
بانک پاسارگاد به فعاالن بخش 
کشاورزی، تسهیالت اعطا می کند

 بانک پاس��ارگاد در راس��تای برنامه پنج ساله ششم 
توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگ��ی ج.ا.ا و با 
هدف حمایت از بخش کش��اورزی، اقدام به اعطای 
تس��هیالت به فعاالن بخ��ش کش��اورزی می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این بانک  
ب��ا توجه ب��ه اهمیت بخش کش��اورزی ب��ه  عنوان 
یکی از تأثیرگذارترین بخش های اقتصادی کش��ور 
در افزای��ش تولید مل��ی و اش��تغال زایی، به فعاالن 
این حوزه، تس��هیالت اعط��ا می کند.فعاالن دارای 
مجوز فعالیت در بخش های مختلف کش��اورزی از 
قبیل کش��ت  و زرع، جن��گل داری، پرورش ماهی و 
ماهیگیری، باغداری، دام پروری و دامداری، پرورش 
طیور، پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم، راه اندازی 
سیس��تم آبیاری، خرمن کوبی، سم پاش��ی و... می

توانند از این تس��هیالت بهره مند ش��وند.متقاضیان 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و بهره مندی از این 
تسهیالت می توانند به شعبه های بانک پاسارگاد در 
سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره 
و اطالع رس��انی این بانک به شماره 82890 آماده  

ارائه اطالعات بیشتر به هم میهنان عزیز است.

بازديد معاون اعتبارات و راهبري 
شعب بانک صنعت و معدن از صنايع 

استان فارس
عبدالرضا ولي الهي عضو هیأت عامل و معاون اعتبارات 
و راهبري شعب به همراه سید مهدي صدري رییس 
اداره بازاریاب��ي و بانکداري ش��رکتي بانک صنعت و 
معدن از س��ه واحد تولیدي بزرگ در اس��تان فارس 
بازدی��د نمود. به گزارش پایگاه اطالع رس��اني بانک 
صنعت و معدن، سه واحد تولیدي گروه فاتح صنعت 
کیمیا، گروه کولر هوایي آبان و گروه سازه پیوند در 
این سفر مورد بازدید قرار گرفتند.گروه فاتح صنعت 
کیمیا ب��ا 6 هزار نف��ر نیروي کار ش��امل 16 واحد 
تولی��دي در حوزه نفت، گاز، پتروش��یمي و خدمات 
به دکل هاي نفتي و گازي اس��ت.گروه کولر هوایي 
آبان با اش��تغال 1500 نفر ش��امل 5 واحد تولیدي 
در حوزه س��اخت تجهی��زات نیروگاهي و نفت و گاز 
مي باشد.گروه سازه پیوند نیز با 500 نفر اشتغال در 
حوزه س��اخت سازه هاي فوالدي فعالیت مي نماید.

مدیران ارش��د و اجرایي بانک در نشست با مسؤلین 
این واحد هاي تولیدي ضمن اش��اره به لزوم تمرکز 
حساب شرکت ها و مشتریان در شعب بانک صنعت 
و معدن و ضرورت استفاده از خدمات اعتباري مانند 
ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي بر تأثیر روابط متقابل 
و مؤثر بانک با مش��تریان خوشنام خود در تسهیل و 
تس��ریع ارائه خدمات متنوع بانکي و تسهیالت مورد 

نیاز آنان تأکید کردند.

آمادگی بانک توسعه صادرات برای 
مرمت و توسعه پروژه های 

عتبات مقدسه 
بانک توس��عه ص��ادرات در پی انعق��اد تفاهم نامه 
منعقده با ستاد بازسازی عتبات عالیات برای مرمت 
و توس��عه پ��روژه های عتبات مقدس��ه در خارج از 

کشور اعالم آمادگی کرد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، برهمین اس��اس ایجاد زمینه و بستر مناسب 
برای مش��ارکت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در 
جذب و تامین هزینه های طراحی وساخت، مرمت 
و توس��عه پ��روژه های عتبات مقدس��ه در خارج از 
کش��ور و همچنین گسترش س��طح کمی و کیفی 

همکاری ها در دستورکار قرار خواهد گرفت.
براس��اس تفاهم نامه منعقده فی ما بین بانک توسعه 
صادرات ایران و س��تاد بازسازی عتبات عالیات، بانک 
متعهد می ش��ود خدمات مورد نیاز اجرای این تفاهم 
نامه را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آئین 
نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه و منطبق با 
مقررات و ضوابط جاری خود را ارائه کند. این تعهدات 
شامل قبول وجوه نقد اش��خاص از طریق مراجعه به 
شعب و واریز به صورت برخط به حساب ستاد، تسهیل 
امر انتقال وجوه، تس��هیل دسترسی ستاد به حساب 

های افتتاحی و سایر خدمات بانکی می شود.

اخبار گزارش

نس��بت به اخبار بی حس ش��ده ایم. خبر پهن شدن بساط 
خانواده ای در خیابان، یا اجاره پش��ت بام منازل در تهران 
گویا دیگر امری عادی باید قلمداد شود و همه این قصه ها 
در حالی رخ می دهد که مسئولین اقتصادی کشور خبر از 

بهبود اوضاع می دهند. 
ای��ن اتفاق در حالی رخ داده که براس��اس آمار در س��امانه 
امالک و اسکان تاکنون برای 1۳ میلیون و ۴00 هزار واحد 
خالی شناس��نامه ایجاد ش��ده اس��ت که حدود 50 درصد 
امالک کش��ور می ش��ود؛ در حالیکه بر مبن��ای آمار دیگر 
حدود پنج میلیون خانه برای بس��یاری از خانواده های کم 
درآمد نیاز داریم. در حالی قیمت یک متر خانه در کمترین 
قیم��ت خود در تهران بالغ بر 27 میلیون تومان اس��ت که 
کارشناس��ان نرخ تمام شده برای ساخت خانه در تهران را 
با هزینه نس��بی زمین و انشعابات حدودا ده میلیون تومان 

برای یک متر می دانند. 
 ساخت و ساز برای پنج درصد طبقه مرفه!

بر اس��اس اعالم بانک مرکزی در ماه مهر، متوس��ط قیمت 
خری��د و ف��روش یک متر مرب��ع زیربنای واحد مس��کونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
26.7 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب معادل 10 و 110 درصد افزایش یافته 
اس��ت. افزایش قیمتی که سبب شده بسیاری از خانواده ها 
برای انتخاب مس��کن برای زندگی دچار مش��کل ش��وند. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با اتخاذ سیاست  های 

مناسب می تواند شرایط را بهتر کند. 
ابوالحس��ن میرعم��ادی، یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن 
درهمین خص��وص می گوید: دولت باید از فرصت احتمالی 
آینده برای برنامه ری��زی کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه 
ساخت و ساز استفاده کند. ما با حدود پنج میلیون کسری 
مس��کن در کش��ور مواجهیم و س��الیانه حداق��ل باید یک 
میلیون واحد بس��ازیم. ش��رایط فعلی به گونه ای است که 
حتی در شهرستانها ساخت و سازها برای حدود پنج درصد 

طبقه مرفه انجام می ش��ود که البته بس��یاری از واحدهای 
لوکس و نیمه لوکس مشتری ندارد. در این بین عمال طبقه 
متوس��ط و پایین توان خرید را از دس��ت داده اند و این به 

شکاف اجتماعی دامن می زند.
این کارش��ناس بازار مس��کن ب��ا بیان اینک��ه پرداخت وام 
یارانه ای خرید مس��کن به اقشار پایین باید در دستور کار 
دولت ق��رار بگیرد ادامه می دهد: یک��ی از راه حل ها فریز 
قیمت اس��ت. بدین صورت که نرخ ثابتی را برای مسکن در 
نظر بگیرند و جوانه��ا بتوانند با پرداخت مبالغی به صورت 
س��الیانه، مقدار مش��خصی از متراژ یک واحد مس��کونی را 
خری��داری کنند. وقتی پس انداز آنها به حدود یک س��وم 
واحد مس��کونی رس��ید خانه را در اختیارشان قراردهند و 

مابقی را در اقساط 10 تا 15 ساله از آنها دریافت کنند.
میرعمادی خاطرنش��ان می کند: به دلی��ل افزایش بیش از 
ح��د عرضه در بخش بزرگ مت��راژ و لوکس، این بخش در 
آینده وارد رکود می شود، کما اینکه در حال حاضر هم در 
وضعیت نیمه رکود قرار دارد. اما معتقدم در بخش کوچک 
متراژ و ارزان قیمت، رکود معنا ندارد و تا س��الیان متمادی 
هرچقدر واحد مسکونی تولید شود مشتری خود را خواهد 
ش��د. بازار مس��کن از ظرفیت باالیی برای جذب واحدهای 

کوچک و استاندارد برخوردار است.
پنج برابر شدن قیمت مسکن در برخی مناطق 

هزینه ساخت یک واحد مسکونی استاندارد در تهران حدود 
5 تا 6 میلیون تومان اس��ت که با احتس��اب قیمت زمین و 
هزینه انش��عابات متری 9 تا 10 میلیون تومان می شود اما 
سرمایه گذاران با اضافه کردن تزئینات غیرضروری و لوکس 
مثل گچ بری، نما، ش��یرآالت، سرامیک و غیره هزینه ها را 
ب��اال می برند و واحد مس��کونی را متری 50 تا 75 میلیون 

تومان هم می فروشند.
میرعمادی، کارش��ناس اقتصاد مسکن در همین خصوص 
می گوید: قیمت واحدهای لوکس در ش��میرانات به حدود 
متری 100 میلیون تومان رس��یده و در مناطق متوس��ط 

تهران هر متر خانه باالی ۳0 میلیون تومان است.
وی تاکید می کند: حتی نرخ س��اختمانهایی که تعاونی ها 
س��اخته بودند و قیمت تمام شده آن متری ۴ تا 5 میلیون 
تومان بود یکباره طی دو س��ه س��ال اخیر حدود پنج برابر 
شد. یکی از دالیل آن افزایش قیمت مصالح بود که همسو 
با دالر باال رفت. به طور مثال هر کیلو میلگرد در پایان سال 
قبل حدود ۴000 تومان بود که به 12 هزار تومان رسید. 
س��ید مهدی طغیان��ی، س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی 
مجلس شورای اس��المی نیز با توجه به شرایط حال حاضر 
کش��ور ، معتقد است دولت باید پاسخ بدهد که منابعی که 
در بودجه س��ال 99 پیش بینی شده بود، چه شدند و بهتر 
اس��ت دولتمردان ای��ن منابع زیاد را که م��ی تواند به حل 
مشکل معیشتی مردم و کسری بودجه کمک کند، هر چه 

سریعتر به جریان بیندازند.
چه باید کرد؟

سالهاست که مردم منتظر درس��ت شدن اوضاع اقتصادی 
کشور هستند. مسکن سال به سال گران می شود و این در 
حالی ست که ملکی که در ایران گران می شود دیگر ارزان 
نمی ش��ود. ملک ها گران می شوند و نمایندگان مردم در 
خانه ملت آن را تقصیر دالر می دانند. به عنوان مثال نماینده 
م��ردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس ش��ورای اس��المی 
معتقد است حباب قیمت مسکن فروکش می کند. سرگزی 
معتقد اس��ت: بازار مسکن تحت تأثیر بازارهای اقتصادی از 
جمله بازار ارز اس��ت، زیرا قیمت مصالح س��اختمانی رابطه 
مس��تقیمی با نرخ دالر دارد، از این رو هر چه قدر نرخ ارز 
کاهش یابد، به همان میزان قیمت مصالح پایین آمده و در 
نهایت قیمت تمام شده مس��کن کاهش خواهد یافت. این 
نماین��ده مردم در مجلس یازدهم ادامه می دهد: البته روند 
افزایش یا کاه��ش قیمت ارز را نمی توان با میزان افزایش 
یا کاهش قیمت مس��کن مقایسه کرد، از این رو این انتظار 
م��ی رود که با ت��داوم روند نزولی دالر، قیمت مس��کن به 
تدریج کاهش یابد و این کاهش طول می کش��د. البته این 
نمایند مردم در مجلس ش��ورای اسالمی نقش مسئوالن را 
نیز در وضعیت ایجاد شده بدون تاثیر نمی داند و می گوید:  
قطعا مس��ئوالن نباید به مس��ائلی همچ��ون کاهش قیمت 
دالر ب��رای بهب��ود وضعیت بازار مس��کن دل ببندند، بلکه 
باید برای س��اماندهی این حوزه، اقدامات زیربنایی همچون 
تولید مس��کن انبوه، حمایت از بخ��ش خصوصی، مدیریت 
بازار مصالح س��اختمانی و ارائه تس��هیالت گسترده صورت 
گیرد. فراموش نکنیم در ش��هر تهران هزینه س��اخت یک 
واحد 100 متری با مش��اعات حدود 600 میلیون تومان و 
سایر هزینه ها شامل زمین، مجوز   و انشعابات حدود ۴00 
میلیون تومان است که در مجموع متری 10 میلیون تومان 
می شود؛ بنابراین قیمت یک واحد 100 متری یک میلیارد 
تومان و یک واحد 70 متری حدود 700 میلیون تومان می 
شود که با کمک دولت و  بانک ها، نیازمندان واقعی مسکن 
می توانند در اقس��اط بلند مدت با  پیش پرداخت حدود 25 

درصد صاحب خانه شوند.
آیین نامه قانون مالیات بر خانه های خال

 چه شد؟
در کان��ادا در ی��ک برهه زمان��ی افرادی از چی��ن و برخی 
کش��ورهای آس��یایی بازار مس��کن را در اختیار گرفتند و 
قیم��ت ه��ا را روز به روز باال بردند. دولت متوجه ش��د که 
دیگ��ر یک جوان کانادایی با پس ان��داز خودش نمی تواند 
خانه بخ��رد؛ بنابراین قان��ون مالیات بر عای��دی امالک را 
اج��را کردند. گفتند لزومی ندارد که یک فرد چندین واحد 
مسکونی داشته باشد و اگر بیشتر از یک واحد داشته باشد 
باید مالیات سنگینی بپردازد.در ایران بالغ بر 1۳ میلیون و 
۴00 ه��زار واحد خالی وجود دارد و هنوز آیین نامه قانون 
مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های خالی که قرار بود 
چند ماه پیش در دولت تصویب ش��ود، به تصویب نرسیده 
است.شاید برای همین است که قیمت خانه هیچ گاه پایین 

نمی آید؛ عزم جذمی دیده نمی شود.
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رئیس اتحاديه فروشندگان الستیک 
خبرداد؛

  تصمیم تولیدکنندگان به 
افزايش ۵۰درصدی قیمت

 رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک از عدم 
ابالغ قیمت های جدید الس��تیک خبر داد و 
گفت: ش��نیده ایم تولیدکنندگان می خواهند 

افزایش 50درصدی را اعمال کنند.
داوود س��عادتی نژاد با اشاره به اینکه با وجود 

مصوبه س��تاد تنظیم بازار هن��وز قیمت های 
جدید الستیک که قرار است آزادسازی شود 
ابالغ نش��ده است، اظهار کرد: به نظر می رسد 
با افزایش قیمت ها توسط کارخانجات شکاف 
قیمتی میان کارخانه و بازار الس��تیک از بین 
رفته است و دست دالالن از بازار کوتاه خواهد 
ش��د. وی با بی��ان "ش��نیده ایم کارخانجات 
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار می خواهند 
50 درصد به قیمت محص��والت خود اضافه 
کنند"، گفت: اگر مثل گذشته توزیع الستیک 
به افرادی خاص اختصاص پیدا کند داللی و 
واسطه گری همچنان در بازار الستیک وجود 
خواهد داش��ت اما اگر توزیع به نحو مناسبی 
صورت گیرد فاصل��ه قیمتی از بین می رود و 

دست دالالن از بازار کوتاه می شود.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیک اضافه 
ک��رد: در زم��ان حاضر ب��ازار منتظ��ر ابالغ 
قیمت های جدید اس��ت تا براساس آن خرید 

و فروش الستیک صورت گیرد.  تسنیم 

  وزير ارتباطات اعالم کرد؛
 فیلترينگ؛ عامل اصلی افت 

کیفیت اينترنت 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات گفت: 
حال شبکه اینترنت کشور به صورت عمومی 
خوب اس��ت، اما فیلترینگ تاثیر س��ویی بر 

کیفیت آن دارد.
محمدجواد آذری جهرمی گفت: شاخص های 
کیفی عمومی اینترنت کش��ور نشان می دهد 

شرایط ش��بکه در بسیاری از نقاط مطلوب و 
در چند استان، پایین تر از انتظار است.  

وی با بیان این که ع��دم مطلوبیت در برخی 
نقاط تراکم پایین سایت های آنتن دهی است، 
افزود: ش��بکه مخابرات ایران ظرفیت انتقال 
مناس��ب را برای اپراتورها فراهم نمی کند تا 
آن ه��ا بتوانند خدمات مناس��بی به کاربران 

خود در نقاط مختلف کشور ارائه دهند.  
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات گفت: 
زمان��ی که مش��کالت مرب��وط ب��ه کیفیت 
اینترن��ت ب��ه ما گ��زارش می ش��ود و آن را 
بررس��ی می کنیم، متوجه می ش��ویم مشکل 
اصلی فیلترینگ و اثر س��ویی اس��ت که این 

اتفاق بر تجربه کاربری می گذارد.
وی ادامه داد: روش��ن کردن فیلترش��کن ها 
باع��ث می ش��ود اس��تفاده از س��رویس های 
داخل��ی عالوه بر هزینه زیاد با کندی روبه رو 
شود. همین مسئله کیفیت اینترنت را خراب 

می کند. ايرنا 

در بخش خانگی و تجاری رقم خورد ؛
رشد هفتگی ۲۷ درصدی 

مصرف گاز 
   مدیر دیس��پچینگ شرکت ملی گاز ایران 
از مص��رف ۴۴5 میلیون مت��ر مکعب گاز در 
بخش خانگی و تجاری در شبانه روز گذشته 
خبر داد که نش��ان دهنده رش��د مصرف 27 
درص��دی گاز در ای��ن بخش در مقایس��ه با 

هفته گذشته است.

محمدرضا جوالیی با اش��اره به اینکه مصرف 
روزانه گاز در بخش خانگی و تجاری در هفته 
گذش��ته ۳50 میلیون متر مکعب بود، افزود: 
ب��ا توجه به برودت هوا و کاهش دما در اکثر 
مناطق کشور،  این عدد اکنون ۴۴5 میلیون 
متر مکعب در روز است. به گفته جوالیی این 
اعداد نشان دهنده رشد مصرف 27 درصدی 

گاز در بخش خانگی و تجاری است.
وی ب��ا بیان اینکه ص��ادرات گاز در روزهای 
گذش��ته با کاهش همراه ب��وده، افزود: چند 
روز گذش��ته به دلیل تغیی��رات آب و هوایی 
در پ��ارس جنوبی،  تولید کاهش داش��ت و از 
همی��ن رو با هدف مدیریت مصرف، صادرات 
کاه��ش یافت و از ف��ردا ) 26 آبان( به اعداد 
تعیین شده در قرارداد بازخواهدگشت. مدیر 
دیس��پچینگ شرکت ملی گاز ایران در مورد 
حج��م گاز تحویلی به نیروگاه ه��ا نیز گفت: 
شبانه روز گذش��ته، 1۳0میلیون متر مکعب 

گاز به نیروگاه ها تحویل شده است. شانا

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

نائب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه نباید سیاس��تهای کوتاه مدت حمایتی به شکلی 
اجرا ش��ود که در بلندمدت قدرت خری��د مردم را کاهش 
دهد، گفت: اجرای طرح پرداخت یارانه کاالهای اساسی با 

منابع قابل تحقق یک ضرورت است.
احس��ان خاندوزی با اشاره به چالش��های حمایت از اقشار 
مح��روم با ابزاره��ا و  راهکارهای حمایت��ی موجود، گفت: 
در اقتص��اد همیش��ه تأکید داریم که تاب��ع هدف ذیل یک 
تاب��ع قید دنبال ش��ود تا به نقطه بهینه برس��یم. در زمینه 
حمایت از اقش��ار مستضعف  و محروم جامعه قید باید این 
باش��د که عناص��ری که مخل آرام��ش و خرید بلندمدت و  
تشدیدکننده فش��ار بر مردمند، رشد نکنند، بر این اساس 
نبای��د عواملی که موج��ب افزایش کس��ری بودجه دولت 
می ش��وند به عنوان عوامل افزایش تورم تحریک ش��وند. در 
ادبیات اقتصاد اسالمی نیز اهداف ارزشمند با ابزار درست و 

صحیح باید محقق شود.
وی افزود: این که مجلس به ش��کل غیرشتاب زده و با رعایت 
ای��ن قیود و مصالح، سیاس��ت حمایت از اقش��ار محروم را 
در دس��تور کار قرار دهد، موجب می ش��ود ک��ه در نهایت 
برایند این سیاست افزایش قدرت خرید باشد، نه اینکه در 

کوتاه مدت کمکهای نقدی افزایش یابد اما در بلندمدت در 
نتیجه سیاس��ت اتخاذشده، قدرت خرید مردم کاهش یابد 
و این اثر مثبت کوتاه مدت هم در نهایت خنثی سازی شود.

نائب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: از لحاظ اقتصادی به تأمین منابع طرح الزام پرداخت 
از منابع بند و و تبصره 1۴ انتقاد جدی داشته ایم. متأسفانه 
دولت و س��ازمان برنامه نیز جدیتی برای اجرای این طرح 
از منابع مذکور نداش��ت و در نتیجه این فرایند کشمکشی 
بین کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس و س��ازمان برنامه 

شکل گرفت.
خاندوزی گفت: مجم��وع درآمدهای حاصل از فروش نفت 
خام و فراورده ها در قانون بودجه 99 محقق نش��ده اس��ت. 
هر درآمد بیش��تری که از محل فراورده ها کسب شود صرفاً 
بابت پوش��ش کاهش درآمد نفت خام صادراتی که کمتر از 
حد خود بوده اس��ت استفاده می ش��ود، در واقع با افزایش 
ص��ادرات فرآورده های نفتی درآمده��ای مندرج در تبصره 
1۴ افزای��ش یافته اس��ت ام��ا در این بین بای��د به کاهش 
درآمدهای نفتی کش��ور نیز توجه شود که این  نکته قابل 

اتکایی است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در کمتر کش��وری س��راغ 

داریم پرداختهای انتقالی مختلف، در س��طح ایران داش��ته 
باشد. هم اکنون ۴ تا 5 نوع پرداخت حمایتی و... در بودجه 
گنجانده ش��ده اس��ت. تکثر یارانه های مختلف و نامشخص 
ب��ودن برخورداری خانوار از یارانه دولتی یک عارضه جدی 
است. مجموع کمکهای نقدی نهادهای عمومی غیردولتی، 
یارانه نق��دی، یارانه معیش��تی، کمکهای کمیت��ه امداد و 
بهزیس��تی و جدیداً یارانه کاالهای اساس��ی یک نوع تکثر 
ایجاد کرده اس��ت که بای��د در بودجه 1۴00 این پرداختها 
هماهنگ شود. خاندوزی گفت: در تبصره 17 قانون بودجه 
ب��رای یکپارچ��ه کردن کده��ای ملی اش��خاصی که مورد 
حمایت دس��تگاهها هستند، حکم خاص لحاظ شده بود اما 

فعاًل خبری از اجرای آن نیست.
وی  با اشاره به چالشهای طرح الزام پرداخت یارانه کاالهای 
اساس��ی گفت: از زمان ش��روع تدوین طرح الزام دولت به 
پرداخت یارانه کاالهای اساسی به رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه به عنوان طراح اصلی تأکید کردم که از راهکارهای 
جایگزی��ن برای تأمین منابع مالی طرح اس��تفاده ش��ود تا 
دول��ت نتواند با بحث عدم تأمین منابع مالی، مانع از تأیید 
طرح در ش��ورای نگهبان ش��ود که همین طور هم ش��د و 
ش��ورای نگهبان طرح مذکور را به اس��تناد اصل 75 قانون 

اساسی تأیید نکرد.
نائب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس اف��زود: درهمین 
راس��تا باید طرح به مجلس بازگردد و مجدداً در کمیسیون 
بررسی و منابع جدید برای آن تعریف شود که این موضوع 
بسیار زمان بر است، در واقع اگر از ابتدا منابع قابل اتکا برای 

اجرای طرح مذکور تعریف می ش��د، زم��ان برای پرداخت 
یارانه به افرادی که در ماههای اخیر دچار مشکالتی جدی 

شده اند از دست نمی رفت.
خاندوزی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس نیز بعد از 
کش وقوس��های مربوط به این طرح، سه پیشنهاد جایگزین 
ب��رای تأمین منابع مالی طرح را در مهر ماه امس��ال مطرح 
کرده اس��ت؛ گفت: اولین پیش��نهاد این است که  از محل 
دریافت عوارض تراکنشهای بانکی باالی 10 میلیون تومان 
در ساتنا و پایا و همچنین 5 در هزار ارزش چک ها در یک 
بازه یک ساله می توان تا 12هزار میلیارد تومان منابع ایجاد 
ک��رد که البته ای��ن موضوع ابتدا با مخالف��ت دولت مواجه 
ش��د، ولی به فاصله چند روز بانک مرکزی همزمان با طرح 
ای��ن موضوع از س��وی مجلس، نرخ کارمزده��ای بانکی را 
افزایش داد. هرچند مس��ئوالن دول��ت و بانک مرکزی بعداً 
مدعی شدند این دو طرح به لحاظ اینکه کارمزد برای بانک 
اس��ت، ولی مالیات به دولت تعلق دارد، تفاوت اساس��ی با 
یکدیگر دارند و درآمد حاصل از افزایش کارمزدها هم اصاًل 

جوابگوی طرح مجلس نیست. 
نائب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: دومین پیشنهاد مربوط به اصالح نرخ ارز محاسباتی 
در گمرکات اس��ت، اصالح نرخ محاس��باتی ارز در گمرک 
که ب��ا نرخ ۴200 توم��ان حتی برای کاالهای��ی که با ارز 
نیمایی وارد می شوند، یک ضرورت است که همین موضوع 
دیگر منبع پیشنهادشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس 

می باشد. تسنیم 

  در بودجه۱۴۰۰

پرداختناهماهنگ۵نوعیارانهبایداصالحمیشود

سیاستروزسیاستهایدولتدر
حوزهملکرابررسیمیکند؛

خشت کج دولت 
در سنگ بنای 
بازار مسکن 


