي مسكن كنيم. اگر 
واقعاً دغدغه فقرا را داريم موضوع تأمين مسكن آنها 

مهم است بايد به اين حوزه ورود پيدا كنيم. 
طاهرخاني گفت: يك��ي از مس��ئوليت هاي دولت 
اين اس��ت وقتي كه بخش خصوص��ي در حوزه ای 
س��رمايه گذاري مي كن��د، ابزاره��ای تش��ويقي 
و مش��وق هايي را فراهم كند تا اين اتف��اق بيفتد و 
همزمان به اندازه خودش وارد اين كار شود. از سوي 
ديگر يكي از موارد ورود اين است كه بازار به هر دليل 
شكست خورده است؛ چه به واس��طه سوداگري يا 
هر چيز ديگري. در اين صورت عرضه الزم مسكن 
صورت نمي گيرد و ضرورت دارد برنامه هايي اجرايي 
شود، به همين دليل است كه وزارت راه و شهرسازي 
طرح ملي مس��كن را آغاز كرد كه با دقت و سرعت 
پيگيري مي شود تا بتوانيم عرضه مناسبي از مسكن 

را به بازار داشته باشيم. 

مسکن مهر فراتر از قدرت خرید فقرا شد
معاون وزير راه و شهرسازي: مشكل مسكن سه دهك اول در تمام كشور حاد است
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