اخبار
بنیاد مسکن۸هزار خانه برای
خانوادههای دارای دو معلول می سازد

رئیس بنیاد مس��تضعفان خبر داد :تاکنون ۸
هزار خانه برای خانوادههای دارای دو معلول
توسط این بنیاد ساخته شده و  ۵هزار نیز در
س��ال جدید نیز در دست ساخت است .سید
پرویز فتاح در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت به
ایدهها و برنامههای بنیاد مستضعفان در حوزه
مسکن ،اتمام پروژههای نیمه تمام و احداث
بانک قرض الحسنه اشاره کرد و گفت :بنیاد
آمادگی س��اخت هر چه بیشتر مسکن برای
مستضعفان را با تمام ظرفیت دارد و میتواند
نیاز به زمین ،وام قرض الحس��نه ،سیمان و
مصالح و ...را تامین کند لذا در کنار مجلس و
دولت برای تامین مسکن محرومین هستیم.
رئیس بنیاد مس��تضعفان خبر داد :تاکنون 8
هزار خانه برای خانوادههای دارای دو معلول
ساخته شده و  5هزار نیز در سال جدید نیز در
دست ساخت است.وی به دیگر پیشنهادات
و خواستههای بنیاد مستضعفان اشاره کرد و
گفت :اتمام پروژههای دولتی که  90درصد
آن پیش��رفت فیزیکی داشته است اما دولت
نمیتوان��د بودجه  10درصد باق��ی مانده را
تامین کند توسط بنیاد مستضعفان پیشنهاد
ش��ده اس��ت براین اس��اس بنیاد میتواند با
بودج��ه خود  10درصد باقی مانده را تکمیل
کند اما اینجا یک مشکل قانونی وجود دارد
و آن اینکه دولت مجاز نیست در قبال کمک
بنیاد ،بخش��ی از اموال ،ش��رکتها و سهام
خ��ود را به بنیاد مس��تضعفان واگذار کند لذا
اگر اصالح قانونی صورت بگیرد بسیاری از
طرحهای نیمه تمام دولت به اتمام میرسد.
یکشنبه هفته آینده؛ زمان تعیین تکلیف
طرح ساماندهی بازار مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :طرح
این کمیس��یون برای مدیریت بازار مسکن تا
یکش��نبه هفته آینده نهایی و پس از آن برای
اعالم وص��ول تقدیم هیأت رئیس��ه مجلس
می ش��ود تا در صحن علنی مورد بررسی قرار
گیرد .محمدرضا رضایی کوچی در گفتوگو با
خبرنگار خانه ملت ،با اشاره به نشست های پی
در پی کمیسیون عمران مجلس برای تدوین
طرح ساماندهی بازار مسکن ،گفت :اعضای این
کمیسیون در هفته اخیر چهار جلسه تخصصی
را با حضور مسئوالن وزارت راه و شهرسازی،
بانک مرکزی ،بنیاد مس��کن ،بانک مس��کن،
فعاالن بخش خصوصی و انبوه سازان برگزار
کرد و خوشبختانه مباحث و موضوعات بسیار
خوب و کارشناس��ی در این نشست ها مطرح
ش��د.نماینده مردم جهرم در مجلس ش��ورای
اسالمی ادامه داد :در شرایط کنونی تأمین مالی،
عرضه مصالح س��اختمانی ارزان قیمت و ارائه
اراضی رایگان س��ه مولفه اصلی برای کاهش
قیمت مسکن در کشور است که متأسفانه در
چند سال اخیر به این مسائل توجهی چندانی
نشده است.وی گفت :در شرایط کنونی قیمت
زمین حدود دو س��وم قیمت نهایی مسکن را
شامل می ش��ود ،از این رو ارائه زمین رایگان
از س��وی دولت می تواند قیمت مسکن را به
میزان چشمگیری کاهش خواهد شد.رضایی
کوچی ادامه داد :با توجه به اهمیت س��ه مولفه
تأمین زمین ،تأمین منابع مالی و تأمین مصالح
ساختمانی ،طرح کمیس��یون عمران مجلس
برای مدیریت بازار مسکن با توجه به این مولفه
ها تدوین شده است.
تمایل تجار افغانستانی برای استفاده
از ظرفیت ریلی ایران

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :یکی از
مسائل مهم در حوزه راه آهن چابهار -زاهدان-
سرخس ،انتقال خط آهن از سرخس به منطقه
میلک است ،در شرایط کنونی تجار افغانستانی
تمایل بسیاری برای انتقال کاالهای تجاری
از این مس��یر ریلی را دارند ،بنابر این با تحقق
این مسنله حجم ترانزیت شرق کشور افزایش
چش��مگیری خواهد داش��ت .محمد سرگزی
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو
با خانه ملت ،با اش��اره به اهمیت اجرای پروژه
راه آه��ن چابهار -زاهدان -س��رخس ،گفت:
خوش��بختانه با عنایت و حمایت رهبر معظم
انقالب از استان سیستان و بلوچستان ،اعتبارات
خوبی از صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه
مذکور در نظر گرفته شده است تا راه آهن در
موعد مق��رر و در کوتاه ترین زمان مورد بهره
برداری قرار گیرد.نماینده مردم زابل ،زهک و
هیرمند در مجلس شورای اسالمی ادامه داد:
قطعا یکی از مولفه های اصلی در توسعه شرق
کشور ،اجرا و بهره برداری از راه آهن چابهار به
زاهدان اس��ت ،البته خط آهن پس از زاهدان
باید به زابل ،بیرجند ،تربت حیدریه و نهایت ًا از
طریق مشهد ،به خط آهن سرخس-سرخس
در شمال شرق کش��ور متصل شود.سرگزی
افزود :بندر اقیانوسی چابهار یکی از بندرهای
استراتژیک کشور است ،از این رو با استفاده از
راه آهن چابهار -زاهدان -سرخس می توان از
ظرفیت بندر به صورت گسترده استفاده کرد به
طوری که از طریق راه آهن ،حجم انتقال کاال
به عمق کشور افزایش می یابد.

پیلهفروش:

نیازهای اساسی مردم را میتوان با «کارت هوشمند کاال» از افزایش قیمت ارز جدا کرد

کارش��ناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت
توجه ب��ه طاقت م��ردم در تورمها ،گفت:
بای��د ارتباط معیش��ت و زندگ��ی روزمره
م��ردم و تأمی��ن نیازهای اساس��ی آنها را
از افزای��ش نرخ ارز جدا کنی��م و این هم

ب��ا کارت هوش��مند س��بد کاال امکانپذیر
اس��ت .میث��م پیلهف��روش در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،اظهار
داش��ت :مس��أله تورم و طوفان تورمی که
در ای��ن چند م��اه اخیر م��ردم را حیران و
سرگردان کرده است ،چند نکته دارد؛ اول
آنکه به نظر میرس��د ریشه تورمی که با
آن مواجه هس��تیم کسری بودجه دولت و
روشی است که دولت برای جبران کسری
بودجه انتخاب کرده استوی گفت :برای
تأمین کس��ری بودجه راهه��ای متعددی
وجود دارد و به نظر میرسد دولت بدترین

راه را ک��ه از نظر خ��ودش راحتترین راه
ب��وده اس��ت ،ب��رای تأمین این کس��ری
بودجه اتخاذ کرده اس��ت.این کارش��ناس
اقتص��ادی ادامه داد :در مواجه با کس��ری
بودج��ه چند کار میتوان انج��ام داد؛ اول
آنکه منابع جدید مالی برای دولت تعریف
ش��ود ،قطع ًا با حذف معافیتهای مالیاتی،
افزایش پایهه��ای جدید مالیاتی و مالیات
گرفتن از کسانی که کار نکرده ثروت اخذ
میکنن��د (در قالب وض��ع پایههای جدید
مالیاتی ) ،به راحتی میش��و د برای دولت
پول ایجاد کرد اما دولت این مس��یرها را

دنب��ال نکرد.پیلهفروش اف��زود :اما از آن
طرف هم میش��د با کارا کردن هزینهها
بخشی از هزینههای دولت را مدیریت کرد
که این کار هم انجام نش��د ،حتی در س��ه
ماه اخی��ر هزینهها را هم افزایش دادند در
نتیجه به س��راغ راحتترین راه رفتند که
آن ه��م تأمین مالی از طریق افزایش پایه
پولی و افزایش نقدینگی اس��ت که خود را
به صورت تورم نش��ان میدهد.وی افزود:
البته به نظر میرس��د در ته ذهن دولتیها
این اس��ت ک��ه همه این کاره��ا بیفایده
اس��ت و ما برای آنکه کسری بودجه خود

را جبران کنیم ،چارهای نداریم جز آنکه با
شیطان بزرگ بیعت کنیم و به کاخ سفید
س��جده کنیم تا همه مسائل ما حل شود.
این کارش��ناس اقتصادی بی��ان کرد :در
حالی ک��ه تجربه و عقل نش��ان میدهد
همه آنهایی که این کار را کردند شکست
خوردند ،کش��ورهای متعددی هستند که
تس��لیم آمریکا شدند اما وضعیت آنها بدتر
ش��د ،خصوصا با این هیأت حاکمه آمریکا
که همه هدف آنها نابودی و تجزیه ایران
است و هرگونه کرنش در مقابل آمریکا ،به
تجزیه ایران منتهی خواهد شد.

جزئیات طرح ساخت ۶میلیون مسکن؛ تامین ۶۰درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان

طرح مسکن انقالب  ۲برابر مسکن مهر وسعت دارد

بخش مس��کن همانند خیلی از بخش های
دیگر اقتصاد کش��ور این روزها گرفتار س��وء
مدیریته��ای چندین س��اله دولت ها و بی
توجهی مسئوالن است ،به طوری که قیمت
مس��کن و اجاره امروز ب��ه یکی از معضالت
اصل��ی م��ردم تبدیل ش��ده ،ای��ن در حالی
اس��ت که رونق بخش مس��کن م��ی تواند
موتور محرک اقتصاد ب��ه ویژه بخش تولید
باش��د و ضمن حل مشکالت بی مسکنی و
بدمس��کنی مردم ،دیگر مشکالت اقتصادی
از جمل��ه بی��کاری و رکود را ه��م حل کند.
حجت االسالم والمس��لمین سیدمحمدرضا
میرتاجالدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس با حضور در برنامه “رودررو”
با اعالم اینکه دوس��تانی که طرح مس��کن
انقالب را مطالعه می کنند ،تمام طرح های
قبلی را هم بررس��ی کرده اند ،اظهار کرد :در
سال  95حدود  24میلیون خانوار داشتیم که
با توجه ب��ه نرخ باروری در س��ال  1405به
 28میلیون خانوار خواهند رس��ید .البته شمار
واحدهای مسکونی در همان سال  22میلیون
بود که  2میلیون کمبود داشتیم.وی مسکن
انقالب را دارای سطحی باالتر از مسکن مهر
توصیف کرد و افزود :مس��کن انقالب عالوه
بر خانه اولی ها و خانه های روستایی و بافت
فرس��وده را در نظر دارد و س��کونتگاه های
غیررسمی و حاشیه نشینی را با 11میلیون نفر
در نظر گرفته است.این نماینده مجلس گفت:
یکی از مشکالت اساسی که گریبانگیر طرح
اقدام ملی است و دوستان در وزارت مسکن
نتوانستند با صراحت حرفی درباره آن بزنند،
ناظر بر زمین هایی اس��ت که از سالهای دور
در اختیار وزارتخانه ها و نهادهای دولتی قرار
گرفته که در حاش��یه ش��هر قرار داشت ولی
امروز قابل س��کونت ب��وده و باید در خدمت
س��اخت مس��کن برای مردم قرار گیرد.این
نماینده مجلس گفت :رهبری در منش��وری
که برای شروع مجلس یازدهم اعالم کردند،
عدالت را متذکر ش��دند ول��ی با کدام عدالت
قرار اس��ت یک کارگر فاقد مس��کن ،رفاه و
کار باش��د اما یک مدیر پاداش و اضافه کار
چند برابر حقوق آن کارگر دریافت کند!حسن
پور بیگلری خاطرنشان کرد :دولت ابتدا باید

صاحب مس��کن شوند .اس��م اینها را فاقدین
مسکن بگذاریم مانند خانوارهای با درآمد کم،
زوجینجوان،بازنشستگان،طالب،دانشجویان
متاهل ،کارگران ،ایثارگران ،خانوادهای تحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ...باید برای
خانه دار شدن توانمند شوند .عضو کمیسیون
عمران مجلس با بیان این که شناس��ایی این
افراد بحث مجزایی ب��وده و وظیفه وزارت راه
و شهرسازی و سایر وزارتخانه هاست ،اضافه
کرد :ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع تولید
مسکن) شامل بیمه ،مالیات ،نظام مهندسی،
صدور پروانه ،محله سازی ،خدمات زیربنایی و
روبنایی ،انتخاب سازنده ،ثبت اسناد و امالک
و ...می ش��ود .باید تکلیف این مسائل روشن
ش��ود تا وقتی زمین و تسهیالت ارزان قیمت
ب��ه وجود آمد ،اینها باعث کن��دی و طوالنی
ش��دن کار و عدم انجام تعهدات در ساخت و
ساز مسکن نشود.

پاسخگو باش��د که چرا مالیات بر خانه های
خال��ی را دریافت نک��رده؛ یک و نیم میلیون
مسکن خالی وجود دارد که اگر نظام مالیاتی
بجای اینکه سراغ اصناف خرده پا رود ،سراغ
دالالن و صاحب��ان این خان��ه ها می رفت،
مالیات این بخش دریافت می شد.

طرح  6س�اله مسکن ش�امل چه کسانی

میشود؟

اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس
یازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس که
تش��ریح کرد :مهم ترین اولویت کمیسیون
عمران مجلس بحث مس��کن است و واقعا
همه مردم ما از مسکن لطمه سنگینی خورده
اند .برای برخی از خانوارهای ایرانی مسکن
به یک آرزوی دس��ت نیافتنی تبدیل ش��ده
اس��ت .خیلی از زوج های ج��وان حتی فکر
اج��اره نش��ینی را هم از مخیل��ه خود بیرون
کرده اند .متاس��فانه ارزش دارایی ها کاهش
پیدا کرده و یک رهاشدگی و بی سرو سامانی
در بازار مسکن کامال احساس می شود.وی
با اش��اره به این که ن��رخ اجاره بها طی چند
ماه بی حس��اب و کتاب  2برابر ش��ده است،
اظهار کرد :این موضوع باعث کوچ مردم به
جنوب شهرها و از آنجا به حاشیه شهرها شده

معاون وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت :پس از
پیروزی انقالب اسالمی نگاه به شرق راهبرد همیشگی
جمهوری اس�لامی در سیاس��ت هایش بوده است .به
گزارش تس��نیم ،غالمرضا انص��اری در گفتگوی ویژه
خبری افزود :به رغم همه فشارهای سیاسی ،اقتصادی و
تهاجمات فرهنگی برای وادار کردن ایران به روزمرگی
سیاسی و اقتصادی ،دولتمردان جمهوری اسالمی ایران
همیشه درپی روابط تجاری و سیاسی راهبردی بوده اند
.وی گفت :نگاه راهبردی به ش��رق نشان دهنده آینده

اس��ت .این اتفاق غیرقابل قبولی بوده است.
در این زمینه جلسات متعددی با وزارت راه و
شهرسازی ،بنیاد مسکن ،بانک مسکن ،بانک
مرکزی ،وزارت اقتصاد و ..برگزار ش��د.وی با
تاکید بر این که بحث ما در این جلسات مهم
بود ،ادامه داد :این که چگونه پاسخ نیاز همه
اقشار جامعه را به مسکن بدهیم .این که یک
متقضاضی چگونه می توان��د برای خانه دار
ش��دن یک تصور واقعی داش��ه باشد .یعنی
توانمندس��ازی خانوارها برای این که بتوانند
مس��کن یا بخرند یا اجاره کنند .این برای ما
هدف شد.عضو کمیسیون عمران مجلس با
تاکید بر این که از یک س��ابقه تاریخی عدم
انجام وظیفه در بخش مسکن رنج می بریم،
افزود  :وزاری قبلی راه و شهرس��ازی در این
زمینه هیچ کاری انجام ندادند .رئیس جمهور
باید مس��ئول ک��م کاری در حوزه مس��کن
را ب��ه مردم معرفی کند .اینطور نیس��ت که
وزیر بگوید هیچ مس��کنی نمی سازم ،هیچ
کاری نمی کنم .س��ه بار استیضاح شد و هر
بار هم با رای بیشتری به وزارتخانه بازگشت!
آخر کار هم استعفا بدهد و از هر گونه پیگیری
هم مصون بماند .چه کسی مسئول این همه
مصیبت وارد شده بر مردم است؟

جزئیات ط�رح  2فوریت�ی تحقق جهش

تولید با رونق س�اخت و ساز مسکن شهری
و روستایی

وی با اشاره به این که در جلسات کمیسیون
عمران برای حل مشکل مسکن قرارگاه خاتم
االنبیاء نیز حضور داش��ته است ،بیان کرد :در
این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان
«طرح پیش��نهادی ماده واحده دو فوریتی به
منظ��ور تحقق جهش تولید با رونق س��اخت
و س��از مسکن شهری و روس��تایی» برای 6
سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود
تا بتوانیم مس��کن را به عن��وان یک کاالی
مصرفی خانوارهای ایرانی تامین کنیم .برای
عملیاتی شدن این برنامه  100درصد نیازهای
شهرهای مختلف و کالنشهرها متفاوت است
و ب��رای هر کدام از این ها باید یک س��ناریو
متفاوت در نظر گرفته شود.وی با بیان این که
هفته آینده پیش نویس نهایی این طرح تهیه و
به مجلس ارائه می شود ،اظهار کرد :این طرح
بر سه محور «تسهیالت ارزان قیمت»« ،زمین
ارزان قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام
اجزای مربوط به ساخت و ساز» استوار است.
وی گفت :در بحث زمین و تس��هیالت ارزان
قیمت باید افراد با درآمدهای مختلف بتوانند

نگرانی غرب از روابط راهبردی ایران و چین طبیعی است
نگری به تحوالت بین المللی است.وی با بیان اینکه با
چین روابط خوبی داشته و در پی روابط راهبردی با این
کشور بوده ایم گفت :در دیدار رئیس جمهور چین با رهبر
معظم انقالب اسالمی در سال  94روابط راهبردی بلند
مدت مطرح ش��د.انصاری با بیان اینکه برخی اظهارات
درب��اره س��ند همکاری ه��ای راهبردی ای��ران و چین
مسخره است افزود :سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که
کشورش شدیدترین تحریم های را حتی در زمان کرونا
بر ایران تحمیل کرده اس��ت این سند را با ترکمنچای

مقایسه کرده و دلسوز مردم ایران شده است.معاون وزیر
امور خارجه در امور اقتصادی گفت :چون روابط با چین
جدی اس��ت و محور اصلی همکاری های دو کشور در
س��ند  25ساله اقتصادی و راهبردی است طبیعی است
ک��ه کش��ورهای غربی نگ��ران این روابط باش��ند.وی
ادامه داد :مبنای روابط ای��ران و چین از ابتدای انقالب
اسالمی روابط اقتصادی پویا ،خوب و برد برد بوده است.
وی اف��زود :با توجه به ظرفیت های جغرافیایی و روابط
تاریخی اقتصادی طبیعی است که به روابط با چین توجه

مسکن استیجاری هم ساخته میشود


شاکری تاکید کرد :در طرح مجلس برای همه
اینها برنامه ریزی و سازوکارها تهیه شده است.
عالوه بر این موضوع دیگری هم دیده شده و
آن اضافه کردن مسکن استیجاری است؛ یعنی
نه تنها تامین مسکن برای خرید بلکه تامین
مسکن برای اجاره در طرح مجلس دیده شده
است .با این کار تحول خوبی در بازار مسکن
روی می دهد.وی در خصوص جزئیات طرح
مس��کن اس��تیجاری گف��ت :در بحث خرید
تسهیالت برای تملک مسکن اعطا می شود،
در طرح استیجاری تسهیالت برای ودیعه اجاره
پرداخت خواهد شد .تسهیالت به صورت قرض
به مستأجران داده می شود و تا مدت یک سال
این وام پیش آنها می ماند و یک سود کم در
نظر گرفته ش��ده است .چنانچه در واحد اجاره
بیش از یکس��ال بمانند تسهیالت همچنان
نزد آنها می ماند اما در صورتیکه جابجا شوند
تسهیالت به مالک دیگر منتقل می شود.وی
ب��ا بیان این که به دنبال فعال کردن صندوق
رهنی برای مستأجران هستیم ،یادآور شد :البته
برای این کار باید سازمان ها و شرکت هایی
باشند که بتوانند از پول رهن اسفاده کنند .این
طرح از نوع شرکت های اجاره داری است که
در ایران این را نداریم.

داشته باشیم و برای روابط بلند مدت برنامه ریزی کنیم.
وی گف��ت :برخی حرف ها مانند واگذاری جزیره کیش
به چینی ها در قالب این س��ند بسیار مسخره است زیرا
اکن��ون در دنیا هیچ کس با جمهوری اس�لامی ایران
درباره واگذاری س��رزمینش صحبت��ی نمی کند.معاون
وزیر امور خارجه در امور اقتصادی گفت :پیش از انقالب
اسالمی روابط کشورها با پیشران ایدولوژیک ،نظامی یا
امنیتی بود اما روابط با چین از گذشته دور روابط عمیق
اقتصادی بوده است.

جزییات طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به  ۳گروه بزرگ جامانده

س��خنگوی کمیس��یون اقتص��ادی مجلس
با توضی��ح برخی جزئیات طرح ارائه س��هام
عدال��ت به س��ه گ��روه ب��زرگ جامان��ده از
دریافت این س��هام ،گفت :دولت نباید منابع
باقیمانده س��هام عدالت را به عناوین دیگر
دربارار س��رمایه عرضه کند .مهدی طغیانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو
با تس��نیم در خصوص وضعی��ت فعلی طرح
ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت گفت:
این طرح اعالم وصول ش��ده و هم اکنون در
کمیسیون اس��ت .جزئیات طرح همچنان در
حال بحث و بررسی میباشد و تا دو الی سه
هفتهی دیگر از کمیسیون عبور خواهد کرد و
قرار نیس��ت مدت زیادی در کمیسیون باقی
بماند.وی در پاسخ به این سوال که این طرح
شامل چه افرادی خواهد شد ،گفت :این طرح
شامل چند دسته است .دسته اول ،اشخاصی
هس��تند که در س��ال  85 - 84که ثبت نام

احتمال توقف عرضه صندوق دارا دوم و سوم

انجام میش��د ،به دالیل مختلف از جمله به
دلیل وجود برخی مش��کالت در سامانهها با
وجود داش��تن دعوتنامه ،سهامی به نامشان
منتقل نش��ده اس��ت ،ما باید برای این دسته
فکری میکردیم.نماینده مردم اصفهان ادامه
داد ،دس��تهی دیگر ش��امل کسانی است که
یا تحت پوش��ش سازمانهای حمایتی یعنی
کمیتهی امداد و بهزیستی بودند یا بعدا تحت
پوشش این سازمانها قرار گرفتند یا متولدین
این خانوادهها هس��تند ولی سهامی در مورد
آنها تعریف نش��ده است .بخش
دیگر نیز شامل افرادی است که
جز دهکهای اول تا ششم بودند
یعنی دهکهایی که مدنظر قانون
بود ولی به هر دلیلی در آن زمان
شناسایی نشدند و سهامی برای
این گروه تعلق نگرفته است.وی
اف��زود ،هماکنون کلیات طرحی

که هدف آن سهامدار کردن این افراد است،
مصوب ش��ده اما دربارهی جزئیات دقیق آن،
یعنی اینکه چه مقدار سهام به این افراد داده
شود یا براس��اس چه ترتیبی اتفاق بیافتد ،به
صورت دقیق مشخص نشده است.طغیانی در
خصوص منابع پیشبینی شده برای این طرح
گفت :از بین تمام اشخاصی که تحت پوشش
سهام عدالت قرار گرفتند ،شش میلیون از این
افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی بودند
که قانون ب��رای این افراد  50درصد تخفیف

در نظرگرفته بود و  50درصد دیگر از س��ود
سهام مستهلک میشد ،یعنی این افراد عمال
مبلغی را نباید میپرداختند.این نماینده مجلس
ادامه داد ،مابقی مشمولین سهام عدالت ،یعنی
ح��دود  44میلیون نفر دیگر ،باید نصف مبلغ
را پرداخت میکردند تا  50درصد هم با سود
س��هام در طول این  10سال مستهلک شود
و کل آن س��هام یک میلیونی به آنها منتقل
ش��ود ولی تعداد خیلی کمی از این افراد این
مبلغ را پرداخ��ت کردند ،بنابراین دولت فقط
نصف این س��هام ،ب��ه ارزش 500
هزار تومان را ب��ه آنها منتقل کرد
و ما بقی به دولت بازگشت.وی در
ادامه افزود ،در نتیجه از منابعی که
برای س��هام عدالت پیش بینی شد
بخشی از این مالکیت به خود دولت
بازگشت .منبع اصلی پیشبینی شده
برای جاماندگان همین منابعی است

که به دولت بازگش��ته است و ما می خواهیم
از همین منابع ب��رای جاماندگان تخصیص
دهیم.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
در خصوص احتمال ف��روش برخی از منابع
بازگشتی س��هام عدالت ،توسط دولت گفت:
دولت نباید این منابع را بفروش��د .این منابع
مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس
این است که منابع به جاماندگان واگذار شود
و نبای��د تحت عنوان صندوق یکم که واگذار
شد یا صندوقهای دوم و سوم فروخته شوند.
طغیان��ی گفت :در واقع طرح مجلس نیز باید
پیش از اقدام دولت ب��رای فروش این منابع
به تصویب برسد تا جلوی این موضوع گرفته
شود ،اتفاقا این بحث در کمیسیون نیز مطرح
شد که ما تالش کنیم تا موضوع فروش این
منابع تا اندازهای متوقف ش��ود و در این مورد
در ح��ال رف��ت و آمد با دولت هس��تیم تا به
نتیجه برسیم.

شنبه  21تیر  19 1399ذیالقعده 1441
 11جوالی 2020شماره 3033

3

اقتصاد

www.asre-iranian.ir

اخبار
گرانی خودرو به خاطر شکاف عرضه
و تقاضا بود

سرپرس��ت وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
معتقد اس��ت با مدیریت شاخصهای کالن
اقتص��ادی مانن��د ارز قیمت خ��ودرو نیز کم
میش��ود.به گ��زارش مه��ر به نق��ل از خانه
ملت ،حس��ین مدرس خیابان��ی درباره گرانی
مج��دد خ��ودرو در روزهای اخی��ر و پس از
اجرای طرحهای پیش فروش ،گفت :افزایش
قیمت خودرو در ماههای نخست سال ناشی
از ش��کاف میان عرض��ه و تقاضا بود که این
ش��کاف با اجرای طرحه��ای پیش فروش و
فروش فوری و بیش��تر شدن تحویل خودرو
در سه ماهه نخست سال تا حدودی کاهش
یافت.وی با بیان اینکه با محدودیتهای در
نظر گرفته ش��ده برای ثبت نام در طرحهای
پیش فروش خودرو متقاضیان واقعی در قرعه
کشی شرکت کردند ،افزود :گرانی خودرو در
روزهای اخیر ماحصل افزایش ش��اخصهای
کالن اقتصادی اس��ت زیرا این ش��اخصها
ب��ر قیمت م��واد اولیه تولید و س��ایر نهادهها
اثرگذار است.سرپرست وزارت صنعت ،معدن
و تجارت معتقد است با کاهش شاخصهای
کالن اقتصادی مانن��د ارز ،قیمت خودرو نیز
کاهش مییابد.
پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن در
تهران فقط به خانههای زیر  ۷۵متری

وزی��ر راه یکی از ش��رایط پرداخت وام ودیعه
مس��کن به مستأجران تهرانی را داشتن واحد
حداکثر  ۷۵متری اع�لام کرد.به این ترتیب
بخش زی��ادی از اجاره نش��ین ه��ا از طرح
دولت حذف می ش��وند .به گزارش تس��نیم،
حدود  2ماه اس��ت که مس��ئوالن وزارت راه
و شهرس��ازی از برنامه ریزی برای پرداخت
وام ودیعه مسکن برای حمایت از مستأجران
خبر می دهند .تا ام��روز اطالعات مربوط به
ای��ن برنامه به صورت قط��ره چکانی اعالم
شده و جزئیات دقیق آن مشخص نیست.در
جدیدترین اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی با
اش��اره به اینکه بانک مرکزی در حال تجزیه
و تحلی��ل نحوه پرداخت تس��هیالت کمک
هزینه ودیعه مس��کن است ،گفته است :قرار
ش��ده کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با
کرونا ب��ا محوریت بانک مرک��زی ،اقدامات
الزم در این خص��وص را مدنظر قرار دهد و
بخش��ی از منابع  75ه��زار میلیاردتومانی که
برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است
را برای کمک به مس��تاجران نیازمند در نظر
گیرند.وی اف��زود :مطابق تصمیمگیریهای
انجامشده برای پرداخت این تسهیالت ،واحد
مسکونی که در اختیار مس��تاجران قرار دارد
باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا
که حداکثر متراژ واحد مس��کونی مستاجران
تهرانی برای برخورداری از این تسهیالت 75
و در س��ایر شهرهای کش��ور  90مترمربع در
نظرگرفته شده است.
شبکه برق در التهاب افزایش ناگهانی
مصرف

پی��ک مصرف برق روندی صع��ودی دارد و با
افزایش و پای��داری گرمای هوا در هفته آینده
و رشد افسارگسیخته مصرف برق ،نگرانی ها
بابت التهاب شبکه برق ناشی از افزایش ناگهانی
مصرف و احتمال بروز خاموشی ها بیشتر شده
است .به گزارش تسنیم ،در  24ساعت گذشته
بازهم ش��اهد افزایش پیک مص��رف برق در
کشور بودیم به طوری که بر اساس آمار رسمی
شرکت مدیریت شبکه برق ایران ،روز گذشته
در س��اعت  12و  43دقیقه ،مصرف لحظه ای
برق کش��ور به  57هزار و  647مگاوات رسید.
این می��زان مصرف برق ک��ه باالترین مقدار
مصرف ثبت شده در سال جاری است در یک
روز نیمه تعطیل (پنج شنبه) حادث شده و این
نگرانی را به دنبال داشته که در روزهای کاری
هفته آینده ش��اهد ثبت رقم باالتری در پیک
مصرف برق باش��یم .این نگرانی زمانی بیشتر
شده که پیش بینی های سازمان هواشناسی از
افزایش دمای هوا و به تبع آن احتمال افزایش
مصرف برق در بخش سرمایشی حکایت دارد.
مصطفی رجبی مش��هدی ،سخنگوی صنعت
ب��رق در این خصوص گفت :آخرین روز هفته
گذشته (پنجش��نبه  19تیر ماه) و در حالی که
ادارات کشور در س��اعات بعد از ظهر ،در حال
تعطیلی کامل قرار داشتند ،مصرف برق کشور
ناگهان چنان افزایش یافت که از یک روز کاری
وسط هفته نیز پیشی گرفت .وی در عین حال
از اعتراض برخی مراجعان به ادارت و دستگاه
هایی خبر داد که دمای سالن های خود را چنان
کاهش می دهند که باعث ایجاد حساسیت و
احساس بیماری در افراد می شود.

