
تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت 
تسهیالت به صاحبان مشاغل 

آسیب دیده از کرونا  در بانک آینده
بانک آینده در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خــود و بــا هــدف حمایــت از کســب وکارهای 
آســیب دیده از ویــروس کرونا، مهلــت ثبت نام و 
پرداخت تســهیالت بــه صاحبان این مشــاغل را 
تمدید کرد.بر اســاس مصوبات ستاد ملی مدیریت 
کرونا، مهلت زمانی ثبت نــام و پرداخت متقاضیان 
دریافــت تســهیالت مشــاغل و کســب وکارهای 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در حوزه ورزش 
و جوانان، فرهنگ، هنر و رســانه و گردشــگری تا 
15 اســفند 1399 تمدید می شود.یادآور می شود؛ 
مهلت پرداخت تسهیالت ودیعه اجاره مسکن صرفاً 

تا پایان بهمن ماه امسال، خواهد بود.

افزایش سقف تسهیالت جعاله بانک 
کارگشایی به 200 میلیون ریال

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،با تصویب 
هیات مدیــره بانک،از این پس میزان تســهیالت 
جعاله  برای هر نفر حداکثر 200 میلیون ریال طی 
یک قرارداد و در ازای ترهین 100 گرم طال خواهد 
بود.باز پرداخت تسهیالت جعاله کارگشایی در یک 
قســط و حداکثر تا یک سال انجام خواهد شد.الزم 
به ذکر اســت، این تســهیالت با ســود 20 درصد 
پرداخت می شــود. بانک کارگشــایی از واحدهای 
تابعه بانک ملی ایران اســت که با ســه شعبه در 
تهران )کارگشایی مرکز، امیریه و امیر کبیر( و 46 

واحد در سراسر کشور فعالیت می کند.

آغاز جشنواره بزرگ سالواره باشگاه 
مشتریان بانک ایران زمین

جشنواره پایان سال بانک ایران زمین با نام سالواره 
از تاریخ 25 بهمن 1399 الی 22 اسفند 99 برگزار 
می شــود. به گزارش روابط عمومــی بانک ایران 
زمین، این جشــنواره در 4 ســبد با نام های سالی 
که نکوست، پیشــواز بهار، بهار در زمستان و سال 
تکانــی با جوایز ارزنده برگزار می شــود.جوایز این 
ســبد ها به ترتیب کمک هزینه خرید PP5، تلفن 
هوشمند و لپ تاپ به ارزش 50 میلیون ریال، 65 
کارت هدیه مجازی بانــک ایران زمین، هر یک به 
ارزش 30 میلیون ریــال، 80 کارت هدیه مجازی 
بانک، هر یک به مبلغ 20 میلیون ربال و 90 کارت 
هدیه مجــازی بانک، هر یک بــا ارزش 5 میلیون 

ریال خواهد بود.

معارفه عضو جدید هیات مدیره بانک 
توسعه صادرات ایران 

مراســم تودیع و معارفه عضــو جدید هیات مدیره 
بانک توســعه صادرات ایران بــا حضور مدیرعامل، 
هیات مدیره، معاونیــن و مدیران این بانک برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایــران، مدیرعامل این بانک ضمن تقدیر و تشــکر 
از عملکرد خانم تانیــا یغمایی در این بانک گفت: 
به اذعان همه مدیران بانک توسعه صادرات، خانم 
یغمایی طی بیش از چهار ســال همکاری با حسن 
خلــق، آرامش و برخورد حرفه ای نام نیک از خود 

به جای گذاشته اند.
دکتــر صالح آبــادی اذعان داشــت: خانم یغمایی 
در حوزه فعالیت خود بســیار حرفــه ای، صریح و 
صادقانــه عمل کرده انــد و امیدواریم از تجربیات 

ایشان در آینده استفاده نیز بهره مند شویم.
وی با اعالم اینکه خانم یغمایی در ســمت مشاور، 
همکاری های خود را با بانک توسعه صادرات ایران 
ادامه خواهد داد، گفت: ســرکار خانم دکتر نجفی 
نیــز از ویژگی هایی چون ســعه صــدر، متانت و 
تخصص در حوزه بانک های توسعه ای برخوردارند 
و جایگزین مناســبی برای خانم یغمایی در بانک 

خواهند بود.

اخبار گزارش

دیوان محاسبات در گزارشــی از عملکرد قانون برنامه پنج 
ساله ششم توسعه کشــور اعالم کرد تنها 35 درصد احکام  
این برنامه کامــل تحقق پیدا کرده اســت و در 65 درصد 
احکام، اهداف قانون گذار  بصورت 100 درصد محقق نشده 

است.
  گزارش عملکرد قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بازه زمانی 1396 تا 
پایان شهریور 1399 توسط دیوان محاسبات کشور ارائه شد.
بررسی نمونه 77 درصد احکام برنامه ششم توسعه با توجه 
به پاســخگویی دســتگاه ها و آمار در دسترس، از اول سال 
1396 لغایت پایان شــهریور ماه 1399 حاکی از آن اســت 
که تنها 35 درصد احکام  این برنامه کامل تحقق پیدا کرده 
است و در 65 درصد احکام، اهداف قانون گذار  بصورت 100 

درصد محقق نشده است.
این گزارش نشــان می دهد که حــدود 41 درصد از احکام 
برنامه ششــم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون 
بالتکلیف است و در بخش تصویب مقرراتی که دارای فرصت 
زمانــی بودند،  تنها 2.4 درصد احــکام در زمان مقرر حکم 
تصویب شــده اســت و  53.6 درصد  از مصوبه ها خارج از 
فرصت زمانی قانون مصوب گردیده اند  و 44 درصد تاکنون 

محقق نشده است.
بررســی شاخص ها نشــان می دهد که نرخ رشد جمعیت 
کشــور روندی نزولی داشته بطوری که 1.24 درصد به یک 
درصد کاهش یافته اســت. در قانون برنامه ششــم توسعه 
دستیابی به متوسط رشد ســاالنه 8 درصدی  هدف گذاری 
شــده بود که در عمل طی ســال های 1396 لغایت 1398 
نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب بالغ بر 3.7 درصد، 5.4- 

درصد و 6.5- درصد محقق شد.
باید گفت که حســب اهداف قانون برنامه ششم توسعه 2.8 
درصد از رشد 8 واحد درصدی ساالنه از محل رشد بهره وری 
کل عوامل تولید باید حاصل می شــد که بررسی بهره وری 
عوامل تولید نشان می دهد که در عمل طی سال های 1396 
لغایت 1398 رشد بهره وری به ترتیب 2 درصد، 6.1- درصد 

و 6.9- درصد بوده است.
گزارش دیوان محاســبات کشور در حوزه اشتغال نیز  نشان 
می دهد با وجود اینکه متوســط رشــد ساالنه اشتغال 3.9 
درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل ســاالنه 0.8  
درصد در طول ســال های برنامه در نظر گرفته شده است، 
ســند ملّی کار شایسته بسیار با تاخیر تهیه و تصویب شد و 
میانگین »نرخ بیکاری« در ســال های 1396 لغایت 1398 
بالغ بر 11.6 درصد شــد که نسبت به الزام تعیین شده در 

برنامه حدود 1.4  واحد درصد انحراف مشــاهده نشان می 
دهد.

بــا توجه به اینکه ضریب جینی کشــور باید از0.39 درصد 
بــه 0.34 درصد کاهش پیدا می کرد ولــی گزارش دیوان 
محاسبات کشور حاکی اســت: بین سال های 1396 لغایت 
1398 وضعیت توزیع درآمد در کشــور به مراتب بدتر شده 
است و نسبت به هدف گذاری در برنامه ششم توسعه انحراف 

قابل توجهی وجود دارد.
در این گزارش آمده است که متوسط ساالنه رشد نقدینگی 
در عمل حدود 17 درصد انحراف نسبت به هدف گذاری انجام 
شــده در برنامه( به میزان 17 درصد رشــد نقدینگی هدف 
گذاری شــده در برنامه( وجود دارد. نرخ تورم از 6.9 درصد 
در سال 1395 )ســال پایه( به 34.8درصد در سال 1398 
افزایش یافته است، در حالی که حسب پیش بینی های انجام 
شــده در قانون برنامه ششم توســعه، متوسط نرخ تورم در 

طول سال های برنامه 8.8 درصد تعیین شده است.
بر اســاس گزارش دیوان محاســبات کشــور، در سال های 
مختلف حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه، بودجه سنواتی 
انحراف قابل مالحظه ای نســبت به قواعد مالی تعیین شده 
در قانون برنامه دارد. بر این اساس دولت مجاز بوده حداکثر 
به میزان 15 درصد از ســقف تعیین شــده برای »اعتبارات 
هزینــه ای« در برنامه برای ســال 1400 اعتبار پیش بینی 
نماید، در حالی که حــدود 42 درصد انحراف در این حکم 

دیده می شود. همچنین علی رغم اینکه در نگاه اّول وابستگی 
بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و 
خالص صادرات گاز طبیعی حدود 24 درصد می باشد لیکن 
بررسی دقیق تر الیحه نشان می دهد شاخص مذکور حداقل 
50 درصد اســت و از برنامه انحراف دارد. در بخش صندوق 
توســعه ملی نیز بررسی قوانین بودجه حاکی از عدم تحقق  
اهداف قانون گذار اســت. در سال 1396 تنها 30 درصد در 
عمل  رعایت شده است. در سال 1397 به رغم تصویب 32 
درصدی در قانون بودجه با اســتفاده از مصوبه سران سهم، 
در عمل به 20 درصد کاهش یافت. در ســال های 98 و 99 
، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد و سهم دولت از منابع 
ورودی صندوق توسعه به ترتیب 14 و 16 درصد تعیین شد.
گزارش دیوان محاســبات کشور نشــان از آن دارد که  در 
بودجه های دولتی که بایســتی برشــی از احــکام برنامه 
باشــد، در نهایت بدون توجه به برنامه هــا، احکام مصوب 
شــده اســت. بطور نمونه افزایش حقوق کارکنان در برنامه 
متناســب با نرخ تورم، ممنوعیت هرگونه تخفیف، ترجیح یا 
معافیت مالیاتی جدید طی ســال های اجرای قانون برنامه، 
عدم پوشــش خطرات افزایش ســاالنه بیــش از 10 درصد 
نرخ ارز در بودجه ســنواتی، رسیدن ضریب نفوذ بیمه های 
بازرگانــی در طول اجرای برنامه بــه 7  درصد که  در عمل 
در ســال 95 ضریب نفوذ بیمه 2.2 درصد بوده  و در پایان 
ســال 98به 52.2 درصد رسیده اســت، عدم تحقق تامین 

منابع مالی خارجی تا متوســط ســاالنه 30 میلیارد دالری 
از خطوط اعتباری خارجی، عــدم تحقق توازن منطقه ای، 
توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر، مبنی بر 
کاهش آسیب های اجتماعی به 25 درصد، کاهش جمعیت 
حاشیه نشــینی به میزان 10 درصد، عدم تحقق اهداف در 
حوزه کشــاورزی همچون رشــد ســاالنه حداقل 5 درصد 
شــاخص های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر، 
افزایش ضریب ماشینی کردن ســاالنه حداقل 0.12 اسب 
بخار در هکتار، تخصیص حداقل بیست درصد)P20( منابع 
صندوق های حمایت از بخش کشــاورزی جهت تسهیالت 
برای صادرات این بخش ، کاهش حداقل 10درصدی شکاف 
قیمت دریافتی تولیدکننــدگان و قیمت پرداختی مصرف 
کنندگان نهائی این محصوالت درطول اجرای قانون برنامه، 
در حوزه آب و محیط زیست به رغم اقدامات مختلف، اهداف 
قانون گذار در احیای حداقل 20 درصد تاالب  های بحرانی 
و در معرض تهدید کشــور بیابان زدایی و کنترل کانون های 
بحرانی آن حداقل در ســطح 1  میلیون و 140 هزار هکتار 
محقق نشده است، در حوزه انرژی هداف قانونگذار در رابطه 
با اهداف کاهش 5 درصد  تلفات انرژی در بخش ساختمان، 
ایجاد ظرفیت پاالیش مقدار 2 میلیون و 700 هزار بشــکه 
در روز نفت خام و میعانــات گازی با ضریب پیچیدگی باال 
توســط بخش غیردولتی،  افزایش 100 میلیون تن ظرفیت 
تولید محصوالت پتروشیمی کشور و  کاهش مصرف انرژی 
و کربن در ناوگان حمل و نقل با شــماره گذاری خودروهایی 
که شــرایط یورو و تاثیرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز در 
حوزه انرژی محقق نشــده اســت. در حوزه بازآفرینی بافت 
های ناکارآمد شهری از قبیل احیاء بهسازی نوسازی و مقاوم 
ســازی و بازآفرینی ساالنه حداقل 270 محله، تامین منابع 
مالی و تسهیالت ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک 
به ساخت و یا خرید ساالنه حداقل 150 هزار واحد مسکن 
اقشار کم درآمد در شهرها(با اولویت شهرهای زیر 100 هزار 
نفر جمعیت، بهسازی و نوســازی ساالنه حداقل 200 هزار 
واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با 
کارمزد 5 درصد تامین منابع مالی و تســهیالت ارزان قیمت 
و زمین مورد نیاز برای کمک به ســاخت و یا خرید ساالنه 
حداقل 150 هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها)با 
اولویت شــهرهای زیر یکصد هزار نفــر جمعیت( و  احیاء و 
بهســازی حداقل 10 درصد از بافت های فرســوده شهری، 

اهداف مد نظر قانون گذار محقق نشده است.  تسنیم 

عضو کمیسیون انرژی مجلس خبرداد؛
تعیین تکلیف تنفس خوراک 

پتروپاالیشگاه ها معطل 
تصمیم گیری صندوق توسعه 

طــرح   8 شــدن  برگزیــده  رغــم  علــی 
پتروپاالیشــگاهی و معرفی آن ها به صندوق 
توســعه ملی، هیچ اقدام حمایتی از ســوی 
صندوق صورت نگرفته اســت. مدت  زیادی 
اســت که صندوق توسعه جلسه ای برای این 
موضوع تشــکیل نداده و مدیــران صندوق 
اهمیتی قائل نیســتند. تعیین تکلیف تنفس 
خوراک پتروپاالیشگاه ها معطل تصمیم گیری 

صندوق توسعه/ مدیران صندوق اهمیتی قائل 
نیســتند هادی بیگی نژاد عضو کمیســیون 
انــرژی مجلس شــورای اســالمی   درباره 
عدم توجــه دولت به توســعه ظرفیت های 
پتروپاالیشــگاهی گفت: توسعه ظرفیت های 
پتروپاالیشگاهی فرصت بسیار مناسبی برای 
کشــور جهت رهایی از خام فروشی و خلق 
ثروت اســت. این موضــوع از جمله اهداف 
اولیه و مهم صنعت نفت بوده که متاســفانه 
در ســال های گذشــته فراموش شده است. 
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع در 
مجلس دهم، طرح حمایت از توسعه صنایع 
پایین دســتی نفت خام و میعانات گازی با 
استفاده از ســرمایه گذاری مردمی تصویب 
و تبدیل به قانون شــد. بر اساس قانون قرار 
بــود به طرح های ســرمایه گذاری ســاخت 
پتروپاالیشگاه از محل منابع صندوق توسعه 
ملی، تنفس خوراک داده شود. نماینده مردم 
مالیرگفت: متاسفانه درحال حاضر علی رغم 
برگزیده شــدن 8 طرح پتروپاالیشــگاهی و 
معرفی آن ها به صندوق توســعه ملی، هیچ 
اقــدام حمایتی از ســوی صنــدوق صورت 

نگرفته است. | فارس

در دی ماه ثبت شد؛
  تجارت ۶.۷ میلیارد دالری 

کارنامه تجارت خارجی کشــورمان در دی ماه 
6میلیــارد و 732میلیون دالر بود که ســهم 
صادرات دومیلیارد و 951میلیون دالر و سهم 
واردات ســه میلیارد و 781میلیون دالر بوده 
اســت.   کارنامه تجارت کشورمان در مجموع 
10ماه ســال جاری، 122میلیون و 790 هزار 
تن کاال به ارزش 58میلیارد و 702 میلیون دالر 
بوده که سهم صادرات 94 میلیون و 541هزار 
تن به ارزش 28 میلیــارد و 63میلیون دالر و 
ســهم واردات 28 میلیون و 249هزار تن کاال 
به ارزش 30میلیــارد و 639 میلیون دالر بوده 

است. تجارت خارجی کشور در دی  ماه، رشد 
55 میلیــون دالری در واردات و کاهش 693 
میلیــون دالری در صادرات را نســبت به آذر 
ماه تجربه کرده اســت. در آذرماه ماه عملکرد 
تجارت خارجی کشور 7 میلیارد و 370 میلیون 
دالر بود که سهم صادرات سه میلیارد و 644 
میلیون دالر و سهم واردات سه میلیارد و 726 
میلیون دالر بوده است اما در دی ماه، تجارت 
خارجی به 6 میلیارد و 732 میلیون دالر رسید 
که نسبت به آذر ماه، 638 میلیون دالر کاهش 
تجارت را با 8.6درصد شاهد بودیم، که در این 
میان صــادرات با کاهــش 19درصدی به دو 
میلیارد و 951میلیون دالر و واردات با رشــد 
1.5درصدی به سه میلیارد و 781 میلیون دالر 
رسید. گفتنی است، لطیفی سخنگوی گمرک 
در خصوص مقاصد صادراتی کشور در دی ماه، 
گفته اســت، چین با دو میلیون و 152 هزار 
تــن عراق با یک میلیون و 501هزار تن امارات 
با یک میلیــون و 361 هزار تن  ترکیه با 382 
هزار تن و افغانســتان با 569 هزار تن، جمعاً 
با پنج میلیون و 965 هزار تن کاال و ارزش دو 
میلیارد و 117 میلیون دالر، پنج مقصد نخست 

صادراتی کشورمان بودند | تسنیم 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات؛
اپراتورها الزامی برای کاهش 

قیمت اینترنت ندارند
 معــاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
عنوان کرد قیمــت اینترنت برای کاربران به 
اندازه کافی پایین اســت و کشــش کاهش 
نــدارد، با وجود این در شــرایطی که تعرفه 
پهنای باند زیرساخت برای اپراتورها کاهش 
یافته، آنهــا می توانند بــرای کاهش قیمت 
اینترنت تصمیم بگیرنــد، هرچند برای این 

کار الزامی از سوی رگوالتوری ندارند.
حســین فالح جوشــقانی - رئیس سازمان 
تنظیــم مقررات و ارتباطــات رادیویی - که 

معتقد اســت در مقیاس هــای جهانی ایران 
ارزان تریــن قیمت اینترنــت را دارد، اظهار 
کرده بود تمــام تــالش وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی، به عنوان رگوالتوری یا 
مقررات گذار، این اســت که قیمت های ارائه 
خدمــات اینترنت توســط اپراتورها از آنچه 

اکنون ارائه می شود، باالتر نرود.
فــالح جوشــقانی همچنین پــس از آن از 
کاهــش 25 درصــدی تعرفه پهنــای باند 
شرکت ارتباطات زیرساخت براساس مصوبه 
کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات خبر 
داد و گفت: در تجربه های جهانی با افزایش 
ترافیک مصرفی، قیمت ها کاهش می یابد. بر 
همین اساس پس از بررسی های کارشناسی 
در وزارت ارتباطــات، کمیســیون تنظیــم 
مقررات ارتباطات، کاهش 25 درصدی هزینه 
پهنای بانــد اپراتورها را تصویــب کرد. این 
مصوبه به کاهش هزینه های اپراتورها منجر 
می شــود. البته این کاهــش قیمت درحالی 
است که شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای 
باند را به اپراتورها و شرکت های ارائه دهنده 

خدمات اینترنتی می فروشد. | ایسنا 

ــر ــب خ ــر ــب خ ــر ــب خ

رئیس انجمن سنگ آهن ؛

دولت بین باالدست و پایین دست 
فوالد، جنگ راه انداخت

رئیس انجمن ســنگ آهن با بیان اینکه شورای آهن و فوالد 
راه اندازی شده است، گفت: نمود بیرونی بخشنامه های غلط 
دولتی، جنگی بود که بین گروه های باالدستی و پایین دستی 

فوالد به راه افتاد.
مهرداد اکبریان با اشــاره به دلیل مهم تخلف و عدم ایفای 
تعهد صنایع پایین دستی فوالد از جمله نوردکاران در بورس، 
اظهار داشــت: فشار بر سیاســت گذار و تعیین قیمت غیر 
منطقی محصوالت فوالدی در بورس طی ماه های گذشــته 
اصلی ترین دلیل تخلف صنایع پایین دســت فوالد اســت 
چراکه فروش محصول خارج از بورس برای آنها ســودهای 
کالنــی دارد و آنها بازار آزاد را بــه بورس ترجیح می دهند. 
رئیس انجمن ســنگ آهن ایران افزود: بعد از ابالغ شیوه نامه 
فوالد بود که تحلیلگران و فعاالن بازار از دولت خواستند بازار 
فوالد را آزاد بگذارد و تحت فشــار پارامترهای محدودکننده 
حرکت نکند، اما چون دولت همچنان برای تنظیم بازار فشار 
می آورد و دست از مداخالتش در بازار فوالد برنداشت، نتیجه 
این شــده که به دلیل دو نرخی شــدن بازار و سود باال در 

فروش محصول در خارج از بورس، صنایع پایین دستی تنها 
بخش کمی از محصوالتشان را به بورس می آورند.

اکبریان خاطرنشــان کرد: دولت مگر در سال های گذشته 
به صــورت جزئی و ریز در بازارهای شــمش، ورق فوالدی، 
کنســانتره، حتی صنایع پایین دستی تر مثل آهن و میلگرد 
مداخله و قیمت گذاری می کرد؟ به جز در ســال های جنگ 
تحمیلی که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، مداخالت 
دولت در بازارهای مختلف ضرورت داشــت؛ در کدام ســال 

چنین مداخالتی در بازارها مشاهده شده بود؟
به گفته رئیس انجمن سنگ آهن ایران، زمانی این اتفاق افتاد 
که دولت سعی کرد در موضوع قیمت گذاری، به زعم خود از 
بخش خاصی حمایت کند یا سعی کرد مصرف کننده نهایی 
را با اعمال مداخالتی در بــازار مورد حمایت قرار دهد. وی 
تصریح کرد: به این صورت که دولت در یک بازار، ورود پیدا 
کرد و قیمت هایی پایین تر از قیمت تمام شده محصوالت را 
اعالم کرد و نتیجه آن شــد که بازارها دو نرخی شــدند. در 
عمل هم نرخ های اول که همــان نرخ های یارانه ای اعالمی 
بــود به مصرف کننده نمی رســید و مصرف کنندگان نهایی 
محصوالت مورد نیازشــان را با نرخ دوم که بســیار باالتر از 
نرخ اول بود خریداری می کردند و این میان مبالغی هنگفت 
و ویژه به عده ای محدود می رسید که نه تولیدکننده بودند و 
نه مصرف کننده. درواقع عده ای دالل و واسطه سودجو این 

مبالغ را از آن خود می کردند.  مهر 

معاونت امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خبرداد؛

رونمایی از طرح های نوین تامین 
مالی تعاونی های مسکن 

معاونــت امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
طرح های تامین مالی نوین مســکن، به 2 روش پوشــش 
مالی بانک توســعه تعاون و انتشــار اوراق در بورس کاال 
رونمایــی کرد. معاونــت امور تعــاون، وزارت تعاون، کار 
و رفاعــه اجتماعــی برگزار شــد، گفت: مشــکل اصلی 
تعاونی های مسکن این است که برخی اعضا حق عضویت 
خود را پرداخت نمی کنند و این امر موجب طوالنی شدن 
اجرای پروژه می شــود. محمدجعفر کبیری افزود: معاونت 
امور تعــاون وزارتخانه با همکاری بانک توســعه تعاون و 
صندوق ضمانت ســرمایه گذاری تعــاون، تالش کرد این 
مشکل را برطرف کند و برای این منظور 2 طرح پیشنهاد 

و برنامه ریزی های الزم برای اجرای آن انجام شد.
وی توضیح داد: در طرح پوشش مالی بانک توسعه تعاون، 
به تعاونی هایی که در پروژه های خود 80 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــتند اما به دلیل مشکالت مالی اعضا توانایی 

پرداخت حق عضویت نداشــتند، خط اعتبــاری در نظر 
گرفته شده تا این پروژه ها به اتمام برسند.

معــاون امور تعــاون وزارت تعاون افــزود: البته این خط 
اعتبــاری به تعاونی هایی تعلق می گیــرد که فعالیت آنها 
شــفاف، مجامع تعاونی به روز  و مشــکل حقوقی نداشته 
باشند و تعاونی این اطیمنان را بدهد که پروژه را به اتمام 
برســاند. وی درخصوص طرح دیگر تامین مالی مســکن 
گفت: طرح دیگر، اســتفاده از بازار ســرمایه و بورس کاال 
است که مسکن را به بورس می بریم و با کمک این طرح، 

تحولی در رونق تعاونی مسکن ایجاد می شود.
کبیــری ادامه داد: در این طرح تعاونی ها برای تامین مالی 
اقدام به تامین نقدینگی از طریق بازار سرمایه  می کنند و 
بخشــی از آورده که اعضا نمی توانند تامین کنند از طریق 
ایــن بازار و بــا ضمانت صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
تعاون انجام می شــود. وی گفت: در سررسید اوراق، اعضا 
اگر نقدینگی داشته باشند، پرداخت می کنند، در غیر این 
صورت با مراجعه به بانک توسعه تعاون به صورت اقساطی 

اقدام به فروش اقساطی می کنند.
معاون امور تعــاون وزارت تعاون گفت: هم اکنون ســهم 
تعاونی ها در تولید مسکن زیر 10 درصد است و با اجرای 
ایــن 2 طرح می توان گفت بخش تعاون مســکن متحول 

می شود.  ایرنا  

دیوان محاسبات مطرح کرد؛ 
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