
حج�م نقدينگ�ي از زم�ان روي كار آم�دن 
عبدالناصر همتي در بانك مركزي يعني مرداد 
ماه 97 الي خرداد 98 از مح�دوده 1600هزار 
ميليارد تومان به محدوده 1980هزار ميليارد 
تومان رسيده اس�ت؛ يعني در مدت ياد شده، 
به طور متوس�ط 1150ميليارد توم�ان در روز 
نقدينگي در بخ�ش پولي متولد شده اس�ت 
كه اگر همي�ن روند در ش�هريور م�اه تكرار 
شده باش�د، حجم نقدينگ�ي ب�ه 2090 هزار 
ميليارد تومان رسيده اس�ت، توليد اين حجم 
از ساختار نقدينگي در شرايطي است كه مقرر 
بود بخش هايي چ�ون نظام بانك�ي، برنامه و 
بودجه و ماليات به شكل اورژانسي اصالح شود 
تا عواملي كه به توليد و تشديد تورم مزمن در 
اقتصاد ايران منتج مي ش�وند اصالح ش�وند. 
به گزارش »جوان«، بي تفاوتي نسبت به اصالح 
سياست ها و س��اختارهاي پولي و مالي سيستم 
اقتصادتعريف شده در ايران موجب شده است تا 
متغيرهايي كه نسبت به تداوم يا تشديد شتاب 
تورم آالرم مي دهن��د، به رنگ قرم��ز دربيايند، 
به طور نمونه، در شرايطي كه مقرر بود نظام هاي 
بانك��ي، مالي��ه دول��ت و ماليات اصالح ش��وند 
متأس��فانه نه تنها خبري از اين دست اصالحات 
نيست، بلكه حجم نقدينگي تنها از مرداد 97 الي 

خرداد98 در زمان فعالي��ت رئيس جديد بانك 
مركزي حجم نقدينگي به شكل نگران كننده اي 

به روند رشد خود ادامه داده است. 
  نقدينگي از 2086 ه�زار ميليارد تومان 

عبور كرد
بررسي ارقام رسمي پولي نشان مي دهد از ابتداي 
مرداد ماه، يعني آغاز رياست عبدالناصر همتي بر 
بانك مركزي تا پايان خرداد ماه )بانك مركزي تا 
اين ماه آمار متغيرهاي پولي را منتشر كرده است( 
نش��ان مي دهد، روزانه 1150 ميلي��ارد تومان به 
نقدينگي كشور افزوده شده و از 1602 هزار و 250 
ميليارد تومان به 1979 هزار و 910 ميليارد تومان  
و با اين رون��د نقدينگي در پايان ش��هريور ماه به 

2086 هزار و 860 ميليارد تومان رسيده است. 
بخش پولي و مال��ي در اقتصاد اي��ران همچون 
دو بال يك پرنده دست به دس��ت هم داده اند تا 
اقتصاد ايران را همچنان بر فراز س��رزمين تورم 
به حرك��ت درآورند، اين در حالي اس��ت كه هر 
چند سال يكبار هم قيمت ها به شكل سينوسي 
براي مدتي سركوب و به شكل دستوري متوقف 
و سپس همچون فنر آزاد مي شوند، زماني هم كه 
بازارها به ش��كل تقريبي ثبات دارند، متغيرهاي 
ايران نش��ان مي دهند كه عوامل توليد تورم در 
اقتصاد همچن��ان در حال تقويت هس��تند و در 

آينده به پرش مجدد قيمت كاال و خدمات منتج 
مي شوند، در چنين ش��رايطي اين سؤال مطرح 
مي ش��ود كه كي اصالحات اقتصادي قرار است 
در دس��تور كار دولت و مجلس و ساير مالكان و 
بازيگران اقتصاد ايران قرار گيرد، زيرا رشد تورم 
كاال و خدمات و هزينه هاي معيشت در ايران فشار 

زيادي به برخي از طبقات وارد مي كند. 
در رابطه با داليل شكل گيري تورم در اقتصاد و 
نقش عواملي چون استقراض بخش دولت از نظام 
بانكي كه به رش��د پايه پولي و همچنين ضريب 
فزاينده پولي و بالطبع رش��د حج��م نقدينگي 
منتج مي شود تا كنون س��خن هاي زيادي گفته 
شده است، اما بحث بر س��ر آن است كه مقرر بود 
بخش هايي چون نظام بانك��ي و بودجه و ماليه 
دولت و ح��وزه مالي��ات و توليد و كش��اورزي با 
اصالحات س��اختاري و سياس��تي همراه شوند 
تا بيماري مزم��ن توليد ت��ورم در اقتصاد ايران 
درمانش آغاز شود، اما به رغم تأكيد بزرگان كشور 
نسبت به اصالحات در بخش هاي فوق كار جدي 

تا كنون عملياتي نشده است. 
در حوزه نظام بانكي در ش��رايطي كه بانكداري 
ساختماني با نيروي انساني فراوان و هزينه هاي 
جاري بسيار باال در دنيا منسوخ شده و بانكداري 
الكترونيك هزينه هاي بانك��داري و نرخ تأمين 

مالي را در دنيا به حداقل رسانده است، اما در ايران 
تنها به اين اظهار نظر بسنده شده است كه تعداد 
ش��عب بانكي در ايران در مرز 23هزار شعبه به 
سر مي برد و بايد تعدادش به مرز 11هزار شعبه 
برسد. اين اظهار نظر در شرايطي است كه كفايت 
سرمايه بانك ها در ايران بسيار از مطالبات معوق 
چندصد هزار ميلي��ارد توماني مجموعه بانك ها 
نيز كمتر اس��ت و در حوزه س��رمايه گذاري ها و 
بنگاهداري ها بانك هاي ايران به انحراف رفته اند و 
وكيل سپرده گذار كه مقرر بوده است اقتصاد ايران 
را اعم از بخش مصرف و عرضه تقويت كند،  خود 

به حوزه توليد و داللي نيز ورود داشته است. 
در مجم��وع وضعي��ت نظ��ام بانكي به ش��كلی 
درآمده است كه بخش دولت به دليل ماليه داري 
بد و بودجه ريزي بد عماًل بانك مركزي و بانك هاي 
كشور را با استقراض هاي سنگين مواجه كرده است 
كه هم پايه پولي و هم ضريب فزاينده پولي را به 
رشد پيوسته وا داشته است، اين در حالي است كه 
خلق پول در اقتصاد منهاي رشد توليد است بدين 
ترتيب براي تنظيم بازارها بالطبع ارقام افزايش 
يافته از ناحيه حجم نقدينگ��ي روي قيمت كاال 
و خدمات اثر مي گذارد تا تعادل در بازارها حفظ 
ش��ود، اما از آنجايي كه توزيع ثروت و امكانات با 
مشكالتي روبه رو بوده اس��ت، امروز بخش تقاضا 
در اقتصاد با تنگناي مالي براي معيشتش مواجه 
است چه برسد به آنكه بخواهد صاحب پس اندازي 
باش��د و به بازارهايي چون ملك، خودرو  و لوازم 
خانگي ورود داشته باش��د، از اين رو جريان هاي 
تقاضاي مصرفي در بازارها تحليل رفته اس��ت و 
جريان هاي داللي در بازارها به چشم مي خورد كه 
نشان از انباشت ثروت و امكانات در طبقات باالی 

درآمدي جامعه دارد. 
وضعيت فوق نشان مي دهدكه حوزه ماليه دولت 
نيز بايد با اصالحات جدي مواجه شود، به طوري 
كه هم بايد بودجه كليه دريافت كنندگان بودجه 
از بودجه هاي سنواتي عملياتي شود و هم اينكه 
بخشي از دارايي هاي 18000هزار ميليارد توماني 
دولت در قالب دارايي هاي خرد مرتبط با زمين و 
ساختمان و خودرو و تأسيسات و ملزومات اداري 
براي تأمين مالي هزين��ه اصالحات اقتصادي به 
فروش رسد، در اين ميان شركت هاي دولتي نيز 
دارايي و عملكرد و بازدهي ش��ان همچون ساير 
دارايي هاي دولت بايد ش��فاف و كارا شود، حوزه 
اخذ ماليات نيز بايد به شدت تقويت شود تا تمامي 
دارايي ها و درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي 
از سوي حاكميت رصد و ماليات حقه دولت اخذ 
شود تا دولت به جاي تكيه به نفت و استقراض از 
بانك مركزي و بانك ها يا بازار سرمايه ) از طريق 
انتش��ار اوراق كه به آينده فروشي مشهور است ( 

روي درآمدهاي مالياتي حساب باز كند.
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تاريخ اقتصاد ايران نش��ان مي دهد كه بعد از كش��ت و صنعت نيشكر 
هفت تپه كلنگ كشت و صنعت كارون در دهه 50 زده شده است،اما با 
توجه به اينكه خصوصي سازي واقعي با هدف مردمي سازي اقتصاد ايران 
يك الزام است، انتظار مي رود در ابتدا از خصوصي سازي هاي دردسر ساز 
و مفس��ده برانگيزهاي س��ال هاي اخير درس گرفته ش��ود و س��پس 

خصوصي سازي با هدف تقويت تعاوني ها در دستور كار قرار گيرد. 
كش��ت و صنعت هاي بزرگ در دهه 50 در كش��ور ايجاد شد. كشت و 
صنعت كارون بعد از كش��ت و صنعت هفت تپه در منطقه جغرافيايي 
خوزستان تأسيس شد كه گويي كشت و صنعت كارون در منطقه اي 
با عنوان ديمچه قرار گرفته اس��ت، هر چند در زمان تأسيس كشت و 
صنعت اهالي منطقه مقاومت ها و مخالفت هايي داشتند كه حواشي آن 
همچنان ادامه دارد، اما في الحال بانك كشاورزي مالك كشت و صنعت 
كارون مي باشد كه گويي نزديك به دوس��ال است كه با برگزاري چند 

نوبت مزايده تصميم به واگذاري دارايي مذكور دارد. 
با توجه به حواشي ايجاد شده در باره كشت و صنعت نيشكر هفت تپه 
و هزينه هايي كه در اين رهگ��ذر ايجاد شده اس��ت، جاي دارد در باره 
واگذاري كشت و صنعت كارون كه در تملك بانك تخصصي و دولتي 
كشاورزي است، دقت نظر انجام گيرد تا خداي نكرده اين واگذاري نيز 
حاشيه س��از نش��ود و تجربه تلخ ديگري با موضوع خصوصي سازي در 

اقتصاد ايران خلق نشود. 
شفاف سازي صورت هاي مالي كشت و صنعت كارون اعم از دارايي ها 
) سرمايه و بدهي ها ( و مدل و نحوه ارزشگذاري از اهميت قابل مالحظه اي 
برخوردار است به ويژه آنكه در سال هاي اخير به دليل خلق تورم هاي 
سنگين در اقتصاد ايران و به ويژه در حوزه زمين و ساختمان بسياري 
از كاالها ارزششان تغيير يافته اس��ت، بدين ترتيب زمان كشف قيمت 
و اشخاص كشف كننده قيمت كش��ت و صنعت كارون به شكل شفاف 

بايد مشخص شوند. 
گويي نمايندگان شهرستان هاي شوش��تر وگتوند و دزفول نسبت به 
مزايده هاي اخير  و ارجاع مسئله به كميسيون تحقيق و تفحص مجلس 
اقداماتي داشته و خواس��تار تعريف مدلي جديد در رابطه با واگذاري 
دارايي مذكور به بخش تعاون با هدف مردمي سازي اقتصاد بوده اند،در 
همين راستا وزير اقتصاد نيز چندي پيش در خصوص تعريف مدل هاي 
جديد در خصوصي سازي با هدف مردمي سازي واقعي اقتصاد سخن به 
ميان آورده بود كه كشت و صنعت كارون مي تواند مورد مناسبي براي 
خلق مدلي جديد در عرضه خصوصي سازي جهت تقويت بخش تعاون 

و همچنين مردمي سازي اقتصاد باشد. 
با توجه به اينكه نمايندگان شهرس��تان هاي شوش��تر و گتوند و 
دزفول بارها در صحن علني مجلس به مزايده هاي اخير ش��ركت 
كش��ت و صنعت كارون اعتراض داش��ته و نس��بت به تكرار يك 
واگذاري تلخ ديگر چون هفت تپه و پيامدهاي احتمالي آن هشدار 
داده اند، انتظ��ار مي رود نهاده��اي نظارتي نيز پي��ش از واگذاري 
دارايي مذكور بررسي ها و نظارت الزمه را انجام دهند تا بار ديگر 
خصوصي س��ازي با حاش��يه هاي دراز مدت و ناراحت كننده براي 

عموم مردم ايران همراه نشود. 
سامانه كدال اين قابليت را دارد كه كليه اطالعات مالي و گزارش هاي 
حسابرس��ي ش��ده و همچنين گزارش هاي مرتبط با كش��ف قيمت 
دارايي ها ي ش��ركت هاي مش��مول واگذاري را براي عم��وم مردم به 
زبان هاي مختلف انعكاس دهد تا به ش��كل ش��فاف مش��خص شود 
چه چيزي و با چه بهايي قرار اس��ت واگذار ش��ود، د ر چنين شرايطي 
انجمن ها و اتحاديه هاي كارفرمايي بخ��ش خصوصي، مجموعه هاي 
تعاوني و كارگ��ري و همچنين س��رمايه گذاران خارجي مي توانند در 
جريان مورد واگذاري قرار گيرن��د و در صورت تمايل براي خريد وارد 

رقابت شوند. 
از س��وي ديگر، باعنايت به توصيه وزارت كش��اورزي مبن��ي بر لزوم 
هماهنگي با نمايندگان شوش��تر، گتوند و دزفول در مجلس ش��وراي 
اس��المي در خصوص واگ��ذاري و همچني��ن اعالم نظر كميس��يون 
كش��اورزي، آب و مناب��ع طبيعي مجلس ش��وراي اس��المي مبني بر 
واگذاري در قالب تعاوني فراگير مردمي و از همه مهم تر رفع ابهام هايي 
كه در رابطه با مالكيت بخش��ي از زمين هاي كاالي مورد مزايده وجود 
دارد انتظار مي رود ادعاهاي مربوط به مالكيت پيش از واگذاري مورد 

بررسي دقيق قرار گيرد. 
در نهايت با توجه به اينكه تقويت تعاوني ها در قوانين باالدستي اقتصاد 
ايران مورد تأكيد است و حتي در قوانين مربوط به خصوصي سازي نيز 
تقويت بخش تعاون صراحتاً مورد توجه قرار گرفته اس��ت و پيشرفت 
اقتصادي بايد از طريق همراه كردن انرژي و س��رمايه مردمي محقق 
شود مي توان با تشكيل و ثبت تعاوني هاي روستايي و خلق شركت مادر 
تعاوني كشاورزي فراگير زمينه را براي تقويت بخش تعاون از رهگذر 

خصوصي سازي فراهم آورد. 

 گشت تعزيراتی در نانوايي هاي تهران 
از هفته آينده

رئي�س س�ازمان حماي�ت مصرف كنن�دگان از اجرايي ش�دن 
طرح گش�ت مش�ترك ب�ا حض�ور بازرس�ان س�ازمان حمايت، 
نمايندگان ش�ركت بازرگاني دولت�ي و تعزيرات ب�راي نظارت بر 
نانوايي هاي س�نتي و صنعت�ي ته�ران در هفته آين�ده خبر داد. 
به گزارش »تس��نيم«، عباس تابش در خصوص تش��ديد نظارت 
س��ازمان حمايت بر فعالي��ت نانوايي ها پس از تغيي��رات قيمتي 
اعالم شده اظهار كرد: به دنبال اقدامات انجام شده، با اتحاديه هاي 
مربوطه به تفاهم رسيده ايم كه نانوايي ها ملزم به اطالع رساني چه 
موضوعاتي هستند و در حال حاضر نيز فرمت ها و قيمت ها كاماًل 

مشخص شده است. 
به گفته تابش برخوردها در حوزه نان متفاوت تر از ساير حوزه ها خواهد 
بود و بر همين اس��اس توصيه كرد تا واحدهاي صنفي نس��بت به نرخ 

عرضه نان و مصوبات اعالم شده دقت الزم را داشته باشند. 
رئيس سازمان حمايت در پاسخ به اين سؤال كه »آيا قرار است تا 
درخصوص نان هاي حجيم و صنعتي نيز شاهد تغيير قيمت باشيم 
يا خير؟« گفت: نان هاي حجيم به لحاظ قيمت گذاري مشمول بند 
»ج« و خوداظهاري هستند ولي ضوابط و مقررات هيئت تعيين و 
تثبيت قيمت به آنها اعالم ش��ده و آنها نيز موظف شده اند، ليست 
قيمت  نان هاي حجيم پرمصرف را به س��ازمان حمايت ارائه دهند 
و از هفته آينده اين نانوايي ها نيز در گشت مشترك، تحت نظارت 

بيشتر قرار گيرند. 
وي خاطرنش��ان كرد: قيمت نان هاي س��نتي نيز گران نشده بلكه 
سعي شده تا قيمت ها ساماندهي ش��ود؛ بنابراين ما هيچ تغييري 
نسبت به كف بازار نداشته ايم و اگر جايي گران شده، حتماً برخورد 

خواهيم كرد. 
تابش در پايان در واكنش به موضوع سوءاستفاده احتمالي از آرد دولتي 
توسط برخي نانوايي هاي داراي سهميه دولتي گفت: سامانه شركت 
بازرگاني دولتي كه مسئول توزيع آرد است، به گونه اي طراحي شده كه 
امكان جابه جايي آرد دولتي وجود ندارد؛ چراكه بر اس��اس گزارشات 
عملكرد از ميزان آرد داده شده و نان توزيعي، نظارت هاي دقيقي بر اين 

موضوع اعمال مي شود.

استاد دانشگاه عالمه با اشاره به رويكرد صنعت زدايي دشمن براي 
فروپاشي اقتصاد ايران افزود: دولت دوازدهم از نظر سهل انگاري 
در تخصي�ص ارز روي دولت هاي قبلي را س�فيد كرده اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، فرشاد مؤمني در نشست اقتصادي كنفرانس 
اقتصاد جهاني و تحريم ها كه در دانش��گاه الزهرا برگزار شد، گفت: 
استراتژي دشمن در اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه كشور ما بر 
فروپاشي از درون استوار شده است كه اين هدف با روش هايي مثل 

صنعت زدايي در حوزه اقتصاد در حال پياده سازي است. 
وي افزود: در اين شرايط منابع ارزي به عنوان ذخاير استراتژيك ملي 
بايد در نظر گرفته مي شد و تخصيص آن به صورت سفت و سخت و 

با برنامه ريزي دقيق انجام مي شد. 

اين استاد دانش��گاه در تش��ريح مديريت ارزي در بحران سال 97 
و بعد از اعمال تحريم هاي جديد گف��ت: دولت آقاي روحاني روي 
دولت هاي گذشته را در سهل انگاري تخصيص ارز سفيد كرده است. 
در اجراي اين راهبرد تحريمي مهم ترين اق��دام صنعت زدايي در 
كشور اس��ت؛ چراكه موجب ش��دت بخش��يدن به تورم و بيكاري 
مي شود. وي افزود: از نظر استراتژيست هاي دشمن اين دو نتيجه 
يعني تورم و بي��كاري كه حاصل صنعت زدايي در كش��ور اس��ت 
باالترين تأثير را در چشاندن درد تحريم به مردم دارد. جديدترين 
آمارهاي دريافتي از مركز آمار ايران نش��ان مي دهد كه 59 درصد 
جمعيت فقيران در كشور را ش��اغلين و 30 درصد را بازنشستگان 
تشكيل مي دهند. وي ادامه داد: اين آمار حاكي از آن است كه بيشتر 

جمعيت فقرا شامل افراد شاغل يا بازنشسته است كه نتيجه همان 
صنعت زدايي در كشور است. وي در ادامه گفت:  ابزار اصلي در اعمال 
فشار صنعت زدايي است كه س��هل انگاري در اين حوزه موجب به 
خطر افتادن امنيت ملي مي شود. وي گفت: در اين راه هر مسيري 
كه موجب رانت هاي غير عادي شود، تهديدي عليه امنيت ملي است. 
چيزي كه در حال حاضر مشاهده مي شود اين است كه بسياري از 

مسئوالن تخصص اقتصادي ندارند. 
وي افزود: براي مثال مصوبه هاي شوراي عالي هماهنگي سران قوا 
به شكل شديدي غيركارشناسي بوده است. ماجراي تحريم مربوط 
به همه ايرانيان است در شرايط فعلي اگر نمي توانيم كمكي انجام 

دهيم، پاس گل هم به دشمن ندهيم. 

سهل انگاري عجيب دولت دوازدهم در تخصيص ارز
   اقتصاد کالن

اصالحات اقتصادي بخش پولي و مالي چه شد  

روزی 1150 ميليارد تومان بر نقدينگي اضافه می شود!

تخفيف مالياتي براي برخي صاحبخانه ها
وزي�ر راه و شهرس�ازي از اعط�اي تخفي�ف ماليات�ي ب�راي 
صاحبخانه هايي ك�ه مراع�ات مس�تأجرين را مي كنند، خبر داد. 
به گزارش »ايسنا«، محمد اسالمي در حاشيه جلسه هيئت دولت در 
جمع خبرنگاران با اشاره به طرح اقدام ملي مسكن گفت: اين موضوع 
مسير طبيعي و رو به رشد خود را طي مي كند و در استان هاي مختلف 
مهم ترين كار ما در اين طرح نيازسنجي بر اساس تقاضاهاي قابل استناد 
 GIS است. وي افزود: بر اساس اين طرح براي هر شهر در قالب سامانه
تعريف مشخصي كرديم كه اين مرحله پشت سر گذاشته شده است و در 
مرحله تحويل نهايي، آماده سازي و احداث 180 هزار مسكن هستيم. 

اسالمي با اشاره به اينكه همه دس��تگاه ها بايد در اين زمينه به مأموريت 
خود عمل كنند،  تأكيد كرد:  تا پايان س��ال ۴00 هزار واحد مسكن را كه 
قرار است در طرح اقدام ملي مس��كن عملياتي شود، آغاز خواهيم كرد و 
اميدواريم تا اتمام سال 99 اين پروژه به ثمر برسد. وي در پاسخ به سؤالي 
درباره وضعيت قيمت منازل استيجاري و توصيه اش به صاحبخانه ها گفت: 
ما هميشه پاسخ روشن داده ايم و نكته مهم اين است مالكين و صاحبخانه ها 

بايد مراعات مستأجرين را بكنند هر چند اين رابطه متقابل است. 
وزي��ر راه و شهرس��ازي ادام��ه داد: اعط��اي تخفيف ماليات��ي براي 
صاحبخانه هايي كه مراعات مستأجرين را مي كنند هم اكنون در دستور 
كار است و اين موضوع در هيئت دولت به تصويب رسيده و به مجلس 
ارسال شده است كه قرار است اصالحيه آن انجام شود. اسالمي در پاسخ 
به اين پرسش كه تدابير وزارت راه براي جلوگيري از گرانفروشي بليت 
هواپيماها در ايام اربعين چيس��ت، تصريح كرد: من از مردم خواهش 
مي كنم بليت را از دفاتر معتب��ر خريداري كنند، ن��ه از دفاتري كه به 
ايرالين خاصي متصل نيستند. قيمت بليت مصوب 2 ميليون و 200 و 
2 ميليون و 800 است كه اعالم شده و بر اساس مسافت است. وزير راه 
ادامه داد: به اندازه كافي پ��رواز وجود دارد پس مردم از خود ايرالين ها 
بليت بخرند تا واسطه ها حذف شوند. تعزيرات هم برخورد مي كند، ولي 

خود مردم هم اميدواريم كه توصيه ها را جدي بگيرند. 
اسالمي در پاسخ به اين پرسش كه براي افزايش تعداد بليت اتوبوس و 
قطار چه تصميمي در نظر گرفته شده، اظهار كرد: به اندازه كافي اتوبوس 
هست و قطار هم وجود دارد. ممكن است در روز خاصي كسي دير اقدام 
كرده باش��د و براي خريد بليت كمي معطل شده باش��د. ما روزانه 55 
قطار به مقصد استان هاي مرزي داريم و در همدان، كرمانشاه و اهواز و 
خرمشهر حدود ۴57 هزار صندلي سفر پيش بيني شده كه اميدواريم 

كسي با مشكل مواجه نشود. 
..............................................................................................

 صرافي ها و بانك ها »دينار« ندارند
دالالن دارند!

اغل�ب بانك ه�ا، صرافي ه�اي بانك�ي و مج�از بان�ك مرك�زي 
دين�اري ب�راي ف�روش ب�ه زائ�ران ندارن�د و دالر و ي�ورو را 
ني�ز ب�ه قيم�ت صرافي ه�اي بانك�ي ب�ه زائ�ران مي فروش�ند. 
به گزارش »ايس��نا«، با وجود آنكه بانك مركزي در اطالعيه اي اعالم 
كرده بود ك��ه زائران اربعي��ن مي توانند ارز مورد نياز خود را تا س��قف 
100 يورو يا معادل آن از طريق صرافي هاي بانكي و تحت نظارت بانك 
مركزي تأمين كنند، اما اغلب صرافي هاي بانكي ديناري براي فروش به 
زائران ندارند. پس از آنكه در س��ال گذشته تأمين ارز زائران اربعين در 
نقاط مرزي با مشكالتي همراه شد، بانك مركزي امسال تصميم گرفت 
كه ارز مورد نياز زائران را در شهر محل سكونت آنها تأمين كند. از سوي 
ديگر، بر همين اساس زائران اربعين اين روزها براي تهيه ارز خود به بازار 
ارز مراجعه مي كنند، اما متصدي يكي از صرافي هاي بانكي به »ايسنا« 
گفت: هيچ كدام از صرافي ها چه بانك��ي و چه غيربانكي در حال حاضر 
دينار عراق ندارند و فقط مي توانيم دالر يا يورو پرداخت كنيم كه البته 

اطالعي از شرايط چنج كردن دالر در عراق نداريم. 
وي افزود: تنها يكي از صرافي ها دينار دارد كه اكثر زائران براي خريد دينار 
به آن صرافي مراجعه مي كنند يا اگر مي خواهيد منتظر نمانيد از دالالن 
هم مي توانيد خريد كنيد. او قيمت فروش دالر را 11 هزار و ۴00 تومان 
و يورو را 12 هزار 600 تومان براي اربعي��ن اعالم كرد كه در واقع همان 
قيمت صرافي هاي بانكي است. مراجعه به صرافي بانكي كه گفته مي شد 
دينار براي فروش دارد، حاكي از تشكيل صفي طوالني براي خريد دينار از 
صرافي مورد نظر بود. اين صرافي دينار عراق را با قيمت 99 ريال به زائران 
مي فروخت و اين در حالي است كه دالالن در بازار، دينار عراق را با قيمت 
100 ريال مي فروختند. مشاهدات از شعب بانكي نيز حاكي از عدم فروش 
دينار عراق در اين شعب است. دالر و يورو در حالي با قيمت صرافي هاي 
بانكي به زائران اربعين فروخته مي شود كه پيش تر بانك مركزي از فروش 

100 يورو يا معادل آن با نرخ بازار ثانويه خبر داده بود. 
..............................................................................................

ايران در توليد برنج خودكفا شد
و  2ميلي�ون  ب�ه  كش�ور  س�فيد  برن�ج  تولي�د  مي�زان 
900ه�زار ت�ن رس�يد ك�ه ب�ر اس�اس آم�ار رس�مي مرك�ز 
آم�ار، ني�از س�االنه كش�ور ب�ه برنج ني�ز همي�ن ميزان اس�ت. 
به گزارش »تس��نيم«، عبدالمهدي بخش��نده مع��اون برنامه ريزي و 
اقتصادي وزارت جهاد كش��اورزي اظهار كرد: بر اس��اس آمار رسمي 
مركز آمار، س��رانه مصرف برنج هر نفر، 35 كيلوگرم است و بر اساس 
نياز جمعيت 83ميليوني كشور، توليد 2 ميليون و 900 هزار تن برنج، 
كافي است و نيازي به واردات برنج نخواهيم داشت. وي گفت: با تالش 
كشاورزان و منابع خوب آبي امسال، همچنين برنامه ريزي و تداركات 
خوب در زمينه نهاده هاي مورد ني��از توليدكنندگان، وضع توليد برنج 
در سال زراعي جاري بسيار مناس��ب بوده كه حدود يك ميليارد دالر 

صرفه جويي ارزي از اين ميزان توليد به همراه داشته است. 
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي افزود: هم اكنون 
برداشت برنج در اس��تان هاي ش��مالي به پايان رسيده است و در ساير 
استان ها نيز مثل خوزستان كه امس��ال بارش مناسبي داشتيم، سطح 
زير كشت برنج گسترده و توليد نيز بسيار خوب است و برداشت برنج در 
اين استان نيز از 15 آبان شروع مي شود. بخشنده گفت: در شش ماهه 
نخست امسال، حدود 960 هزار تن برنج وارد شده است كه بخشي از آن، 
توزيع و بخش ديگر را مي توانيم به عنوان ذخاير راهبردي ذخيره كنيم. 
برنج از طرح هاي ستاد اقتصاد مقاومتي وزارتخانه بوده كه در برنامه اي 

به ستاد اقتصاد مقاومتي ارائه و مصوب شده است. 
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: برنج شمال 
كه برداشت آن به پايان رسيده از لحاظ كميت و كيفيت بسيار مطلوب 
است و درصد برداشت برنج در شمال نيز در مقايسه با پارسال افزايش 
يافته است كه اميدواريم با توجه به افزايش توليد تا حد برطرف كردن 
نياز، مردم نيز از توليد داخلي اس��تفاده كنند. بخشنده افزود: متوسط 
سطح زير كشت برنج در سه سال گذش��ته در كشور، حدود 600 هزار 
هكتار بوده كه در سال جاري در برخي استان ها سطح زير كشت برنج 
افزايش يافته و به 830 هزار هكتار رسيده است كه نشان مي دهد 230 
هكتار افزايش زير كشت داشتيم و بر اين اساس يك ميليون تن بيشتر 
برنج توليد شده است و نيازي به واردات نداريم. وي گفت: عمده واردات 
برنج را بخش خصوصي انجام مي دهد و مقداري از واردات برنج در دست 
شركت بازرگاني دولتي است كه بر اساس توليد امسال بخشي از واردات 

برنج براي تأمين ذخاير راهبردي استفاده خواهد شد. 
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كش��اورزي درباره ميزان 
سطح كشت برنج در سال آينده نيز گفت: اگر سال آينده بارش خوب 
باشد با برنامه ريزي وزارتخانه هاي جهاد، نيرو و صمت درباره سطح زير 
كشت در سال آينده تصميم گيري مي شود. دستاورد توليد برنج در سال 

جاري در يك تا دو دهه اخير بي سابقه بوده است. 

در حالي كه در سرشماري نفوس و مسكن سال 
75، فاصل�ه تعداد خانوار با واحد مس�كوني، 
منفي 1/7 ميليون مس�كن بود، اين روند در 
سرشماري س�ال 95، همچنان در رقم منفي 
1/4 ميليون واحد مسكوني حفظ شده است. 
به گ��زارش »مهر«، بر اس��اس اع��الم دفتر 
برنامه ريزي و اقتصاد مسكن معاونت مسكن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بر اساس 
نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 1375، 
تعداد خانوارهاي كشور 12/۴ ميليون و 10/7 
ميليون واحد مس��كوني موجودي مس��كن 

بوده است. 
بنابراين 1/7 ميليون واحد مس��كوني در س��ال 
75 كمبود داشته ايم كه از اين تعداد، منفي يك 
ميليون واحد به خانوارهاي شهري و منفي 500 
هزار واحد مسكوني نيز به خانوارهاي روستايي 
تعلق داشته اس��ت. همچنين 8 ميليون خانوار 
شهري و ۴/5 ميليون خانوار روستايي در كشور 
زندگي مي كرده ان��د كه نش��ان مي دهد ۴۴/3 
درصد خانواده هاي كشور روستايي و 55/6 درصد 

خانوارها شهري بوده اند. 
داده هاي سرشماري نفوس و مسكن سال 1385 
نيز نش��ان مي دهد در اين س��ال، 5/ 17 ميليون 
خانوار و 15/8 ميليون واحد مسكوني در كشور 
وجود داشته است كه نس��بت كمبود مسكن به 
خانوارها در رقم 1/7 ميليون واحد مسكوني در 

طول 10 سال ثابت مانده است. 
ميليون  همچنين 12/۴ ميليون خانوار شهري و 5 

خانوار روستايي در س��ال 85 در كشور زندگي 
مي كرده اند كه نسبت آنها 59/7 درصد شهري 

به ۴0/3 درصد روستايي بوده است. 
به عبارت ديگ��ر، در طول 10 س��ال، جمعيت 
خانواده هاي ش��هري 5 درصد رشد داشته و اين 
دهه )75 ت��ا 85(، اوج مهاجرت روس��تاييان به 

شهرها بوده است. 
در سرشماري نفوس و مسكن سال 1390، تعداد 
خانوارهاي كش��ور 21/2 ميليون و تعداد واحد 
مس��كوني 20 ميليون واحد تخمين زده شد. بر 
اس��اس نتايج حاصله از اين سرشماري، كمبود 

مسكن نسبت به خانوارها يه 1/2 ميليون واحد 
كاهش يافت كه نقش مسكن مهر در كاهش اين 

فاصله كاماًل در نتايج سرشماري مشهود است. 
همچنين در اين س��ال، 15/۴ ميلي��ون خانوار 
ش��هري و 5/7 ميليون خانوار روس��تايي داريم 
كه نسبت 63 درصد خانوار شهري به 37 درصد 
خانوار روستايي  نش��ان دهنده كاهش مهاجرت 
روستاييان به شهر در پنج س��ال منتهي به 90 

نسبت به مدت مشابه قبل از آن بوده است. 
تأمل در نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 
1395 از افزايش مجدد كمبود مس��كن در پنج 

ساله منتهي به سال 95 حكايت دارد. بر اساس 
داده هاي به دست آمده از سرشماري سال 95، 
2۴/2 ميليون خانوار در كشور در 22/8 ميليون 

واحد مسكوني زندگي مي كنند. 
به عب��ارت ديگر در ح��ال حاضر ي��ك ميليون 
و ۴00 هزار واحد مس��كوني در كش��ور كمبود 
داريم كه اين افزايش فاصله ميان تعداد خانوار 
با واحد مسكوني، از نتايج سياست هاي انقباضي 
عباس آخون��دي در دوره وزارت خ��ود بر راه و 

شهرسازي است. 
وزي��ر س��ابق راه و شهرس��ازي به بهان��ه وجود 
2/6ميليون واحد مسكوني خالي و نيز مخالفت 
با ادامه س��اخت مس��كن مهر، توجه چنداني به 
تحريك سمت عرضه مس��كن نداشت و معتقد 
بود پس از تحريك سمت عرضه و افزايش سقف 
تسهيالت خريد مس��كن، بايد مجدداً به دنبال 
افزايش توليد رفت. نتيجه اين سياست، افزايش 
ناگهاني قيمت مس��كن در يك سال و نيم اخير 
بوده است كه عمده ترين دليل آن، كمبود مسكن 
نوس��از و توقف برخ��ي پروژه هاي مس��كن مهر 
در ش��هرهاي جديد اطراف تهران در سال هاي 

گذشته محسوب مي شود. 
همچنين تعداد خانوارهاي شهري 18/1ميليون 
و روستايي 6 ميليون خانوار است كه 66/8 درصد 
خانواره��اي كش��ور، ش��هري و 33/2 درص��د 
روستايي هس��تند كه نش��ان دهنده موج دوم 
مهاجرت روس��تاييان به ش��هرها در پنج ساله 

منتهي به 95 است.

نقش سياست هاي دولت در كاهش عرضه
چه تعداد واحد مسكوني كمبود داريم؟
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