اخبار
درخواست وزارت نفت برای انتشار 3
میلیارد دالر اوراق

طبق جزئی��ات الیحه بودجه س��ال 1400
وزارت نف��ت مجوز  3میلی��ارد دالر اوراقی
ارزی و ریال��ی درخواس��ت کرده اس��ت .به
گزارش ف��ارس ،طبق الیحه بودجه س��ال
 1400تع��دادی از ش��رکتهای دولت��ی و
ش��هرداریها درخواست مجوز انتشار اوراق
مالی اسالمی برای اجرای برخی پروژههای
توسعهای را پیشنهاد دادهاند.در الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۰به شرکتهای دولتی و شهرداری
ها اجازه داده شده تا مبلغ  ۱۹۰هزار میلیارد
ریال اوراق مالی اس�لامی و  ۲میلیارد دالر
اوراق مالی به صورت ارزی و یا ریالی چاپ
کنند .این مبلغ نس��بت به سال جاری ۱۵۱
ه��زار میلیارد ریال افزای��ش  ۲۵درصدی را
نش��ان می دهد.بر اساس بند الف تبصره ۵
الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۰شرکتهای دولتی
برای اجرای ط��رح های دارای توجیه فنی،
اقتص��ادی ،مالی و زیس��ت محیطی خود با
مجوز ش��ورای اقتصاد ،می توانند تا س��قف
 ۶۵هزار میلیارد ریال اوراق مالی اس�لامی
چاپ کنند .تضمین در خصوص بازپرداخت
اصل و س��ود این اوراق ،بر عهده ش��رکت
های دولتی اس��ت .مطابق بند ج تبصره ،۵
در صورت عدم فروش بخشی از این اوراق،
ای��ن امکان وجود دارد تا اوراق مزبور صرف
پرداخت ب��ه طلبکاران دولت ش��ود.مطابق
بن��د ز تبص��ره  ۵بیمه مرک��زی جمهوری
اس�لامی ایران و مؤسس��ات بیمه بازرگانی
مجاز هستند با هدف پوشش های بیمهای
و همچنین بهادار سازی ریسک های بیمه
ای تا سقف ده ( )۱۰هزار میلیارد ریال اوراق
مالی اس�لامی ریالی ارزی منتشر و واگذار
کنند .بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ضامن بازپرداخت اصل و سود این اوراق در
سررسید خواهد بود.
درآمد تسال از خرید بیت کوین بیشتر
از فروش خودرو شد

سرمایهگذاری ش��رکت تسال در خرید بیت
کوین باعث ش��ده ت��ا این ش��رکت درآمد
بیشتری حتی نس��بت به فروش خودرو به
دست آورد .به گزارش فارس به نقل از راشا
تودی ،ش��رکت تس�لا در ماه ژانویه اعالم
کرده بود ک��ه  1.5میلیارد دالر بیت کوین
خریده اس��ت .آمارها نشان میدهد که این
شرکت از محل خرید این حجم بیت کوین
بیش از یک میلیارد دالر س��ود کرده است
و ای��ن در حالی اس��ت که در س��ال 2020
شرکت تس�لا از محل فروش خودروهای
برق��ی خود تنها  821میلیون دالر درآمد به
دست آورده است.ش��رکت تسال همچنین
اعالم کرده است قصد دارد در آینده شرایط
را ب��رای اس��تفاده از بیت کوی��ن در خرید
خودروهای این شرکت فراهم کند .درواقع
سود تس�لا از بیت کوین  30درصد از سود
این شرکت از فروش خودرو بوده است .در
معامالت روز ش��نبه قیم��ت بیت کوین به
مرز  58هزار دالر رس��ید و ارزش کل بازار
آن از ی��ک تریلیون دالر عب��ور کرد .البته
به نظر میرس��د علی رغم گزارشات مبنی
بر آنکه شرکت تس�لا بیتکوینهای خود
را نفروخته اما با توجه به موضعگیریهای
اخیر ایالن ماس��ک ،بنیانگذار این شرکت
خودروسازی ،طی روزهای گذشته که گفته
بود قیم��ت بیت کوین بی��ش از حد گران
ش��ده ،این ش��رکت بیتکوینهای خود را
خالی کرده است.
کاهش  ۱تا  ۴میلیون تومانی قیمت
خودرو در بازار با افت قیمت دالر

افت قیمت دالر باعث ش��ده تا ب��ازار راکد
خرید و فروش خودرو ش��اهد کاهش قیمت
ی��ک تا چهار میلیون تومانی قیمتها باش��د.
به گزارش تسنیم ،همزمان با روند کاهشی
قیم��ت ارز در بازار خودرو نی��ز قیمتها روند
کاهشی را تجربه می کند .البته هنوز کسب
و کار خ��ودرو رونق ندارد و همین امر باعث
شده قیمتها س��لیقه ای اعالم شود .در بازار
امروز س��مند ال ایکس  187میلیون تومان،
س��مند سورن  237میلیون تومان ،پژو 206
تیپ پنج  258میلیون تومان ،پژو  206تیپ
دو  198میلیون تومان ،و پژو  206صندوق
دار  240میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده
است.بررس��ی قیمتها در محصوالت ایران
خودرو نشان می دهد روند کاهش قیمت ها
نس��بت به هفته گذشته در محصوالت این
ش��رکت از دو تا چهار میلی��ون تومان بوده
اس��ت .فعاالن بازار خ��ودرو دلیل کاهش
قیم��ت ه��ا را افت قیم��ت دالر عنوان می
کنند البته این موضوع در تشدید رکود بازار
خودرو بسیار موثر بوده است ،این درحالیست
که با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی سال
باید معامالت خودرو رونق داش��ته باشد اما
مش��اهدات بازار نشان می دهد معامالت در
بازار به س��ردی گرائیده و فقط ان دسته از
اف��راد که نیاز ضروری به خودرو دارند اقدام
به خرید محصوالت می کنند.

معاون وزیر صمت:

وزارت صنعت مخالف قیمتگذاری دستوری فوالد است

معاون وزیر صمت گفت :وزارت صمت با قیمتگذاری دستوری مخالف بوده و
معتقد است برای تنظیم بهینه بازار باید از ابزارهای دیگر استفاده شود تا جذابیت
برای سرمایه گذاریهای جدید در صنعت به وجود آید .به گزارش مهر به نقل
از وزارت صمت ،سعید زرندی گفت :صنعت فوالد در حوزه بازارهای مالی کشور
اثر ویژهای دارد؛ به طوری که با در نظر گرفتن مجموع ش��رکتهای پذیرش
ش��ده در بورس و فرابورس ،از  ۶۱۰شرکت پذیرفته شده  ۲۰شرکت از زنجیره
فوالد هس��تند.معاون وزیر صمت افزود :ارزش بازار شرکتهای زنجیره فوالد
 ۹۶۰میلیارد تومان است که  ۱۶درصد ارزش کل بازار سهام را این صنعت به
خود اختصاص داده است.وی با اشاره به سود قابل توجه این شرکتها ،میزان

فروش آنها در  ۹ماهه امسال را  ۲۷۳هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود :در
حوزه بورس کاال نیز  ۱۰۴هزار میلیارد تومان معادل  ۴۱درصد از کل معامالت،
مختص زنجیره فوالد بوده است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ادامه داد ۲۴ :شرکت در زنجیره فوالد آماده حضور در بورس هستند کما
اینکه حضور  ۴شرکت در هفتههای اخیر قطعی شده است.وی در خصوص آینده
صنعت فوالد در کشور و تغییر رویکرد نسبت به این حوزه ،گفت :صنعت فوالد
به  ۵۵میلیون تُن ظرفیت خواهد رسید؛ اما الزم است موضوع سرمایه گذاری
در حوزه آلیاژی با جدیت دنبال شود.زرندی ادامه داد :حوزه فوالد در برق اثرگذار
است و در افق چشم انداز ۴۴ ،هزار مگاوات کمبود برق داریم .در حوزه گاز نیز
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 ۲۲درصد گاز کش��ور در حوزه فوالد مصرف میش��ود؛ بنابراین ضروری است
بحث انرژی حوزه فوالد به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.وی ادامه داد :در
حوزه ریل و زیرساختها نیز کمبود داریم و چالش آینده صنعت فوالد محسوب
میشود که باید در این زمینهها سرمایه گذاری کرد.معاون طرح و برنامه با بیان
اینکه انقالب صنعتی چهارم اهمیت ویژهای دارد و رفتن به این سمت غیر قابل
اجتناب است ،گفت :تحول دیجیتال در صنعت فوالد در دنیال اتفاق افتاده است
و ما باید در این زمینه فعاالنهتر عمل کنیم؛ ضمن اینکه سند سیاستی صنعت
فوالد نهایی شده و برای اعالم نظر فعاالن این صنعت در دسترس همگان قرار
میگیرد که تا قبل از تصویب ،نظرات صاحب نظران را بگیریم.

تعلل  ۱۵ماهه در راهاندازی سامانه فکتورینگ

تأمین مالی مهمترین چالش بنگاههای اقتصادی

مدیرعامل سامانه کشوری کسب وکار با انتقاد
از عدم راهاندازی س��امانه فکتورینگ توس��ط
دول��ت گفت:حدود ۱۵م��اه از تصویب قانون
حداکثر اس��تفاده از توان داخل گذش��ته ولی
هنوز س��امانه راه اندازی نشده است.فردوس
باقری ،مدیرعامل سامانه کشوری کسب وکار
(سککوک) در گفت وگو با مهر درباره اهمیت
مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)
در حل مشکل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی
گف��ت :واگ��ذاری مطالب��ات محقق نش��ده
قراردادهای پیمانکاری به نهادهای مالی که در
تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) بر آن
تاکید شده ،قدمی در راستای توسعه اقتصادی
کش��ور است.وی ادامه داد :فکتورینگ در دنیا
بع��د از آخرین بحران بانکی ب��ه عنوان یک
راهحل تأمین مالی برای نظارت بهتر بانکها و
تسهیل تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی
مطرح شد و توانست موفقیتهای داشته باشد.
در مدل فکتورینگ ،نهاد مالی در زمینه طلبها
و پرداختها به بنگاههای کوچک و متوسط و
بزرگ کمک میکند.
باق��ری در ادامه تصریح ک��رد :درحال حاضر
یک��ی از مهمتری��ن چالشه��ای بنگاههای
اقتصادی در تأمین منابع مالی مورد نیازشان،
تهی��ه وثیقه معتبر اس��ت .ب��ه عبارتی وقتی
یک بنگاه اقتص��ادی تقاضای وام میدهد به
دلیل درخواس��ت تضامین س��نگین از سوی
بانک ،نمیتواند وام بگیرد .این موضوع بعض ًا
ورشکس��تی بنگاههای اقتصادی را به دنبال
داشته است.مدیرعامل سککوک درخصوص
مهمترین مشکالت بنگاههای اقتصادی گفت:

عدم تأمین مالی روبرو نش��وند باید به سمت
مدلها و ابزارهای نظیر فکتورینگ برویم.وی
در ادامه افزود :در قانون حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی کشور به مدل تأمین مالی
مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ پرداخته
ش��ده و آئین نامههای آن هم توس��ط هیئت
دولت تهیه شده اس��ت .این قانون قرار بود از
ابتدای سال  ۱۳۹۸اجرایی شود و دستگاههای
دولتی درصدی از پروژههای عمرانی خود را با
روش فکتورینگ تأمین مالی کنند که متأسفانه
هنوز اجرایی نشده است.

س�امانه فکتورین�گ هرچ�ه س�ریعتر

راهاندازی شود

بررسیها نشان میدهد طی یک دهه گذشته،
 ۴۹درصد از بنگاههای کوچک و متوس��ط به
دلیل جریان نقدینگی و عدم تأمین منابع مالی
مورد نیاز خود ورشکس��ته شده اند ۳۰ .درصد
ازمش��کالت مربوط به موانع عدم توس��عهی
بنگاههای کوچک متوسط هم همین موضوع
بی عدالتی در دسترسی به منابع بانکی است.

فکتورین�گ کلی�د ح�ل مش�کالت مال�ی

بنگاههای اقتصادی

وی در ادام��ه اف��زود :در م��دل تأمین مالی
مبتن��ی بر قرارداد (فکتورین��گ) ،بنگاههای
اقتصادی دارای مش��کالت مالی به منظور

تأمی��ن منابع مالی خود بع��د از عقد قرارداد
با کارفرم��ا ،حق دارند مطالب��ات قراردادی
(ح��ق الزحمه) خود که بع��د از اتمام پروژه،
توسط کارفرما پرداخت خواهد شد را به یک
نهاد مالی (صندوق س��رمایهگذاری ،بانک،
مؤسس��ات مالی و اعتباری و …) واگذار و
از س��وی همان نهاد مالی همزمان با شروع
پ��روژه تأمین مالی ش��ود .در ط��رف دیگر،
کارفرما با اطالع از واگذاری مطالبات ،ملزم
میشود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه)
را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی
پرداخت کند.

دولت به قراردادهای پیمانکاری خود پایبند

نیست

این فع��ال اقتصادی با بی��ان اینکه دولت به
قراردادهای پیمانکاری خود پایبند نمیباشد،
گفت :در قراردادهای پیمانکاری که دولت به
عن��وان کارفرما در یک طرف قرارداد اس��ت،
زمان بندی پرداخ��ت حق الزحمه معمو ًال در
وضعیت ابهام قرار دارد .به عبارتی دولت تالش
میکند از دادن یک برنامهی زمانی یا پذیرفتن
یک تکلیف زمانی پرداخت حق الزحمه اجتناب
کند .این موضوع چالش آفرین اس��ت .لذا اگر
بخواهیم بنگاههای اقتصادی کشور با مشکل

باق��ری با بیان اینکه س��امانه فکتورینگ هر
چه س��ریعتر باید راهاندازی شود ،گفت :آئین
نامههای اجرایی مرب��وط به فکتورینگ هم
در هیئت دولت تصویب ش��ده ولی متأسفانه
تاکنون اجرایی نشده است .به عنوان مثال در
ماده « »۳آئین نامه فکتورینگ به ایجاد سامانه
فکتورینگ توسط وزارت اقتصاد پرداخته شده
اس��ت.وی ادامه داد :بر اساس قانون ،کارفرما
صرف ًا در صورت ثب��ت قرارداد فکتورینگ در
س��امانه به آن متعهد خواهد بود .این موضوع
ضمن تعیین تکلیف کارفرما جهت پاسخگویی،
از انعق��اد قراردادهای واگذاری غیرش��فاف و
غی��ر قابل رصد جلوگیری ک��رده و معامالت
فکتورینگ را نیز تسهیل خواهد کرد .درحال
حاضر نزدیک  ۱۵ماه از تصویب قانون گذشته
ولی هنوز سامانه فکتورینگ راهاندازی نشده
است .وزارت اقتصاد در این زمینه باید پاسخگو
باشند.

27/5میلیون تومان بدهید؛  ۲۴۰میلیون تومان وام مسکن دریافت کنید

نرخ اوراق تس��هیالت مسکن امروز در کانال
 ۵۰هزار تومانی قرار داشت و یکی از ُپرمعامله
ترین نمادهای تسه به قیمت  ۵۸هزار تومان
به فروش رسید.به گزارش مهر ،قیمت اوراق
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن
در معامالت امروز سه شنبه  ۵اسفند فرابورس
در کان��ال  ۵۰هزار تومانی در نوس��ان بود و
نمادهای مختلف زیرمجموعه تس��ه از  ۵۱تا
 ۶۰هزار تومان به فروش رسید.تس��ه ۹۹۱۱
(اوراق مس��کن بهمن امسال) با عرضه بیش
از  ۴۶هزار برگه در قالب  ۱۵۵۵فقره معامله،

بیش��ترین تقاضای خرید را داشت؛ نرخ این
برگهه��ا از  ۵۵ت��ا  ۵۹ه��زار و  ۱۶۴تومان و
با میانگی��ن قیمتی  ۵۸ه��زار و  ۱۶۹تومان
تعیین شد.تسه ( ۹۹۱۰اوراق مسکن دی ماه
امسال) نیز با فروش بیش از  ۹هزار برگه در
قالب  ۳۵۶فقره معامله ،یکی از ُپرتقاضاترین
اوراق تسهیالت مس��کن در معامالت امروز
فرابورس بود میانگین قیمت این برگهها نیز
 ۵۹هزار و  ۵۱۱تومان بود که نسبت به دیروز
 ۲۳ص��دم درصد ارزانتر فروخته شد.تس��ه
ه��ای  ۹۹۰۸و ( ۹۹۰۹اوراق مس��کن آبان و

آذر امس��ال) نیز با فروش ب��ه ترتیب  ۸هزار
و  ۷۰۰و  ۶ه��زار برگه از نمادهای ُپرفروش
در معامالت امروز اوراق تس��هیالت مسکن
محس��وب میشوند متوس��ط قیمت این دو
نم��اد نیز به ترتیب  ۵۸هزار و  ۸۴۸تومان (با
رش��د  ۳.۲۱درصد قیمت نسبت به دیروز) و
 ۵۹هزار و  ۱۹۱تومان (با رش��د  ۲.۶۱درصد
قیمت نسبت به دیروز) برآورد شده است.سایر
نمادهای تس��ه نیز با استقبال نسبت ًا مناسبی
مواجه ش��ده و س��بب ش��د تا به جز  ۳نماد،
در س��ایر نمادها ،بازار امروز اوراق تسهیالت

مسکن در روز سرخ پوشی کل بازار و افت ۲۷
هزار واحدی شاخص کل ،سبزپوش شود.به
نظر میرسد بهبود نسبی بازار خرید و فروش
مسکن همزمان با ثبات قیمتها در روزهای
اخیر ،از دالیل افزایش استقبال از خرید اوراق
تسهیالت مسکن باشد.با توجه به مهلت طرح
اعطای تسهیالت مسکن از سوی تنها بانک
تخصصی بخش مسکن با اس��تفاده از عدم
نیاز به خرید اوراق که تا  ۲۲بهمن امسال در
جریان بود ،در حال حاضر متقاضیان دریافت
وام  ۲۴۰میلی��ون تومانی مس��کن زوجین از

محل اوراق تسهیالت ،میبایست  ۴۸۰برگه
از ای��ن اوراق را خریداری کنند که با در نظر
هر برگ��ه  ۵۸هزار تومان (به طور میانگین)،
 ۲۷میلیون و  ۴۸۰هزار تومان هزینه دریافت
تسهیالت مسکن زوجین خواهد بود.همچنین
برای دریافت تسهیالت  ۱۴۰میلیون تومانی
مس��کن ف��ردی از محل اوراق تس��هیالت
مسکن ،متقاضیان میبایست  ۲۸۰برگه ۵۸
هزار تومانی خریداری کنند که هزینه نهایی
دریافت این وام مس��کن ۱۶ ،میلیون و ۲۴۰
هزار تومان خواهد شد.

پورابراهیمی:

تورم کاالهای اساسی نشانه ناکارآمدی دولت است

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
گف��ت :ارز  ۴ه��زار و  ۲۰۰تومانی ب��ه دولت دادیم تا
کاالهای اساس��ی را با قیمت های سال  ۱۳۹۶بخرد
اما نرخ تورم کاالهای اساس��ی از نرخ تورم کاالهای
غیراساسی بیشتر شده و این برای کشور فاجعه است.
به گ��زارش تس��نیم ،رئیس کمیته منابع کمیس��یون
تلفیق بودجه  1400مجلس ش��ورای اس�لامی گفت:
سقف بودجه عمومی از محل منابع عمومی در الیحه
دولت 840 ،هزار میلیارد تومان بود که در اصالحیه،
به  854هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.س��ید
شمس الدین حسینی با حضور در برنامه گفت و گوی
ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود :بیشتر
افزای��ش معطوف به درآمدهاس��ت ک��ه از  317هزار
میلیارد توم��ان به  367هزار میلی��ارد تومان افزایش
یافت��ه و در خصوص تملک داراییهای س��رمایهای
یعن��ی فروش نفت و امالک تغیی��ری نکرده و همان

 225هزار میلیارد تومان است ،اما در حوزه اوراق مالی
اس�لامی (تمل��ک داراییهای مالی) ک��ه حدود 300
هزار میلی��ارد تومان بود به ح��دود  265هزار میلیارد
تومان کاهش یافته اس��ت.وی ادامه داد :در بررس��ی
که در کمیس��یون تلفیق داشتیم واگذاری داراییهای
سرمایهای یعنی فروش نفت و امالک را تغییر ندادیم
و عدد الیحه اصالحی یعنی  225هزار میلیارد تومان
را پذیرفتیم که این رقم شامل حدود  200هزار میلیارد
توم��ان نفت و میعانات گازی و حدود  25هزار میلیارد
تومان امالک و اموال یعنی داراییهای ثابت اس��ت.
حس��ینی با اش��اره به اینکه س��اختار منابع عمومی از
درآم��د ناش��ی از گرفتن مالیات و س��ود مالکیتهای
دولتی و داراییهای مالی مانند س��هام تش��کیل شده
اس��ت ،افزود :در کمیس��یون تلفیق ،دو جز واگذاری
دارایی و سرمایه و فروش نفت و امالک و جزء مربوط
به انتش��ار اوراق مالی و فروش سهام ،تغییری نکرده،

اما درآمدها حدود  70هزار میلیارد تومان افزایش یافته
اس��ت.وی اضافه کرد :چیزی که در کمیسیون تلفیق
تصویب شده ش��امل حدوداً  926هزار میلیارد تومان
جمع منابع عمومی است.رئیس کمیته منابع کمیسیون
تلفیق بودجه  1400مجلس با اش��اره به اینکه امروز
بخ��ش عمدهای از مصوبه این کمیس��یون در صحن
علنی مجلس ش��ورای اس�لامی تصویب شد ،افزود:
بعید میدانم در بخ��ش درآمدها و منابع ،تغییر جدی
ایجاد شود.حسینی اضافه کرد :در مجموع حدود  6تا
 7درصد س��قف بودجه افزایش یافته است .وی گفت:
با تغییراتی در فضای پیرامونی مواجه شدیم و آن این
بود که به واس��طه مصوبه کمیسیون تلفیق و نگاهی
که در این حوزه اتفاق افتاده بود دو اش��کال اساس��ی
می دیدیم .اش��کال نخست این بود که در زمان اجرا،
باید کام ً
ال تعریف مشخصی از زمان تصمیم تا اجرای
تصمیم باشد.پورابراهیمی افزود :خبر حذف ترجیحی

موجب کمبودهای عرضه در کاالهای اساس��ی شد و
احتکارهایی می توانس��ت ش��کل بگیرد بنابراین باید
تمهیداتی می اندیش��یدیم که نیازمند تصمیم خاص
ب��ود.وی گفت :نکته بع��دی در ارتباط با این موضوع
ب��از توزیع آن مناب��ع بود .انتظار ما ای��ن بود اگر قرار
اس��ت این کاالهای اساس��ی را از سبد مصرفی با آن
قیم��ت حذف کنیم بازتوزیع ما ب��ه التفاوت را به خود
مردم دهیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی اضافه کرد :در مرکز پژوهش های مجلس در
دوره قبل کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع کار
کردیم و باز توزیع را این طوری مطرح کرده بودیم که
س��رانه مصرف را در کاالهای اساسی تعریف کنیم و
امکان بازپرداخت ما به التفاوت بر اساس مصرف را از
طری��ق کارت اعتباری فراهم کنیم که هم به عدالت
نزدیکتر اس��ت و هم قیمت گ��ذاری از حوزه تصمیم
دولت ,خارج و رقابتی می شود.

 1200مسکن روستایی فرسوده در زلزله سیسخت تخریب شد

بنیاد مسکن انقالب اسالمی در طول  7سال گذشته تنها  45درصد از تکلیف خود
در زمینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده را عملیاتی کرده و به مرحله عقد قرارداد
رسانده است .به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،اگر تاکنون سفری
به روس��تاهای کشور داشتهاید ،متوجه واحدهای مسکونی شدهاید که اصطالحا
از عنوان خانه کلنگی برای آنها اس��تفاده میش��ود و نیاز فوری به بهس��ازی و
نوس��ازی دارند.این واحدهای مسکونی در زمان مخاطرات طبیعی نظیر سیل و
زلزله میتواند یک تهدید بالقوه برای امنیت کشور تلقی شود و جان بسیاری از
هموطنان ساکن در خود را با مخاطره مواجه کند .چراکه بافت فرسوده روستایی
به دلیل نوع مصالح مورد استفاده و همچنین سن بنا توانایی محافظت از ساکنان
خود در مقابل بالهای طبیعی را از دس��ت داده است.بر همین اساس در آخرین
زمینلرزه نس��بتا بزرگ کشور که  29بهمن ماه سال جاری با شدت  5.6ریشتر،
بخشی از استان کهگیلویه و بویر احمد را تحت تاثیر قرارداد 1200 ،واحد مسکونی

تخریب شد و  3000واحد مسکونی روستایی دیگر نیاز به تعمیر پیدا کرد .متاسفانه
تخریب واحدهای مسکونی روستایی فرسوده تنها به استان کهگیلویه و بویر احمد
خالصه نمیش��ود و بر اساس اعالم رئیس س��ازمان مدیریت بحران کشور ،در
حال حاضر  2میلیون و  500هزار واحد مسکن روستایی در کشور نیاز فوری به
بهسازی و نوسازی دارند .به عبارت دیگر  2میلیون  500هزار واحد مسکونی در
خطر تخریب بر اثر زلزله هستند.اگر فرض کنیم ،هر یک از این خانههای فرسوده
 1خانوار ساکن داشته باشد و بعد خانوار براساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و
مسکن برای خانوارهای روستایی  3.4در نظر گرفته شود 8.5 ،میلیون نفر معادل
 41درصد از جمعیت روستایی کل کشور در واحدهای مسکونی فرسوده ساکن
هستند و در صورت وقوع بالیای طبیعی ممکن است دچار خسارت جبران ناپذیر
جانی و مالی شوند.بر همین اساس ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی در قالب برنامه
چهارم ،پنجم و ششم توسعه مسئولیت نوسازی و بهسازی بافت فرسوده روستایی

را بر عهده گرفته و مکلف شده است ،از سال  1384به عنوان طرح پیشگیری و
کاهش خسارت در زندگی روستاییان ،بهسازی و نوسازی ساالنه  200هزار واحد
مسکونی روستایی را با ارائه تسهیالت  5درصد پوشش دهد.
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اخبار
گرانی تعرفه اینترنت در سال آینده
تخلف محسوب می شود

عضو هیات رئیس��ه مجلس با بی��ان اینکه
 ۳ه��زار میلی��ارد تومان ناش��ی از عوارض
اپراتوره��ای همراه به صداو س��یما پرداخت
نمیش��ود ،گف��ت :در س��ال  ۱۴۰۰دولت،
وزارت ارتباط��ات و فن��اوی اطالع��ات و
اپراتورها به هی��چ وجه اجازه افزایش تعرفه
اینترن��ت را ن��دارد .به گ��زارش خانه ملت،
سیدمحس��ن دهن��وی در حاش��یه جلس��ه
علنی امروز(سهش��نبه  5اسفند ماه)در جمع
خبرنگاران درباره حواش��ی ایجاد ش��ده در
فضای مج��ازی درخصوص بند (ی) تبصره
 6مربوط به گران ش��دن اینترنت در س��ال
آین��ده ،گفت :همانند تمام دنیا یکی از منابع
درآم��دی دولت ،اخذ مالی��ات در قالب حق
امتی��از ش��بکه از اپراتورهای همراه اس��ت؛
در کش��ور ما نیز طی س��الهای گذشته 28
درص��د درآمد اپراتورها ب��ه عنوان عوارض،
توسط دولت دریافت میش��د.نماینده مردم
ته��ران ،ش��میرانات ،ری ،اسالمش��هر و
پردیس در مجلس ش��ورای اسالمی افزود:
در الیحه بودجه س��ال آینده درآمد دولت از
دریافت عوارض از اپراتورهای همراه  7هزار
میلیارد تومان درج ش��ده اس��ت در حالیکه
پس از بررس��یها مشخص شد که دولت از
اپراتورها  10هزار میلیارد تومان از این محل
دریاف��ت میکند؛ لذا  3ه��زار میلیارد تومان
ماب��ه التفاوت درآمد واقع��ی دولت از محل
اپراتورها و آنچه در الیحه بودجه پیش بینی
شده برای تولید محتوا در فضای مجازی در
نظر گرفته شد.عضو هیات رئیسه کمیسیون
تلفیق الیح��ه بودج��ه  1400تصریح کرد:
از آنج��ا که مجلس در حال بررس��ی بخش
درآمدی الیحه بودجه است ،ممکن است 3
هزار میلیارد تومان مذکور برای تولید محتوا
نیز در نظر گرفته نش��ود و ب��رای مصارفی
مانند توسعه زیرس��اخت به کار گرفته شود،
اما این اعتبار قطعا برای صداوس��یما نیست.
وی با تصریح اینک��ه  3هزار میلیارد تومان
مذکور به صداو س��یما پرداخت نمی ش��ود،
اضافه کرد :براس��اس پیشنهاد ارائه شده در
مجل��س  28درصدی که به عنوان عوارض
از س��وی اپراتورها به دولت پرداخت میشد
ب��ه  38درص��د افزایش یافت.ای��ن نماینده
مردم در مجلس یازدهم ادامه داد :براساس
پیش��نهاد نمایندگان  10درصد مابه التفاوت
 38درصد پیشنهادی تا  28درصد ،در تبصره
 18بودجه صرف توس��عه اینترنت در مناطق
مح��روم ،روس��تاها و مناطقی ک��ه کیفیت
اینترنت نامطوب است ،هزینه میشود.
وزارت صمت صادرات سیب در مقابل
واردات موز را نپذیرفته است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با
بیان اینک��ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تا کن��ون صادرات س��یب در مقابل واردات
موز را نپذیرفته است ،گفت :در سال جهش
تولید بای��د از محصوالت صادراتی کش��ور
حمایت شود .جالل محمودزاده نایب رئیس
کمیسیون کش��اورزی ،آب ،منابع طبیعی و
محیط زیست مجلس ش��ورای اسالمی در
گفتوگو با خبرنگار خانه ملت ،در خصوص
واردات موز در قبال صادرات س��یب ،گفت:
در نشس��تهایی با وزارت جهاد کشاورزی
و وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت از آنها
درخواس��ت کردیم تا در قب��ال واردات موز
س��یب صادر کنند.نماینده م��ردم مهاباد در
مجلس شورای اس�لامی با اشاره به اینکه،
وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت تا کنون
ص��ادرات س��یب در مقاب��ل واردات موز را
نپذیرفته است ،ادامه داد :با توجه به افزایش
چش��مگیر قیمت موز در بازار اقدام دولت در
راستای واردات آزادانه موز قابل قبول است
اما پس از متعادل شدن بازار باید به صادرات
محصوالت کشاورزی توجه بیشتری صورت
بگیرد.این نماینده مردم در مجلس ش��ورای
اسالمی با تاکید بر اینکه با توجه به اهداف
س��ال جه��ش تولید و از س��وی دیگر برای
اجرای اقتص��اد مقاومتی باید از محصوالت
صادراتی کش��ور حمایت ش��ود ،عنوان کرد:
وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت در صورت
تعادل قیمت موز در بازار باید به دستورالعمل
خ��ود در زمین��ه ص��ادرات س��یب در قبال
واردات موز بازگردد.نایب رئیس کمیس��یون
کش��اورزی ،آب ،مناب��ع طبیع��ی و محیط
زیست مجلس شورای اس�لامی ،گفت :در
حال حاضر بخش زیادی از محصول س��یب
باغداران کش��ور که بیش از نیاز بازار داخلی
بوده و در س��ردخانهها نگهداری روی دست
کشاورزان مانده است.

