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اخبار

آغازعملیاتساختمانیخانه
بهداشتروستایابوسحابخوزستان
با حمایت بانک ایران زمین

عملیات اجرایی احداث خانه بهداشت و
خدمات سالمت در روستای ابوسحاب از توابع
بخش مرکزی دشت آزادگان استان خوزستان با
حمایت بانک ایران زمین آغاز شد.
مراسم کلنگ زنی خانه بهداشت و خدمات
سالمت با حضور نماینده شهرستان سوسنگرد
در مجلس شورای اسالمی ،فرمانداری
شهرستان حمیدیه ،رئیس شبکه بهداشت
دشت آزادگان (سوسنگرد) ،مدیریت شعب
استان خوزستان و لرستان بانک ایران زمین و
جمعی از اهالی روستا و مسئوالن محلی به
زمین زده شد.
صمد نیکپور مدیرشعب بانک ایران زمین
در استان خوزستان در سخنانی گزارشی از
عملکرد این بانک ارائه و ساخت مدرسه ،خانه
بهداشت ،حمایت از مددجویان کمیته امداد
امام خمینی(ره) ،حمایت از کارخانجات تولیدی
را نشان دهنده انجام مسئولیت های اجتماعی
بانک ایران زمین در کنار ارائه خدمات بانکی
عنوان کرد.
قاسم ساعدی نماینده مردم شهرستان دشت
آزادگان در مجلس شورای اسالمی ،نیز در این
مراسم از بانک ایران زمین در راستای تقبل
احداث مرکز سالمت تقدیر و تشکر کرد.
الزم به ذکر است ،این مرکز بهداشت با
اعتباری بالغ بر  ۳میلیارد ریال احداث و به
بهرهبرداری خواهد رسید.

اخبار

راهحل مشکل اجارهنشینی چیست؟

اعطای تسهیالت از سوی بانک رفاه
در قالب «طرح پاک»

بانک رفاه کارگران در راستای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی و تحقق شعار سال
به شرکتهای تولیدی و توزیعی در بخش
سالمت در قالب «طرح پاک» تسهیالت
پرداخت میکند.
این بانک به عنوان یک بانک اجتماعی
و سالمت محور و در راستای حمایت از رونق
تولید به تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی،
کاالها و مواد ضد عفونی کننده ،شوینده،
پاککننده و بهداشتی در قالب عقد مرابحه
و به شرکت های توزیع و پخش دارو ،تجهیزات
پزشکی ،مواد ضدعفونی کننده ،شوینده ،پاک
کننده و بهداشتی در قالب عقود مشارکتی/عقد
خرید دین تسهیالت میدهد.
مدت اعتبار این طرح تا پایان سال جاری و با
نرخ سود تسهیالت در حال حاضر  18درصد
و مدت بازپرداخت  12ماهه است.
متقاضیان برای دریافت اطالعات بیشتر
می توانند به پورتال بانک به نشانی www.
 refah- bank.irمراجعه و یا با مرکز ارتباط
با مشتریان بانک به شماره تلفن 021- 8525
تماس حاصل کنند.
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در س ه ماهه نخست سال 99تحقق یافت

پیشنهاد تاسیس سازمانی برای اجارهداری در کشور
«اجاره یک واحد  ۸متری باالی یک پشت بام
ماهانه  ۷۰۰هزار تومان است»« .درخواست دو خانوار
برای اجاره یک واحد مسکونی رو به افزایش است».
«با مبلغ اجاره سال گذشته در شهر تهران ،امسال
میتوان در شهرهای اقماری تهران خانه اجاره کرد»
و ...؛ اینها خبرها و واقعیتهای امروز بازار رهن
و اجاره آن هم در روزهای سخت اقتصادی است،
روزهایی که مردم باید با حقوق اندک خود به فکر
سرپناه و یا همان حق طبیعی و ابتدایی خود باشند.
به گزارش اقتصاد  ،24تردیدی نیست که بازار از
همگسیخته رهن و اجاره ،تابعی از افزایش قیمت
مسکن ،افزایش نرخ تورم در نتیجه نقدینگی باال و
نبود تولید در شرایط تحریم است ،دومینویی که حاال
گریبان معیشت همه مردم را گرفته است و دولت
برای حل این مشکل دو بسته حمایتی طراحی کرده
است ،بستههایی که گاه به صورت موقت و م ُسکن
عمل میکند ،اما هیچ گاه ریشه مشکل را برطرف
نمیکند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه پیش
از این جزئیات جدیدی از بسته حمایتی دولت را
تشریح کرده و گفته بود :پرداخت ودیعه اجارهبها به
مستأجران واجد شرایط راهکار کوتاهمدت دولت برای
ساماندهی بازار است .در پرداخت ودیعه اجاره تالش
میشود تا خانوارهای اجارهنشین کمدرآمد و ساکن
در واحدهای مسکونی کوچکمتراژ و پایینتر از الگوی
مصرفی ،ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
اصالنی با تأکید بر اینکه راهکارهای میانمدت
دولت مانند طرح ملی مسکن و اخذ مالیات از
خانههای خالی با راهاندازی سامانه امالک و اسکان
راهکارهای میانمدت است ،افزوده بود :درخصوص
تاثیراتی که راهکارهای میانمدت و بلندمدت بر بازار
مسکن میگذارد باید با زمانبندی و فاصله زمانی
منتظر حصول نتیجه بود.
به نظر میرسد دولت درنظر دارد تا با اخذ مالیات
از خانههای خالی به عنوان راهکار میان مدت و
پرداخت تسهیالت به مالک و مستاجر در کوتاه مدت
این بازار را کنترل کند ،اما آیا میتوان به این طرحها
امیدوار بود؟
ارائه راهکار با یک سال تاخیر
سید محمود فاطمیعقدا ،کارشناس مسکن و
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
با بررسی وضعیت اجارهبها در شرایط فعلی میگوید:
متاسفانه وضعیت اجارهبها در شرایط فعلی ،برخی
از مردم را از شهرها به حاشیه شهر و یا از حاشیه
به مناطق دورتر و یا حتی روستاها کشانده است و
این یکی از پیامدهای تلخ اجاره داری در سال جاری
است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش طرحهایی
مانند پرداخت ودیعه مسکن به کمدرآمدها و برای
مالکین تخفیفها و معافیتهای مالیاتی را در کوتاه
مدت موثر دانسته و میافزاید :این راهحلها ،اما
به صورت کالن راهگشا نیست .مشکل بازار اجاره

 6هزار و  100میلیارد ریال حقبیمه
تولیدی بیمه کوثر

محمود فاطمیعقدا ،رئیس سابق مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی میگوید :برای حل مشکل اجارهبها به صورت ریشهای ،کشور نیازمند ایجاد
یک نظام و سازمان اجارهداری است که این سازمان با اقتدار بتواند تعیین کننده وضعیت اجاره در کشور باشد.

همانگونه
که انجمن
انبو هسازان در
کشورفعالیت
میکند باید یک
سازمانمستقل
با محوریت
اجارهداران
شکل بگیرد و
بتوانندهزاران
واحدمسکونی
اجار های را
مدیریتکنند
هرساله وجود دارد و با فرارسیدن خردادماه تازه
دولت به فکر اقدام برای حل مشکل میافتد .در
واقع زمانی به صرافت ارائه راهکار میافتد که بازار
در آن بخش کار خود را کرده و عمال ً گرانی ،افزایش
قیمت ،نابسامانی و بالتکلیفی مردم در بازار رهن و
اجاره شروع شده است .در این شرایط حل بحران کار
دشواری است ،در حالی که دولت باید از یک سال
قبل برای خرداد سال آینده تمهیداتی را بیندیشد.
سازمانی مقتدر برای نظام اجارهداری شکل بگیرد
فاطمیعقدا در ادامه صحبتها با بیان اینکه آمارها
نشان میدهد که مشکالت بازار اجاره قدمتی چند
دههای دارد ،اظهار میکند :به راحتی با تجزیه و
تحلیل آمارها میتوان روند تغییرات را بررسی و آینده
آن را پیشبینی کرد .متاسفانه دولت در این بخش
تنها زمانی که اتفاق رخ میدهد به دنبال راهکار
میگردد.
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
همچنین در ادامه با ارائه یک پیشنهاد جدید میگوید:
برای حل این مشکل به صورت ریشهای کشور نیازمند
ایجاد یک نظام و سازمان اجارهداری است که این
سازمان و نظام با اقتدار بتواند تعیینکننده وضعیت
اجاره در کشور باشد .همچنین نوسانات و تغییرات
قیمت باید ذیل این سازمان رقم بخورد.
فاطمیعقدا با تاکید بر اینکه همانگونه که انجمن
انبوهسازان در کشور فعالیت میکند باید یک سازمان

مستقل با محوریت اجارهداران شکل بگیرد ادامه
میدهد :همانگونه که انجمن انبوهسازان در کشور
فعالیت میکند باید یک سازمان مستقل با محوریت
اجاره داران شکل بگیرد و بتوانند هزاران واحد
مسکونی اجارهای را مدیریت کنند.
وی میافزاید :در نتیجه این اقدام حتی مستاجران
خرد با اعمال سیاستهای این سازمان ناچارا ً به آن
میپیوندند و در خارج از این حوزه کار برایشان سخت
خواهد شد.

مالیات خانههای خالی بر دوش مردم؟
وی در پاسخ به این سوال که اجرای طرح مالیات بر
خانههای خالی میتواند بازار اجاره را به تعادل برساند
یا خیر میگوید :اجرای این طرح در شرایطی میتواند
حتی به افزایش قیمت در بازار اجاره نیز منجر شود،
چون مالک ممکن است هزینه آن را از مستاجر اخذ
کند.
فاطمیعقدا هدف از این قانون را وادار کردن افرادی
که مسکن را به هر دلیلی تولید میکنند و یا میخرند
و آن را با احتکار به چرخه بهرهبرداری نمیبرند،
میداند و میگوید :دولت از این ناحیه دو ضرر
میکند؛ نخست آنکه نیاز انباشته مسکنش علیرغم
وجود تعدادی واحد مسکونی بر دوشش سنگینی
میکند ،یعنی اگر  ۲میلیون واحد مسکونی داریم
که وارد چرخه عرضه نمیشوند مشکلی است که بر
دوش دولت سنگینی میکند.

وی میافزاید :در وهله دوم استفاده نشدن از
این واحدها باعث میشود تا بال استفاده بودن آن،
عایدیهایی مانند مالیات و سایر درآمدها مانند آب
بها ،مخابرات ،گاز و ...را از دولت سلب کند.
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی در بخش دیگری از صحبتهایش
به اهمیت نحوه مالیاتستانی اشاره میکند و
دراینباره میافزاید :قانون مالیات ،برای عرضه
بیشتر وضع شده است ،اما نحوه اجرا ،میزان
دریافتی و ...آن مهم است .اگر این قانون بد اجرا
شود ممکن است اثربخشی خود را از دست دهد و
بار آن بر دوش مردم بیفتد.
فاطمیعقدا در ادامه به خانههای قابل عرضه به
بازار اشاره میکند و در این خصوص ادامه میدهد:
از سوی دیگر باید دید چند درصد از این واحدها
قابلیت برطرف کردن فشار از دوش مردم و دولت
را دارد .برخی از این واحدها ،خانههای الکچری
و یا ویالهای اطراف شهرها هستند ،بخشی از این
خانهها ،در روستاها هستند بنابراین این خانهها اثری
در طرف عرضه ندارد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار میکند :باید دید
چند درصد از این واحدهای خالی قابلیت فروش و
عرضه را دارند ،بنابراین یکی از ابهامات این طرح
نظام اطالعاتی درباره واحدهای مسکونی خالی
است.

بررسی فاصله تورمی دهکها در بهار ۹۹

بررسی شدت اصابت تورم بر دهکها نشان میدهد نرخ تورم
در فصل گذشته کاهش یافته و به تناسب آن فاصله بین نرخ تورم
دهک اول (قشر کمبرخوردار) و دهک دهم (ثروتمندان جامعه)
همواره در حال افزایش بوده و از رقم  ۳.۴درصد در فروردینماه

به  ۴.۲درصد رسیده است.
به گزارش ایرنا ،هر جامعهای به لحاظ درآمد و مصرف به ۱۰
گروه تقسیمبندی میشوند که به هرکدام از این گروهها دهک
میگویند .دهک اول قشر کم برخوردار جامعه و ثروتمندان در
دهک دهم قرار دارند.
دهکهای کمدرآمد به علت درآمد کمتر ،هزینه کمتری را به
تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص میدهند.
بنابراین وزن این کاالها در سبد مصرفی آنها کمتر است .در
مقابل بیشترین سهم را خوراکیها و آشامیدنیها دارند .بیش
از  ۴۰درصد از سبد مصرفی گروههای کمدرآمد را خوراکیها و
آشامیدنیها تشکیل میدهند .اگر در این کاالها گرانی اتفاق
بیفتد ،برای کمدرآمدها بسیار قابللمس است .در نتیجه اگر
تورم خوراکیها زیاد شود ،فشار بر گروههای کمدرآمد نیز افزایش
خواهد یافت .چنانچه رشد تورم به دلیل افزایش قیمت کاالهای
غیرخوراکی و خدمات باشد ،آنگاه فشار تورمی از سوی پردرآمدها
بیشتر احساس میشود .ضریب اهمیت خوراکیها در دهکهای

پایین درآمدی  ۴۳.۳درصد و غیرخوراکیها و خدمات  ۵۶.۷درصد
است .در مقابل ضریب اهمیت خوراکیهای و آشامیدنیهای در
دهکهای باالی درآمدی  ۱۷.۲درصد و غیرخوراکی  ۸۲.۷درصد
است.
اتفاقی که در فصل گذشته (بهار) رخ داد به این صورت بود که
نرخ تورم کل در فروردین ماه برابر  ۳۲.۲درصد بود .در این ماه
ک اول ۳۰.۸
شاخص کل قیمت مصرف کننده (نرخ تورم) در ده 
درصد و دهک دهم  ۳۴.۲درصد رسید و فاصله تورمی  ۳.۴درصد
شد .مطابق اعالم مرکز آمار ،نرخ تورم در اردیبهشت ماه نسبت
به فروردین  ۲.۴درصد کم شد و به تبع آن نرخ تورم دهک اول نیز
 ۲.۸درصد و دهک دهم  ۲.۳درصد کم شد .نرخ تورم در آخرین
ماه فصل بهار همچنان سیر نزولی داشت و معادل  ۲۷.۸درصد
بود .براساس اعالم مرکز آمار نرخ تورم قیمت مصرفکننده در این
تاریخ برای دهک اول  ۲۸درصد و دهک دهم  ۳۱.۹درصد ثبت
شد و فاصله تورمی در بین قشر کم برخوردار و ثروتمند جامعه
برابر  ۳.۹درصد بوده است.

مانور فروشندههای مسکن با تسهیالت اوراق
قدرت تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق،به یکی از مانورهای
تبلیغاتی فروشندههای آپارتمان در پایتخت و سایر شهرها تبدیل شده
است.
در حالی که سقف تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق
تقدم دریافت تسهیالت مسکن از زمستان  98افزایش یافت هماکنون و
به رغم رشد قابل توجه قیمت واحدهای مسکونی ،رقم تسهیالت اوراق
به عنوان یکی از مزایای مورد ذکر برای آپارتمانهای با قابلیت دریافت
تسهیالت از سوی فروشندهها و واسطههای ملکی در فرآیند بازاریابی
برای فروش مسکن مورد تاکید و اشاره قرار دارد .به این معنا که هماکنون
در تعداد قبال توجهی از فایلهای فروش مسکن در مناطق مصرفی به
خصوص مناطق مصرفی نیمه جنوبی تهران که سطح تسهیالت فعلی
خرید مسکن برای خرید بخش بیشتری از واحد مسکونی در مقایسه
با مناطق شمالی کارآمد است ،اشاره به سقف تسهیالت اوراق به عنوان
تسهیالت قابل دریافت از سوی خریدار ،در آگهیهای فروش آپارتمان
که این روزها منتشر میشود به روشهای تبلیغاتی فروشندهها و
واسطهها اضافه شده است .این موضوع به خصوص در شهرهای کوچک
و همچنین شهرهایی که قدرت خرید این تسهیالت بخش قابل توجهی از

هزینه خرید واحدهای مسکونی را پوشش میدهد به میزان پررنگتری
دیده میشود.
اشاره به سقفهای فردی و زوجین تسهیالت خرید مسکن از محل
اوراق به عنوان یکی از روشهای تامین مالی برای خرید آپارتمانهای
مسکونی در کنار مبلغی که خریدار باید به صورت نقدی به فروشنده
پرداخت کند و رقمی که میتواند از طریق عرضه واحد مسکونی به بازار
اجاره در قالب رهن کامل ،برای خرید آپارتمان مورد نظر تامین کند
هماکنون به عنوان روش ترکیبی پرداخت بهای آپارتمانهای عرضه شده
به بازار مسکن به خصوص در مناطق مصرفی واقع در نیمه جنوبی شهر
تهران از سوی تعداد قابل توجهی از فروشندهها و واسطههای معامالت
مسکن در این مناطق اعالم میشود.
دی ماه امسال سقف تسهیالت خرید مسکن با استفاده از اوراق افزایش
یافت .این میزان که پیش از این در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی
معادل  80میلیون تومان بود ،هم اکنون به  100میلیون تومان افزایش یافته
است .در کنار تسهیالت  40میلیون تومانی جعاله که در صورت درخواست
متقاضی در زمان خرید مسکن و در هنگام پرداخت تسهیالت  100میلیونی
به متقاضی قابل پرداخت است رقم تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق
هماکنون برای متقاضیان انفرادی به  140میلیون تومان میرسد.

برای زوجین هم این رقم بدون احتساب تسهیالت جعاله مسکن200 ،
میلیون تومان و با احتساب تسهیالت جعاله  240میلیون تومان است .به
خصوص امکان استفاده از تسهیالت  240میلیون تومانی از محل اوراق
برای خرید واحدهای مسکونی که این روزها به بازار معامالت مسکن در
مناطق مصرفی نیمه جنوبی تهران و برخی مناطق مصرفی نیمه شمالی
پایتخت عرضه شدهاند ،به عنوان یکی از روشهای تامین مالی و مشوق
برای خریداران برای حضور در بازار مسکن و اقدام به خرید آپارتمان
مورد توجه و تاکید واسطههای معامالت ملکی قرار گرفته است .در سایر
شهرها نیز تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق به یکی از اصلیترین
راههای تامین مالی برای خرید مسکن تبدیل شده است.
در برخی از موارد ،رقم  240میلیون تومانی تسهیالت خرید مسکن
رقمی معادل یک سوم هزینه خرید یک آپارتمان کوچک متراژ در مناطق
مصرفی واقع در مرز دو نیمه شمالی و جنوبی تهران را به خود اختصاص
میدهد .واسطهها نیز میگویند این تسهیالت هنوز برای خرید این گروه
از واحدهای مسکونی کارآمد است و متقاضیان میتوانند با کمک آن
اقدام به خرید مسکن کنند.
تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق همچنین در برخی از شهرها تا
بیش از نیمی از هزینه خرید یک واحد مسکونی را تامین میکند.

ی تولیدی شرکت بیمه کوثر
ق بیمهها 
حجم ح 
در سهماهه نخست سال  1399به  6هزار و
 100میلیارد ریال رسید.
طی این مدت ،سهم رشتههای غیرزندگی 82
درصد و سهم بیمههای زندگی  18درصد از کل
حقبیمههای تولیدی را تشکیل دادهاند.
ن کرد :طی این دوره
الله کریمی خاطرنشا 
رشتههای عمر و سرمایهگذاری ،باربری ،ثالث
و بدنه اتومبیل هر کدامبهترتیب با رشد ،69
 49 ،50و  33درصدی نسبتبه مدت مشابه
سال گذشته بیشترین درصد رشد فروش را
میان سایر رشتهها داشتهاست.
وی اظهار کرد :خسارت پرداختی شرکت به
بیمهگذاران در س ه ماه ابتدای سال 1399مبلغ
 4هزار و  280میلیارد ریال بوده است که سهم
رشتههای غیرزندگی  81درصد و سهم بیمههای
زندگی  19درصد از کل پرداختی خسارتها
بوده است.

در دیدار با تعدادی از مدیران عامل
شرکتهای استان انجام شد

بررسی مشکالت تعاونیهای
استان کرمان

سعید معادی معاون بازاریابی و شعب
بانک توسعه تعاون بهاتفاق حمیدرضا
البرزی مدیر امور اعتباری و سرمایهگذاری
و احمد محمدی مدیر امور شعب و
استانها با تعدادی از مدیران عامل
شرکتها در محل اداره شعب استان
کرمان دیدار داشتند.
در این جلسه که با هدف بررسی نقایص و
درخواستهای شرکتهای متقاضی اعتبار و
خدمات برگزار شد درخواست شرکت معدنی
جنوب شرق ایران که دریافت تسهیالت ۱۵۰
میلیارد ریالی از محل منابع اشتغال پایدار
روستایی و  ۲۴۰میلیارد ریالی از محل
منابع داخلی بانک در زمینه کنسانتره
جهت تولید فوالد میباشد تصویب شد،
طرح مذکور بهعنوان یک طرح معدنی بزرگ
با تسهیالت  ۳۹۰میلیارد ریالی از سوی بانک
توسعه تعاون تا ظرف مدت سه ماه آینده به
بهرهبرداری خواهد رسید.
همچنین مدیران شرکت تعاونی اعتبار
کارکنان و بازنشستگان مس پیش رو نیز در
چارچوب تفاهمنامه منعقده و کمک به توسعه
و گسترش میزان خدمات با  ۲۵هزار عضو
مواردی را مطرح نمودند که مقرر شد توسعه
کمی و کیفی ارتباطات فیمابین با رویکرد
حمایت از بخش تعاون اجرایی شود.
در ادامه جلسه نماینده شرکت
مجتمع صنعتی رفسنجان در ارتباط
با تسهیالت موردنیاز جهت ایجاد محدثات
کارخانه کود سوپر فسفات مواردی را مطرح
کردند که مقرر شد بالفاصله مورد بررسی و
اجرا قرار گیرد
همچنین در ادامه این دیدارها سعید
معادی معاون بازاریابی و شعب بانک توسعه
تعاون بهاتفاق حمیدرضا البرزی مدیر امور
سرمایهگذاری و اعتباری ،احمد محمدی مدیر
امور شعب و استانها از شعب شهید سردار
سلیمانی و خواجوی شهرستان کرمان بازدید به
عمل آوردند.
در این بازدیدها ضمن بررسی وضعیت
عملکرد شعب مذکور طی سهماهه اول
سال جاری و میزان تحقق برنامه ابالغی،
مواردی در جهت بهبود کمی و کیفی عملکرد
شعب ،جلب رضایتمندی مشتریان و
بهرهمندی صحیح از ظرفیت طرحهای ملی و
تخصیص تسهیالت اعتباری خرد و همچنین
فراهم کردن شرایط محیطی مناسب با رعایت
ضوابط بهداشتی در جهت صیانت از حقوق
مشتریان و کارکنان مطرح شد.

