
كسادي بازار گريبان سمساري ها را هم گرفت. 
ش�ايد بتوان ركود را نوترين كاالي موجود در 
سمس�اري ها معرفي كرد، اين در حالي است 
كه س�ايت هاي خريد و فروش كاالي دس�ت 
دوم در فضاي وب، كرونا و كاهش قدرت خريد 
مردم كس�ب و كار سمس�اري ها را هم كس�اد 
كرد، البته برخي از سمس�اري ها نيز از فضاي 
مجازي براي خريد و فروش كاال بهره مي برند. 
بررسي هاي ميداني از بازار لوازم خانگي نشان از 
قيمت نجومي اين كاالها در بازار دارد. قيمت در 
اين بازار به قدري باال رفته كه خانوارها اين روزها 
خراب شدن لوازم خانگي را به مثابه يك كابوس و 
قوز باال قوز به شمار مي آورند، زيرا درآمد خانوار، 
همين كه كف��اف هزينه هاي روزم��ره زندگي را 
بدهد، هنر كرده اس��ت. حال چه رس��د به آنكه 
بخواهد از پس هزينه تعمي��ر يكي از لوازم منزل 
نيز برآيد. ناگفته نماند تعويض لوازم منزل نيز زور 
و بازوي مالي ورزش��كاري مي خواه��د، زيرا يك 
كارگر ت��ا بخواهد 40تا 50ميلي��ون تومان براي 
خريد يك يخچال پس انداز كند، آنقدر مشمول 
مرور زمان مي شود كه احتماالً قيمت يخچال در 
آن زمان به ارقام باالتري رسيده و از طرف ديگر 
به دليل كاهش ارزش پول و حداقل حقوق كارگر 
قدرت خريدش فريز شده است. از اين رو به جاي 
اينكه يخچ��ال فريزر گيرش بياي��د، پس انداز و 

درآمدي فريز شده با تورم عايدش مي شود. 
   از خانه بخت تا خانه آخرت

همه مي دانند يخچال، تلويزي��ون، اتو، ماكروفر، 
جاروبرقي، اجاق گاز و آبگرمكن نرخ هاي بسيار 
بااليي پيدا كرده است، به حدي كه عموم مردم 
وقتي سري به بازار مي زنند و قيمت ها را مشاهده 
مي كنند، خود را گ��م مي كنند. اگر قرار باش��د 
يك جهيزي��ه تهيه كرد هزينه اش ب��ا ديه آدمي 

كه قوه قضائي��ه آن را براي س��ال 1400 بالغ بر 
480ميليون تومان تعيين كرده، برابري مي كند. 
شايد همين موجب شود تا كمتر شاهد بازگشايي 
در خانه بخت جوانان باشيم، البته تالش هايي در 
جهت فرستادن جوانان به خانه بخت شده است، 
اما بايد دانست عالوه بر راه اندازي سايت هايي كه 
نقش حلقه وصل خانواده هاي آتي را ان ش��اء اهلل 
بازي مي كنند بايد در راس��تاي تكميل زنجيره 
ازدواج جوانان توجهي هم به حلقه مفقوده تأمين 

مالي و اقتصاد خانواده ها  نيزكرد. 
خالصه بايد گفت قيمت هاي سرس��ام آور لوازم 
خانگي نو موجب ش��ده اس��ت ت��ا خانواده ها در 
استفاده از لوازم خانگي لطافت بيشتري به خرج 
دهند، هر چند نوس��ان برق را چاره ای نيست و 
امكان دارد يك نوسان نابهنگام موتور لوازم برقي 
خانگي و جيب صاحب لوازم را يكجا با هم پايين 
بياورد. از اين رو اين روزها اس��ترس خراب شدن 
نابهنگام لوازم خانگي نيز به س��اير استرس هاي 

خانوار اضافه شده است. 
مقدمه طوالني از اين باب مطرح شد كه بگوييم 
برخالف پيش بيني ها كه از سكه ش��دن كار و بار 
سمس��اري ها و لوازم خانگي دست دوم فروشي 
به دليل رشد نرخ لوازم خانگي نو حكايت داشت، 
ركود و كسادي در سمس��اري ها  نوترين كااليي 
است كه به چش��م مي خورد. هر چند تحقيقات 
ميداني »جوان« از چند سمساري و لوازم خانگي 
دست دوم فروشي نشان از آن دارد كه كسب و كار 
اين صنف نيز كساد است، اما برخي از سمساري ها 
پيش بين��ي مي كنند اگ��ر قيمت ل��وازم خانگي 
كاهش پيدا نكند، ش��ايد كس��ب و كار اين صنف 
سكه شود، اما فعاًل خبري از خريد و فروش كاال 

در اين حوزه نيست. 
اگرچه در س��ال هاي اخير گراني ل��وازم خانگي 

نو كم��ي كاروبار سمس��اري ها و ل��وازم خانگي 
دست دوم فروشي ها را سكه كرد، اما بررسي هاي 
ميداني روزنامه »جوان« از چندين سمس��اري 
موجود در تهران نش��ان از آن دارد ك��ه ركود و 

كسادي دامن آنها را نيز گرفته است. 
همانطور كه مي دانيم خريد و فروش لوازم دست 
دوم در محلي به نام سمساري از گذشته تاكنون 
بين مردم ايران مرس��وم بوده اس��ت. اين خريد 
و فروش ها ش��امل خري��د و فروش ان��واع لوازم 
دست دوم نظير فرش، تلويزيون، سماور، ظروف 
كريستال، ظروف چيني دست دوم و... است، البته 
برخي سمس��اري ها نيز در حوزه عتيقه فعاليت 
دارند كه به دليل قيمت باالي عتيقه كاروكاسبي 
اين نوع سمس��اري ها به طور كل ب��ا آنچه عموم 
سمس��اري ها در حوزه خريد و ف��روش كاالهاي 

دست دوم فعال هستند، متفاوت است. 
اگرچه مرسوم ترين ش��يوه براي خريد و فروش 
اين وسايل استفاده از خدمات سمساري هاست، 
اما اين روزه��ا سمس��اري هاي آنالي��ن هم در 
فضاي مجازي فعال هس��تند و نكته قابل توجه 
آن اس��ت كه مردم اين روزها خودشان از طريق 
فضاي مجازي و اپليكيش��ن هاي خريد و فروش 
كاالهاي دسته بندي شده در حوزه لوازم خانگي 
مشاركت دارند و شايد يكي از داليل كسادي بازار 

سمساري ها همين فضاي مجازي باشد. 
   اين شغل مثل نامش كهنه شده است

صاحب يك مغازه سمساري در يكي از روزهاي 
گرم تابستان درپاسخ به  س��ؤال ما كه اين پنكه 
چند؟ از چرت مي پرد و مي گويد: 800هزار تومان 
و ارزان تر از اين هم دارم. سمسار وقتي متوجه شد 
كه خريدار خبرنگار از آب درآمده خنده اي كرد 
و براي اثبات كسادي بازار دفتر يادداشتش را باز 
كرد تا نشان دهد حداقل طي يك هفته اخير چيز 

خاصي دشت نكرده است. 
اين سمس��ار فعال در منطقه جنوب غرب تهران 
كه با خنده كسادي بازار را نوترين رويداد در اين 
سمس��اري خود مي داند، مي افزايد: كلي كاالي 
دس��ت دوم در اين مغازه اس��ت، ام��ا براي پاس 
كردن چك 50ميليون تومان��ي بايد از نزديكان 
قرض بگيرم، دليلش هم اين است كه بازار كساد 

است و مشتري چنداني وجود ندارد. 
وي كه گويي از كسادي بازار و همچنين اين شغل 
خسته شده است، تصريح مي كند: شايد اين شغل 
هم كهنه شده و ديگر به كار كسي نمي آيد، البته 
آنقدر كاالهاي جديد و رنگ وا رنگ آمده است كه 
بعضي از كاالهاي دست دوم با وجودي كه هنوز 

كار مي كند چندان مشتري ندارد. 
   سمساري هم بايد با روزگار حركت كند

از سوي ديگر يك سمسار فعال در حوالي منطقه 
منيري��ه در واكن��ش به اي��ن پرس��ش خبرنگار 
»جوان« كه وضعيت بازار چگونه است، مي گويد: 
معموالً وقت��ي مهاجرت داخل��ي و خارجي زياد 
مي شود يا كارگران فصلي زياد جابه جا مي شوند 
و همچنين طالق يا بيماري زياد مي شود، حوزه 
خريد و فروش اماني يا قطعي كاالهاي دست دوم 
مربوط به منزل زياد می گردد، اما با شيوع كرونا و 
خريد و فروش كاال در فضاي مجازي فعاالن حوزه 
سمساري همانند ساير مشاغل با ركود و كسادي 

روبه رو می شوند. 
وي مي افزايد: چشم و هم چشمي زياد شده است 
و ديگر هر شخصي سمت خريد كاالهاي دست 
دوم نمي آيد، مگر اينكه از سر اجبار باشد يا براي 
دكور بخواهند كاالي قديمي و شبه قديمي بخرند 
كه زنده كننده تاريخ قديمي و نوس��تالژي است، 
اما در كل، كشور در شرايطي قرار دارد كه كرونا 
و كاهش قدرت خريد مردم روي همه كس��ب و 
كارها اثر گذاشته، به همين دليل ركود هم سري 

به سمساري ها زده است. 
وي نيز با اش��اره به وجود اپليكيشن هاي خريد 
و فروش كاالهاي دست دوم در فضاي مجازي 
مي گويد: كس��ب و كارها اگر نتوانن��د خود را با 
پيش��رفت هاي روزگار تطبي��ق دهن��د، از دور 
خارج خواهند ش��د. صنف سمس��اري نيز بايد 
از اين فضای مجازی بهره ببرد ت��ا بتواند روي 
پا بماند، همچنين بايد توجه داش��ت كه مردم 
دنبال چه كاالهاي دس��ت دومي هستند، زيرا 
االن كلي كاال در سمساري ها دپو شده كه اصاًل 
مش��تري ندارد. از اين رو بايد متناسب با تقاضا 
كاالي اماني براي فروش قبول كرد و يا خريد، 
در غير اين صورت صاحب اول و آخر كاال خود 

سمسار است و بس. 
اين سمسار كه كمي امروزي تر به نظر مي رسد، 
مي افزايد: اين ش��غل از پدرم به ارث رس��يد، به 
همين دليل متناسب با ذائقه بازار خريد و فروش 
مي كنم تا مثل س��اير سمساري ها گرفتار كاالي 
بي مشتري نشوم، اما مي دانم كه ركود گريبانگير 
بسياري از سمساري ها شده است، البته افزايش 
قيمت لوازم خانگي شايد رونق را به سمساري ها 
بازگرداند، اما فعاًل مردم گرفتار كرونا و ضروريات 
زندگي هس��تند و تنها زماني سري به سمساري 
مي زنند كه كااليي را به دليل گراني نتوانند از بازار 
تهيه كنند و بخواهند دست دوم بخرند، البته اگر 

سايت هاي خريد و فروش كاال مجالي دهند. 
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سمساري  هم دیگر خریدار ندارد
سايت هاي خريد و فروش كاالي دست دوم، كرونا و كاهش قدرت خريد مردم كسب و كار سمساري ها را هم كساد كرد 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,540-48,350توريستي ورفاهي آبادگران ايران
24,870160البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
110-9,690سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

680-16,150آلومينيوم ايران 
16,5001,070كاشي  الوند

22,0008داروسازي  امين 
3,7371,660معدني  امالح  ايران 

3,9331,070آسان پرداخت پرشين
39,4301,670آبسال 

21,4106بيمه آسيا
17,590330سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

290-34,400آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
67-1,763سرمايه گذاري پرديس

54-10,640صنايع  آذرآب 
20-8,780سايپاآذين 

4,900270مس  شهيدباهنر
1,40066بيمه البرز

3,55333سرمايه گذاري بوعلي 
21,880570باما

50-4,870سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
4,1901,000گروه  صنعتي  بارز

11,45060بيمه دانا
7,76059بهساز كاشانه تهران

27,2602,620بهنوش  ايران 
4-5,630سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

2,170800بين  المللي  محصوالت  پارس 
260-1,530پتروشيمي بوعلي سينا

1,760420بورس اوراق بهادار تهران
3,9402,430گروه صنعتي بوتان 

92-16,040بانك پارسيان 
1,190-50,070پست بانك ايران

36,480230گروه دارويي بركت
19-49,390بين المللي توسعه ساختمان

2,90550بيمه ما
220-23,420چرخشگر

40,570860كشت  و صنعت  چين  چين
2,23941توليدي چدن سازان

2,268600معدني وصنعتي چادرملو
90-2,740سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

7,8704,870كربن  ايران 
710-10,970داروسازي  ابوريحان 

17,3901,170داده پردازي ايران 
4,330160البرزدارو

25,14080داروسازي زاگرس فارمد پارس
6,9401,180داروپخش  )هلدينگ 

6,810420شيمي  داروئي  داروپخش 
98,300640داروسازي  جابرابن حيان 

36,6001,950دارويي  لقمان 
23,910960دوده  صنعتي  پارس 

13,300630داروسازي  اسوه 
1,290-12,990كارخانجات داروپخش 

1,070-24,430درخشان  تهران 
160-24,820دارويي  رازك 
12,90030سبحان دارو

5,300370داروسازي  سينا
40,190240گروه دارويي سبحان

174,560910سرمايه گذاري دارويي تامين
180-19,500داروسازي زهراوي 

60-28,940تجارت الكترونيك پارسيان
960-25,800داروسازي  اكسير

660-25,800فوالد اميركبيركاشان
670-32,360فوالد خراسان

18,730340فوالد خوزستان
21,010180فنرسازي زر

16,01080فروسيليس  ايران 
18,3101,440فرآوري موادمعدني ايران 

6,980910غلتك سازان سپاهان
6,650360فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

6,090220گروه صنايع بهشهرايران 
34,290168گلوكوزان 

34,11080سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
36,72070سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

1,160-21,810كارخانجات  قند قزوين 
14,9903قطعات  اتومبيل  ايران 

920-19,760قندهكمتان 
950-10,580شهد

1,640-10,460قند لرستان 
4,170-5,540گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

28,67070قند مرودشت 
3,270-30,400قند نيشابور

26,110680معدني و صنعتي گل گهر
34-5,220گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

170-3,340فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
12,870600گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

300-97,160گلتاش 
96-28,000حمل و نقل بين المللي خليج فارس
2,650-2,420حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

38,20040حفاري شمال
160-18,100حمل ونقل توكا

156,750410داده گسترعصرنوين-هاي وب
25,820780ايران ارقام 

64,690390سرمايه گذاري اعتبار ايران
18,840270سرمايه گذاري خوارزمي

30-2,800كمك فنرايندامين 
120-7,930خدمات انفورماتيك 

28,4500بيمه پارسيان
8,23040گروه پتروشيمي س. ايرانيان

3,892320ايران دارو
17,060-6,770صنايع جوشكاب يزد

 پرداخت مطالبات کشاورزان 
در اولویت سازمان هدفمندی

مديرعامل سازمان هدفمندسازي با اشاره به اهميت امنيت غذايي جامعه، 
از پرداخت 1۰ هزار ميليارد ريالي بابت خريد تضميني گندم خبر داد. 
به گزارش مهر، اميد حاجتي، مدير عامل سازمان هدفمندي يارانه ها 
با اشاره به ضرورت پرداخت به موقع و بدون تأخير مطالبات كشاورزان 
گندم كار همزم��ان با خريد تضميني گن��دم و تحويل آن گفت: مبلغ 
10هزار ميليارد ريال بابت يارانه نان و خريد تضميني گندم به شركت 
مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران پرداخت شد. در حال حاضر پروسه 
خريد تضميني گندم به عنوان يك محصول استراتژيك در امنيت غذاي 

جامعه از اولويت هاي سازمان هدفمندسازي يارانه هاست. 
وي ادامه داد: نگاه و رويكرد اين سازمان در خريد محصوالت استراتژيك 
از كشاورزان نيز بر اين قرار گرفته است كه بعد از خريد محصول از سوی 
دولت، س��ريعاً مطالبات كشاورزان پرداخت ش��ود. گفتني است كه از 
ابتداي سال جاري تاكنون بابت خريد تضميني گندم مبلغ ۷۳,450 

ميليارد ريال به شركت بازرگاني دولتي ايران پرداخت شده است. 
---------------------------------------------------

 19 ميليون سهامدار عدالت 
در مجامع شرکت ها شرکت کنند 

در حالي در فصل برگزاري مجامع عمومي عادي ساالنه شركت هاي 
بورسي به سر مي بريم كه امكان حضور مشموالن سهام عدالت كه 
روش مستقيم را براي مديريت سهام خود انتخاب كرده بودند، در 
مجامع ۳۶شركت سرمايه پذير س�هام عدالت فراهم شده است. 
به گزارش ايس��نا، مطابق با مصوبه ش��وراي عالي بورس  اوراق بهادار، 
تمامي مشموالن س��هام عدالت در روش مس��تقيم از تمامي حقوق و 
مزاياي س��هامداري )ش��امل امكان حضور در مجمع، رأي دهي و. . . ( 
برخوردار ش��دند. بنابراين اين افراد مي توانن��د در مجامع عمومي ۳۶ 
شركت سرمايه پذير سهام عدالت شخصاً حضور يافته و از طريق اعمال 

رأي خود در تصميم گيري هاي اين شركت ها مشاركت كنند. 
به گفته محسن انصاري مهياري، مدير نظارت بر ناشران، شركت هاي 
سرمايه پذير سهام عدالت بايد اطالعات س��هامداران عدالت به روش 
مستقيم و ساير سهامداران خود را از شركت س��پرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه دريافت كرده و در سامانه سهام خود جهت 

برگزاري مجامع عمومي اعمال كنند. 
براس��اس اين گزارش، حدود 1۹ ميليون از 4۹ ميليون مشمول سهام 
عدالت در فرآيند آزادسازي اين سهام، روش مستقيم را براي مديريت 
س��هام خود انتخاب كرده و به طور مس��تقيم س��هامدار ۳۶ش��ركت 
سرمايه پذير سهام عدالت شدند. بنابراين مي توانند در مجامع عمومي 

عادي ساالنه شركت هاي مذكور مشاركت كنند. 
الزم به ذكر اس��ت كه ش��ركت هاي بورسي، س��االنه مجمعي را براي 
اتخاذ تصميماتي در رابطه با ميزان تقسيم س��ود برگزار مي كنند كه 
به نتيجه حاصل از آن س��ود مجمع گفته مي ش��ود. سودي كه شامل 
حال سرمايه گذاراني مي شود كه تا روز مجمع مالك سهام آن شركت 

باشند. 
---------------------------------------------------

 افزایش 2/6 ميليون نفري 
مشموالن در یافت یارانه 

بنزي�ن  قيم�ت  افزاي�ش  از مح�ل  دول�ت س�ال گذش�ته 
بي�ش از ۳۰ ه�زار ميلي�ارد توم�ان ياران�ه معيش�تي داد 
و در اي�ن س�ال 2/۶ ميليون نف�ر به آمار مش�موالن اضافه ش�د. 
به گزارش فارس، براس��اس اطالعات دريافت ش��ده در مجموع 22۹ 
ميليون و402 هزار و 500 خانوار در طول 12ماه سال گذشته مشمول 
دريافت يارانه معيشتي شدند كه در فروردين ماه تعداد اين خانوار ها 18 
ميليون 5۶2 هزار ۹1۷ خانوار بود، ولي در اسفندماه تعداد آنها افزايش 

يافت و به 1۹ ميليون و ۶22 هزار 8۳۷ خانوار رسيد. 
تعداد نفراتي كه سال گذشته يارانه گرفتند، در مجموع ۷01 ميليون و 
۷2۷ هزار و 1۶ نفر بود كه حدود 2ميليون و ۶00 هزار نفر از فروردين 
سال ۹۹ تا پايان همان سال به تعداد آنها اضافه شد. به نظر مي رسيد كه 
آمار مشموالن دريافت يارانه معيشتي ثابت بماند، اما طبق آمار تعداد 

آنها زياد شده است. 
بنابر اين آمار س��ال ۹۹ بيش از ۳0 هزار ميليارد تومان يارانه از محل 
افزايش قيمت بنزين در س��ال ۹8 به خانوارها پرداخت شده است كه 
ميانگين هر ماه 2 هزار و ۳00 تا 2 هزار و 500 ميليارد تومان پرداختي 
ثبت شد. همچنين مبالغ كسر شده در فصل زمستان مربوط به اقساط 

وام كرونايي پرداختي به برخي خانوارها بوده كه بازگشته است. 

رکوردزني پاالیشگاه هاي چين 
اداره مل�ي آمار چي�ن اعالم ك�رد: تولي�د پااليش�گاه هاي چين 
در م�اه گذش�ته رك�ورد زده اس�ت و اي�ن پااليش�گاه ها 
14/8ميلي�ون بش�كه در روز نف�ت خ�ام را ف�رآوري كرده ان�د. 
ب��ه گ��زارش راش��اتودي، اداره ملي آم��ار چي��ن اعالم ك��رد: توليد 
پااليشگاه هاي چين در ماه گذشته ركورد زده است و اين پااليشگاه ها 
4/8 ميليون بشكه در روز نفت خام را فرآوري كرده اند. اين ميزان ۳/۹ 

درصد از مقادير ماه مي  كه خود ركورد جديدي بود، باالتر مي باشد. 
داده ها نشان داد ميانگين نرخ فرآوري روزانه پااليشگاه ها در نيمه اول 
امسال حتي از اين هم بيش��تر بوده و به 15/1۳ ميليون بشكه رسيده 
كه اين 10/۷ درصد بيش��تر از سال گذشته اس��ت. البته طبق آژانس 
بين المللي انرژي در ماه ژوئن ميزان فرآوري و توليد پااليشگاه هاي جهان 
1/۶ ميليون بشكه در روز افزايش يافته و نسبت به سطح توليد قدرتمند 

ماه مي  بيشتر شده است. 
آژانس بين المللي انرژي اعالم كرد: پس از جهش توليد پااليشگاه ها در 
ماه ژوئن كه باالترين جهش توليد ماهانه آنها از جوالي 2020 اس��ت، 
توليد پااليشگاه ها در ماه هاي جوالي و آگوس��ت هم با جهش روبه رو 
خواهد شد. افزايش توليد پااليشگاه ها در ماه جوالي و ماه آگوست 2/۷ 

ميليون بشكه در روز تخمين شده شده است. 
---------------------------------------------------

نارضایتي شاغالن روسی از حقوق خود 
براساس داده هاي اداره آمار دولتي روسيه )روس استات(، بيش از نيمي 
از شاغالن اين كشور از ميزان حقوق و دستمزد خود راضي نيستند. 
به گزارش تاس، طبق داده هاي اداره آمار دولتي روسيه )روس استات(، حدود 
44درصد از شاغالن اين كشور از سطح حقوق خود راضي هستند، در حالي 

كه 4۷/1درصد كامالً راضي نيستند و 8/8درصد نيز اصالً راضي نيستند. 
بر اساس اعالم اين اداره، در ميان افرادي كه از حقوق خود راضي هستند، 
مديران و نمايندگان ارگان ها و سازمان هاي دولتي )۶۶/۷درصد( و همچنين 

متخصصان بسيار برجسته )حدود 51/۳ درصد( وجود دارد. 
باالترين سطح نارضايتي از حقوق در دسته هايي از جمله شاغالن مرتبط 
با تش��ريفات اداري و تهيه اطالعات )5۳/4درصد(، شاغالن بخش مسكن 
و خدم��ات عمومي )51/4درص��د(، كارگ��ران غيرماه��ر )52/8درصد(، 
اپراتورهاي ماشين آالت )48/۹درصد(  و كارگران بخش كشاورزي و صنعت 

)4۹/۹درصد( مشاهده شد. 
براس��اس اين گزارش، ميزان رضايتمندي از حقوق در زنان كمتر اس��ت: 
41/۳درصد در مقابل 4۶/4درصد در م��ردان. اين مطالعه از 14 اكتبر تا 2 
نوامبر سال 2020 از طريق يك نظرس��نجي و تجزيه و تحليل شخصي از 

خانوارها و ساكنان آنها در سراسر روسيه انجام شده است. 

  مسکن

در حال�ي س�ه س�ال از آغ�از ط�رح مل�ي 
مس�كن مي گ�ذرد ك�ه هن�وز قيم�ت تم�ام 
ش�ده واحد هاي اين طرح مش�خص نيس�ت. 
برخالف اظه�ارات معاون وزي�ر راه، بي نظمي 
خاص�ي در قيمت مس�كن ملي م�وج  مي زند. 
به گزارش تس��نيم، معاون وزير راه و شهرسازي 
در اولين نشس��ت خبري خود بع��د از تكيه زدن 
بر صندلي معاونت مسكن و ساختمان با تشريح 
جزئيات ثبت ن��ام طرح ملي مس��كن اعالم كرد: 
قيمت ساخت به صورت قيمت تمام شده در اختيار 
مردم قرار مي گيرد. قيمت تمام ش��ده واحدهاي 
مس��كوني طرح ملي 1/۶ تا 2/5 ميليون تومان و 

به طور متوسط 2ميليون تومان است. 
اين در حالي بود كه معاون وزير راه و شهرس��ازي 
اواسط آذر ۹8 تقريباً يك ماه بعد با اعالم ميانگين 
قيمت ۳/5 تا 4ميليون توماني يك مترمربع زمين 
در طرح ملي مسكن گفته بود:  متقاضيان بايد طي 
12 سال 120ميليون تومان براي زمين پرداخت 
كنند. چند روز بع��د يعن��ي 22 آذر۹8 نوبت به 
مديركل دفتر اقتصاد مس��كن رسيد تا آب پاكي 
را روي دست متقاضيان طرح ملي مسكن بريزد. 
پروانه اصالني با اش��اره به اينكه قيمت س��اخت 
واحدهاي طرح ملي مس��كن بر اس��اس فهرست 
بهاي سازمان بودجه است، گفته بود: براين اساس 
هرمترمربع 2ميليون و ۷۷0 هزار تومان اس��ت، 
ولي تعديل هايي هم مطابق اعالم سازمان برنامه 
و بودجه در جهت افزايش قيم��ت به آنها اصابت 
مي كند. تا حدود 15ماه بعد ديگر خبر خاصي از 
معاون وزير راه و شهرس��ازي نبود تا اينكه وي در 
اقدامي ديرهنگام اظهارات س��ال ۹8 خود درباره 
قيمت تمام شده واحد هاي طرح ملي مسكن را به 

طور اساسي اصالح كرد. 

وي بهمن ۹۹ در اين باره گفت: از ابتداي ش��روع 
طرح ملي مسكن تمام تالش اين بوده كه اين طرح 
با بهاي  تمام شده پايين و كيفيت مناسب تكميل 
شود بنابراين پس از بررس��ي هاي به عمل آمده و 
تجربياتي كه از طرح هاي پيش��ين وجود داشت، 
اقدام يكپارچه اي انجام شد و براي قيمت مسكن 

ملي به يك نظم خاص در كل استان ها رسيديم. 
اواخر بهمن سال ۹۹ معاون بنياد مسكن انقالب 
اسالمي با اس��تناد به نرخ تعديل سه ماهه چهارم 
سال ۹۹ سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد: قيمت 
هر مترمربع واحد مسكوني اين طرح از 2 ميليون 
و ۷۷0 هزار تومان به 4 ميليون و ۹58 هزار تومان 
افزايش يافته است. يعني اگر مساحت واحد هاي 
طرح ملي مسكن را 100مترمربع در نظر بگيريم 
هزينه تمام شده آن حدود 500 ميليون تومان به 

قيمت اواسط زمستان سال گذشته خواهد بود. 
واقعي��ت آن اس��ت ك��ه مس��ئوالن وزارت راه 
و شهرس��ازي در دولت حس��ن روحاني تمايلي 
به اعالم قيمت تمام ش��ده واحد ه��اي طرح ملي 
مسكن نداشتند. تا لحظه تنظيم اين گزارش نيز 
معاون وزير راه و شهرس��ازي به جز تكذيب سود 
۷00ميليون تومان وام 250 ميليون توماني كار 

خاصي انجام نداده است. 
قرار ب��ود وام پروژه هاي طرح ملي مس��كن ۷5 تا 
100 ميليون باشد، اما افزايش قيمت هزينه هاي 
ساخت باعث ش��د تا طبق معمول هميشگي بار 
تورم بر دوش متقاضيان اين طرح گذاشته شود. 
تا امروز ۷درصد واحد هاي طرح ملي مس��كن به 
مرحله افتتاح رسيده و مشخص نيست چه تعداد از 
اين واحدها قابليت سكونت را دارند. دولت حسن 
روحاني و وزارت راه و شهرسازي ۹۳ درصد طرح 

مذكور را براي دولت سيزدهم باقي مي گذارند. 

بي نظمي قيمتي در طرح ملي مسكن

ملیحه مرادی
  گزارش
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