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 كنترل نقدينگي
با سامانه سمات 

به  طور قطع تغيير در عملك�رد بانك ها و بهبود مس�تمر در نظام 
بانكي نيازمند برنامه ريزي دقيق اس�ت، اصالح س�اختار بانكي و 
مالي اهميت حياتي براي اقتصاد ايران دارد. با اصالح اين ساختار 
آس�يب پذيري اقتصاد در برابر تهديدهاي خارج�ي كاهش پيدا 
می كند و مشخصًا در بخش مالي وجود چنين مشكالتي مي تواند 
يكي از داليل افزايش آس�يب پذيري در اقتصاد كش�ور باشد. در 
همين رابطه يكي از برنامه هاي بانك مرك�زي كنترل برخط خلق 
پول بانك ها به وسيله سامانه س�مات است، به  طوري كه اگر بانك 
از نسبت تعيين شده فراتر رفت، س�امانه اجازه اعطاي تسهيالت 
و ثبت اطالع�ات به بان�ك را نمی دهد. ب�ر اين اس�اس يك بانك 
تجاري در يك س�ال حداكثر مي تواند 24 درصد و بانك تخصصي 
30درصد به ارزش دارايي هاي خود اضافه كند و با اين محدوديت، 
رش�د خلق پول بانك ها ك�ه يك�ي از مهم ترين عوام�ل افزايش 
حجم نقدينگي اس�ت، در يك س�طح مش�خص كنترل مي شود. 
كارشناسان اقتصادي معتقدند در شرايطي كه بانك ها سرعت ضريب 
فزاينده ) ميزان خلق پولي كه سيس��تم بانكي قادر است در ازاي هر 
واحد پول بانك مركزي ايجاد كند( را پايين بياورند، تبعاتي را متوجه 
اقتصاد خواهد كرد، از جمله تبعات اين اق��دام، كاهش منابع بانكي و 

عرضه پول خواهند بود. 
اجراي اين سياست در حالي اس��ت كه با كاهش عرضه پول در چنين 
شرايطي و وجود تقاضاي هميش��گي براي تسهيالت و پول، نرخ ها در 

بازار بين بانكي افزايش خواهد يافت. 
يكي از مش��كالت اساسي بانك ها نحوه تس��هيالت دهي بانك هاست، 
از آنجايي كه شبكه بانكي روزانه انواع تس��هيالت را به اقشار مختلفي 
مي دهد و با اعط��اي وام از س��پرده هاي بانكي باعث خل��ق نقدينگي 
مي ش��ود، ايجاد س��امانه س��مات با هدف نظارت و اعتبارس��نجي بر 
نحوه تس��هيالت دهي از انباش��ت معوقات بانكي جلوگيري مي كند و 
با افزايش قدرت نظارت بان��ك مركزي و نظارت ب��ر تضامين وثايق و 
ضمانت كنندگان در جهت حل بسياري از مشكالت شبكه بانكي فائق 

خواهد آمد. 
سامانه س��مات به عنوان بانك جامع اطالعات تس��هيالت و تعهدات 
بانكي، مرجع اصلي اطالعات تس��هيالت اعطايي و همچنين تعهدات 

بانكي تلقي مي شود. 
به گزارش ف��ارس، بانك مركزي از مهر ماه امس��ال كنت��رل ترازنامه 
بانك ها را آغاز كرد كه براساس آن متوسط رشد ماهانه دارايي هر بانك 
)به استثناي رشد سپرده بانك نزد بانك مركزي، سپرده قانوني، رشد 
دارايي هاي بانك از محل تجديد ارزيابي دارايي ها و خريد اوراق دولتي( 
بايد براي بانك هاي تجاري 2 درصد و ب��راي بانك هاي تخصصي 2/5 

درصد باشد. 
بر اين اساس يك بانك تجاري در يك سال حداكثر مي تواند 24 درصد 
و بانك تخصصي 30 درصد به ارزش دارايي هاي خود اضافه كند و با اين 
محدوديت، رشد خلق پول بانك ها كه يكي از مهم ترين عوامل افزايش 

حجم نقدينگي است، در يك سطح مشخص كنترل مي شود. 
مصوبه بانك مركزي 27 اسفند سال گذشته ابالغ شد، اما در شش ماه 
اول امسال بانك مركزي نظارت خاصي در اين حوزه بر بانك ها اعمال 
نكرده بود، ولی از مهر ماه به بعد به تدريج اين نظارت آغاز شد، به  طوري 
كه در آبان ماه سال جاري پنج بانك كه از نسبت هاي تعيين شده فراتر 

رفته بودند، مشمول افزايش نرخ سپرده قانوني به 13 درصد شدند. 
افزايش نرخ سپرده قانوني ) يكي از ابزارهاي غير مستقيم سياست پولي 
بانكي براي كنترل ميزان نقدينگي( ق��درت خلق پول بانك را كاهش 

می دهد و منجر به كاهش نرخ ضريب فزاينده پولي مي شود. 
   كنترل خلق پول 

در همين راستا يك مقام آگاه در گفت وگو با فارس، با اشاره به اهتمام 
بانك مركزي به كنترل خلق پول بانك ها با هدف كنترل نقدينگي  گفت: 
يكي از برنامه هاي بانك مركزي براي كنترل برخط خلق پول بانك ها، 
مديريت و كنترل اعطاي تس��هيالت بانكي به وس��يله سامانه سمات 

)سامانه متمركز الكترونيكي اطالعات تسهيالت و تعهدات( است. 
وي افزود: به زودي اين امكان فراهم مي شود كه خلق پول بانك به وسيله 
اين سامانه كنترل شود، به  طوري كه اگر بانك از نسبت تعيين شده فراتر 
رفت، سامانه س��مات به بانك اجازه اعطاي تسهيالت و ثبت اطالعات 

در سامانه را ندهد. 
اين مقام آگاه تصريح كرد: با اين روش كه به  زودي اجرايي خواهد شد، 
نظارت بر خلق پول بانك ها كاماًل برخط ش��ده و نظارت از نوع نظارت 

پسيني به نظارت پيشيني تبديل خواهد شد. 
وي اضافه كرد: در حال حاضر خلق پول سه بانك مشكل دار كشور كه 
از سوي بانك مركزي نظارت جدي بر آنها اعمال شده، به شدت كنترل 

می شود و ميزان خلق پول اين بانك ها نزديك به صفر است. 
در صورت ادامه اين روند مي توان انتظار داش��ت تا پايان س��ال رش��د 
نقدينگي به كمتر از 30 درصد برسد كه اين رقم با توجه به ميزان تورم 
در سال جاري، مناسب ارزيابي مي شود. در صورت ادامه اهتمام دولت 
به عدم استقراض از بانك مركزي و كنترل ترازنامه بانك ها توسط بانك 
مركزي مي توان انتظار داشت نرخ تورم تا پايان سال 1401 به حدود 

20 درصد كاهش يابد. 

اوجي: فروش نفت نسبت به سال گذشته 
رشد چشمگیري داشته است

نشس�ت  از  خ�ود  مثب�ت  ارزياب�ي  ضم�ن  نف�ت  وزي�ر 
مش�ترك مجل�س و دول�ت گف�ت: ف�روش نف�ت نس�بت ب�ه 
س�ال گذش�ته رش�د بس�يار چش�مگيري داش�ته اس�ت. 
به گزارش خانه ملت، جواد اوجي، وزير نفت با اشاره به نشست مشترك 
مجلس و دولت كه به مناس��بت روز مجلس در صحن مجلس برگزار 
ش��د، عنوان كرد: وزارت نفت گزارشي از فروش نفت و گاز صادراتي و 
محصوالت پتروشيمي در 100روز اخير داشته است، طبق آمار ميزان 
فروش نفت نسبت به س��ال گذشته رشد بسيار چش��مگيري داشته 
است. وي تصريح كرد: در مورد تبصره 18 استفاده از توان شر كت هاي 
دانش بنيان در مناطق كم برخوردار، پروژه هاي خوبي را در اين مناطق 
در حوزه صنعت نفت تعريف كرده ايم كه اميدواريم زمينه اشتغالزايي 
خوبي را ايجاد كند. اتفاقات خوبي در بخش س��رمايه گذاري، فروش 
و اش��تغالزايي در وزارت نفت رخ داده كه در نتيجه همكاري دولت و 

مجلس بوده است. 
وزير نفت در پايان خاطر نش��ان كرد: همكاري كميس��يون عمران و 
وزارت نفت منجر شد موضوع قير و آسفالت جاده ها با سرعت بيشتري 

به سرانجام برسد.

مديرعامل س�ازمان مركزي تعاون روس�تايي 
ايران با اش�اره به ف�روش اينترنت�ي كاالهاي 
اساسي در پنج كالنشهر كشور گفت: در استان 
تهران عالوه بر عرض�ه مرغ منجمد و تخم مرغ 
با قيمت مصوب، از روز گذش�ته شكر، روغن و 
برنج نيز از طريق سامانه بازرگام عرضه مي شود. 
از 18 آبان طرح فروش اينترنتي مرغ و تخم مرغ در 
تهران آغاز شد و به تدريج چند كالنشهر ديگر به اين 
طرح افزوده شدند. از مزاياي اين طرح اين است كه 
كاال بدون پرداخت هزينه پستي با نرخ دولتي به در 
منازل ارسال مي شود و به اين ترتيب دست دالالن 
از بازار كاالهاي اساسي قطع مي شود. آنچه اهميت 
دارد اين است كه مرغ، تخم مرغ، شكر و حتي روغن 
همچنان دونرخي اس��ت و فاصله بين نرخ دولتي 
و آزاد آن كاهشي نداش��ته است. همچنين برخي 
از اقالم مانند ميوه كه در س��امانه بازار گام روزانه 
بارگذاري مي شود گران تر از ميادين ميوه و تره بار و 

حتي مغازه هاي ميوه فروشي سطح شهر است. 
روز گذشته اسماعيل قادري فر، مدير عامل سازمان 
مركزي تعاون روس��تايي ايران در حاشيه جلسه 
قرارگاه امنيت غذاي��ي در جمع خبرن��گاران، با 
تش��ريح فروش اينترنتي كاالهاي اساسي گفت: 
جلس��ه روزانه قرارگاه امنيت غذايي وزارت جهاد 
كش��اورزي هر روز رأس س��اعت6 صبح در دفتر 
وزير، ب��ا هدف پاي��ش و رصد روزانه ب��ازار توزيع 
اقالم خوراكي مورد نياز مردم تش��كيل مي شود و 
موضوعات مختلف در زمينه س��فره مردم و ارزاق 
عمومي مورد بحث قرار مي گيرد تا بتوانيم موجب 
آرامش بخشي در بازار شويم و اگر مشكلي در روند 
بازاررساني و توزيع وجود دارد، به صورت ميداني 
مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. وي در گفت وگو 
با تسنيم افزود: با رويكرد تنظيم بازار و با مصوبات 
ستاد تنظيم بازار و قرارگاه امنيت غذايي، از نيمه 
آبان ماه عالوه بر توزيع محصوالت غذايي در اصناف 
و فروشگاه هاي سطح ش��هر، اين اقالم به صورت 

توزيع ديجيتال هم عرضه شده است. 
قادري فر با بيان اينكه از 18 آبان مرغ منجمد و 

تخم مرغ تنظيم بازاري را در تهران با تناژ 300تن 
در روز ب��ه صورت ديجيت��ال عرض��ه كرده ايم، 
خاطرنش��ان كرد: در گام دوم ش��هرهاي كرج و 
اصفهان به اين نح��وه توزيع افزوده ش��دند و با 
تأكيد وزير جهاد كش��اورزي بر هوشمندسازي 
توزيع، از 10 آذرماه شاهد عرضه سه قلم كاالي 
تنظيم بازاري مهم ديگر شامل برنج، روغن و شكر 
هس��تيم و تا هفته آينده لبنيات هم به اين اقالم 

اضافه خواهد شد. 
وي افزود: هدف ما از توزيع هوش��مند محصوالت 
تنظيم بازاري نظ��ارت و كنترل ب��ازار به صورت 
هوشمند و آنالين است، البته اين اقدام بايد به تمام 
اصناف و فروشگاه هاي س��طح كشور افزايش پيدا 
كند. اين اقدام باعث شده جو رواني حاكم بر بازار از 
حالت متالطم خارج شود و آرامش به بازار مصرف 
مردم بازگردد. وي افزود: ما از تمام ش��ركت هاي 
دانش بنيان مي خواهيم به اين كمپين بزرگ ملي 
بپيوندند و در ايام پاياني سال، شب عيد و ماه رمضان 

توزيع از طريق سامانه هاي هوشمند انجام شود. 
قادري فر با بيان اينكه از ديروز سه رقم برنج وارداتي 

پرمصرف و باكيفيت را عرضه مي كنيم، عنوان كرد: 
با توجه به اينكه فصل برداشت برنج ايراني به اتمام 
رسيده است، ما دسترسي به منابع ارزان قيمت در 
مزرعه نداريم و اين بخش در زمان برداشت محصول 

به سامانه ها اضافه خواهد شد. 
وي افزود: با توجه به ذخاير استراتژيك بسيار خوبي 
كه در تمام انبارهاي وزارت جهاد كش��اورزي در 
سراسر كشور وجود دارد، هيچ كمبودي در ذخاير 
راهبردي براي توزيع نداري��م اما اختالل در روند 
توزيع و واسطه گري هاي غيرضروري كه در بازار 
مصرف وجود دارد باعث ايج��اد جو رواني در بازار 
و اخالل در آرامش مردم مي ش��ود كه استفاده از 
سامانه هاي هوشمند يكي از راهبردهاي اساسي 
است كه وزارت جهاد كشاورزي براي آرامش بخشي 

به بازار مصرف در دستور كار قرار داده است. 
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
در رابطه با نحوه همكاري اس��تارت آپ ها با طرح 
توزيع هوش��مند كااله��اي اساس��ي گفت: طي 
فراخواني كه در نيمه آبان ماه به صورت رس��مي 
در پايگاه اطالع رس��اني وزارت جهاد كش��اورزي 

و سايت س��ازمان تعاون روس��تايي ايران منتشر 
كرديم، از تمام اس��تارت آپ ها، كسب و كارهاي 
نوپا و ش��ركت هاي دانش بنيان فع��ال در توزيع 
هوشمند در زنجيره مواد غذايي دعوت كرديم كه 
به ما بپيوندند كه تاكنون بيش از 33 استارت آپ 
و ش��ركت دانش بنيان اعالم آمادگي كرده اند اما 
اين اس��تارت آپ ها حتماً بايد از توان پشتيباني و 
لجستيكي مناس��ب براي بازاررساني محصوالت 
برخوردار باشند تا كاالهاي تنظيم بازاري را صرفاً با 
قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار كه به صورت روزانه 
در پايگاه اطالع رس��اني وزارت جهاد كش��اورزي 
منتشر مي شود به دست مصرف كننده برسانند و 
مدت زمان ارسال كاالها هم بيش از 24ساعت نبايد 
به طول بينجامد. وي افزود: در حال حاضر عالوه 
بر شركت بازرگام كه با توان لجستيكي باال در اين 
عرصه فعاليت مي كند، شب سه شنبه  دو شركت 
ديگر هم به اين كمپين پيوستند و صبح ديروز هم 

يك استارت آپ در مشهد اعالم آمادگي كرد. 
قادري فر ادام��ه داد: م��ا اقالم را ب��ا قيمت خريد 
در اختيار اين ش��ركت ها قرار مي دهي��م و با يك 
حاشيه س��ود كم و رعايت س��قف قيمت مصوب 
ش��وراي قيمت گذاري اين محصوالت به دس��ت 

مصرف كنندگان مي رسد. 
وي خاطرنش��ان كرد: براي توزي��ع B2B در بين 
اصناف و فروشگاه هاي سطح ش��هرها و روستاها 
برنامه ريزي كرده ايم تا با هوشمندي سامانه بتوانيم 
محصوالت را از انبارهاي شركت هاي پشتيباني امور 
دام و شركت بازرگاني دولتي به فروشگاه هاي بزرگ 
و زنجيره اي عرضه كنيم، طبيعتاً توزيع مويرگي هم 
با تفاهمنامه اي كه با اتاق اصناف منعقد شده، در 
دستور كار قرار مي گيرد تا همه شهروندان بتوانند 

از اين امكان در كل كشور استفاده كنند. 
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 
عنوان ك��رد: ما ط��رح توزيع هوش��مند كاالهاي 
اساس��ي را از 18 آبان در تهران و از 25 آبان ماه در 
كرج و اصفهان شروع كرده ايم و شيراز، مشهد و يزد 

به اين طرح اضافه خواهند شد.

مرغ بدون صف تحویل خانه
عرضه اینترنتي ۵ كاالي اساسي به قيمت مصوب در ۶ كالنشهر آغاز شد

  بازار

با هدف پيشرفت س�ريع پروژه هاي مسكن ،دو 
طرح »مس�كن ملي« و »نهضت ملي مس�كن« 
در ه�م ادغام ش�دند ت�ا همه ثبت نام ش�دگان 
از مزاي�اي يكس�ان برخ�وردار باش�ند. در 
مجم�وع در اي�ن دو ط�رح ك�ه ب�ا ه�م ادغام 
ش�دند، بي�ش از 3/6 ميلي�ون نفر در س�امانه 
ثبت ن�ام و متقاضيان ح�دود 10 ه�زار ميليارد 
تومان به حس�اب بانك مس�كن واري�ز كردند. 
آغاز ثبت نام در »طرح نهضت ملي مسكن« با ايجاد 
اميدواري براي كاهش زم��ان انتظار براي خانه دار 
شدن و هدايت تقاضاي س��رگردان به سمت يك 
طرح با كيفيت و ارزان، بازار مسكن را در نيمه دوم 
سال 1400 با ثبات نرخ و البته كاهش قيمت ها در 
برخي مناطق تهران مواجه كرد. همزمان با شروع 
ثبت نام در طرح نهضت ملي كه نويد ساخت و عرضه 
4 ميليون واحد مسكوني را تا 1404 مي دهد، بازار 
مس��كن آرام گرفته و رش��د قيمت ها در نيمه دوم 
سال متوقف شده است. بررس��ي ها نشان مي دهد 
قيمت مسكن در نيمه دوم سال 1400 تحت تأثير 
اجراي طرح نهضت ملي مسكن با ريزش قيمت در 
برخي مناطق و ثبات قيمت در برخي مناطق ديگر 
مواجه شده است. اين در حالي است كه بازار مسكن 
در شش ماه نخست س��ال از تقاضاهاي سرگردان 
رنج مي برد و جمعيت زيادي كه نتوانس��ته بودند 
در طرح هاي قبلي مسكني ثبت نام كنند به عنوان 
متقاضي مصرفي خانه در صف انتظار مانده بودند. 

 دولت س��يزدهم با اجراي مصوب��ه مجلس تحت 
عنوان »قانون جهش توليد و تأمين مس��كن« كه 
در آن بر س��اخت و توليد مستمر مس��كن تأكيد 
شده است، هدايت تقاضاهاي سرگردان را برعهده 

و تصميم گرفت با اختصاص زمين هاي رايگان در 
بيش از 800 شهر، دهك هاي اول تا سوم را كه هنوز 
نتوانستند در طرح هاي گذشته مسكني، صاحبخانه 
شوند با حمايت دولت از صف انتظار خارج كند. با 
توجه به پيش��ران بودن حوزه مس��كن در اقتصاد 
كشور و نياز ساالنه به يك ميليون واحد مسكوني، 
افزايش سهم بخش مسكن از تسهيالت بانكي در 
برنامه اجرايي دولت قرار دارد تا با رشد سقف وام ها 
و افزايش مدت بازپرداخت وام مسكن، رونق به اين 

بازار بازگردد و قيمت ها كنترل شود. 
آخرين برآوردها نشان مي دهد براي 5 ميليون واحد 
مسكوني تقاضاي انباشت وجود دارد و ما با جمعيت 
6 ميليون مستأجر در كشور مواجه هستيم و قطعاً با 
اجراي طرح نهضت ملي مسكن آرامش بيشتري بر 
بازار مسكن حاكم خواهد شد. كارشناسان صنعت 
ساختمان از افزايش قيمت مصالح ساختماني در 
طول چهار س��ال ابراز نگراني مي كنند و معتقدند 
دولت بايد همگام با اجراي نهضت ملي مسكن، بازار 
مصالح ساختماني را نيز كنترل كند تا هزينه هاي 
بيشتري بر متقاضيان تحميل نشود. به گفته بانك 
مسكن تا به امروز 259 هزار و 438 واحد در بانك 
مسكن افتتاح حساب ش��ده اند و حدود 10 هزار و 
500 ميليارد تومان آورده مردمي براي اين واحدها 
بوده است. معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و 
شهرسازي در برنامه شبكه يك تلويزيون از ادغام دو 
طرح »مسكن ملي« و »نهضت ملي مسكن« خبر 
داد و گفت: بيش از يك ميليون و 800 هزار نفر در 
سامانه نهضت ملي مس��كن ثبت نام كردند ، ادغام 
طرح ملي مسكن در نهضت ملي مسكن با اين هدف 
انجام شد تا همه ثبت نام شدگان از مزاياي يكسان 

برخوردار باش��ند. در مجموع در اين دو طرح كه با 
هم ادغام شدند بيش از 3/6 ميليون نفر در سامانه 
ثبت نام كردند. محمود زاده با اشاره به اينكه در دور 
جديد ثبت نام نهضت ملي مس��كن، متقاضيان در 
540 ش��هر امكان ثبت نام را يافتند، اعالم كرد: با 
شرايط جديد ثبت نام و تس��هيل در فرايند آن اين 
اميدواري وجود دارد كه ميزان مشاركت باال برود. 

   احتمال تمديد زمان ثبت نام نهضت ملي 
مسكن

معاون وزي��ر راه و شهرس��ازي در خصوص مهلت 
ثبت نام اعالم ك��رد: هم  اكنون مهلت ثبت نام تا 15 
آذر اعالم شده اس��ت كه چنانچ��ه تقاضايي وجود 
داشته باش��د، تمديد خواهد ش��د، زيرا بنا نداريم 
صف انتظار براي مسكن ايجاد شود. وی با اشاره به 
اينكه اراضي 2 ميليون و 400 هزار واحد مسكوني 
طرح نهضت ملي مسكن تأمين شده است، گفت: در 
هيچ ش��هري اگر تأمين زمين انجام نشود ثبت نام 
مجددي نخواهيم داشت. بخشي از اراضي شناسايي 
و تأمين شده براي اجراي طرح نهضت ملي مسكن 
كه بخش��ي متعلق ب��ه وزارت راه و شهرس��ازي و 
بخشي متعلق به ساير دستگاه هاست، آن تعدادي 
كه متعلق به ساير دستگاه هاست در مرحله تغيير 
كاربري، الحاق به محدوده و كارهاي تخصصي است 

كه در حال انجام است. 
   مهل�ت معرفي اراض�ي 4 ميلي�ون واحد 

مسكوني حداكثر پايان امسال است
معاون مس��كن و س��اختمان خاطر نش��ان كرد: 
همكاران ستادي و استاني حداكثر تا پايان دي ماه 
بايد اراضي 2 ميليون واحد مسكوني طرح نهضت 
ملي مس��كن را معرفي و مشكالت آن را حل كنند 

و براي سقف 4 ميليون واحد مس��كوني نيز زمان 
تعيين شده براي استان ها و ستاد حداكثر تا پايان 

سال جاري تعيين شده است. 
   وزارت راه س�ابقه مالكيت خصوصي را در 

شروط نهضت ملي به ۵ سال كاهش مي دهد
محمودزاده ادامه داد: اصالح دو شرط از اين شروط 
به وزارت راه و شهرس��ازي تفويض شده اس��ت كه 
حتماً انجام خواهد ش��د. ابتدا سابقه سكونت است 
كه براي همه شهرهاي كش��ور پنج سال محاسبه 
نمي ش��ود به ويژه افرادي كه از شهرهاي بزرگ به 
ش��هرهاي كوچك مي روند زمان به دو تا سه سال 
تقليل خواهد يافت. همچنين در خصوص س��ابقه 
مالكيت خصوصي نيز بر اساس آيين نامه قبل بايد 
حداقل بيش از 16 سال مالكيت نداشته باشند كه 

اين حداكثر به پنج سال كاهش پيدا مي كند. 
وي يك��ي از ويژگي ه��اي مهم اين ط��رح را مبلغ 
وام و سود تسهيالت برش��مرد و گفت: اين طرح و 
تسهيالتي كه براي آن در نظر گرفته شده است، بر 
اساس دهك هاي درآمدي و توان خانوار است. براي 
دهك هاي اول تا س��وم كه هدف اصلي اين پروژه 
هستند تا سقف 80 درصد قيمت مسكن به وسيله 
تسهيالت فراهم مي شود و 20 درصد آورده خانوار 
اس��ت. همچنين 20 درصد براي دهك هاي اول تا 
سوم كمك هايي اس��ت كه از طريق دستگاه هاي 

حمايتي به خانوارها ارائه مي شود. 
محمودزاده افزود: براي دهك هاي متوسط جامعه 
تس��هيالت بي��ن 50 ت��ا 60 درصد قيم��ت واحد 
مسكوني را در برمي گيرد و مابقي آورده متقاضيان 
است. همچنين آورده متقاضيان در پنج مرحله به 

حساب سازندگان واريز مي شود. 
معاون مسكن و ساختمان با اشاره به اينكه نرخ سود 
تسهيالت 18 درصد است در خصوص جزئيات آن 
اعالم كرد: تسهيالت در تهران و شهرهاي جديدي 
كه پوشش جمعيتي تهران در آنها ثبت نام مي كنند، 
450 ميلي��ون توم��ان، 400 ميلي��ون تومان در 
كالنشهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت، 350 
ميليون تومان براي مراكز اس��تان ها، 300ميليون 
تومان براي ساير شهرهاي كش��ور و در روستاها تا 
250 ميليون تومان است. اين تسهيالت با كارمزد 
18 درصد است و از سوي شوراي پول و اعتبار ابالغ 
شده است. محمودزاده توضيح داد: براي آنكه اين 
تسهيالت در استطاعت خانوارها باشد صندوق ملي 
مسكن كه نهاد شكل گرفته بر اساس قانون جهش 
توليد مسكن اس��ت مابه التفاوت اين تسهيالت را 
پرداخت مي كن��د. هدف گذاري اصل��ي اين پروژه 
براي خانه دار كردن اقشار كم درآمد است، بنابراين 
بخش عمده اي از سود تسهيالت بانكي توسط اين 

صندوق ضمانت و پرداخت مي شود. 
  مجموع س�اخت و بازپرداخت تسهيالت 

نهضت ملي مسكن 20 ساله است
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي مجموع س��اخت و 
بازپرداخت تس��هيالت را 20 س��اله برشمرد و در 
خصوص قيمت تمام ش��ده واحدهاي مس��كوني 
نهضت ملي مسكن اعالم كرد: خود مالكان به شكل 
ويژه، تس��هيالت را به تعداد واح��دي كه بخواهند 

بسازند، دريافت خواهند كرد.

هزينه 2/5میلیارد دالري براي واردات 
گوشي موبايل

رون�د صدرنش�يني واردات 2/۵ميلي�ارد دالري گوش�ي موبايل 
نس�بت ب�ه كاال ه�اي اساس�ي، همچن�ان حف�ظ ش�ده اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما از گمرك، آمار هاي گذشته از تجارت 
خارجي نشان داده بود گوشي موبايل نخستين كاالي وارداتي است و 
بعد از آن اقالم اساسي قرار دارد، در همين رابطه بررسي آخرين وضعيت 
تجارت خارجي در آمار گمرك ايران نيز نشان مي دهد نه تنها از صدر 
واردات پايين نيامده بلكه فاصله قابل توجه��ي هم با اقالم بعد از خود 
دارد. در هشت ماهه نخست امسال، كل تجارت خارجي به 63 ميليارد 
رس��يده كه از آن حدود 31 ميليارد دالر ص��ادرات و 32 ميليارد دالر 
واردات بوده است. بنا بر اعالم سخنگوي گمرك، در هشت ماهه امسال، 
8درصد كل واردات گوشي موبايل بوده است، به طوري كه 2/5ميليارد 
دالر به وزن 4هزار تن واردات گوشي انجام شده كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل از لحاظ وزني 47درصد و از لحاظ ارزش 111درصد  

افزايش داشته است. 
واردات 2/5ميليارد دالري گوش��ي موباي��ل كه ب��ا ارز نيمايي انجام 
مي شود، از هر يك از اقالم اساسي بيشتر بوده است و بعد از آن ذرت با 
2ميليارد دالر قرار دارد كه فاصله 500 ميليون دالري گوشي را نسبت 

به كاالي بعد از خود نشان مي دهد. 
اين روال در آبان ماه نيز وجود دارد، به گونه اي كه از مجموع 8/3ميليارد 
دالري تجارت خارجي كه تقريباً به طور مساوي صادرات و واردات انجام 
ش��ده، 375 ميليون دالر واردات گوش��ي موبايل بوده است، بعد از آن 

گندم با 261 ميليون دالر و ذرت با 187 ميليون دالر قرار دارد.
......................................................................................................................

بورس باز هم سرخ شد
بورس تهران با كاهش 1۷ هزار و 10 واحدي ش�اخص كل، معامالت 

ديروز خود را به پايان رساند. 
به گزارش مشرق، در پايان معامالت ديروز بازار سرمايه، شاخص كل 
بورس با كاهش 17 هزارو 10 واح��دي به عدد يك ميليون و 340 هزار 
واحد و شاخص هم وزن با كاهش 4 هزارو 934 واحدي به عدد 367 هزار 
واحد رسيد. همچنين در فرابورس آيفكس با كاهش 224 واحدي به 
عدد 19 هزار واحد رسيد و نمادهاي زاگرس، آريا و كگهر بيشترين تأثير 
را در كاهش آيفكس داشتند. همچنين ارزش معامالت خرد بورس و 
فرابورس به 2هزار و 965ميليارد تومان رس��يد و حدود 415ميليارد 
تومان تغيير خالص مالكيت اف��راد حقيقي به حقوقي ب��ود. در پايان 
معامالت 46 نماد افزايش بيش از 3 درصد و 291 نماد كاهش بيش از 

3 درصد را تجربه كردند. 
......................................................................................................................

 افزايش قیمت طال در بازار داخلي 
با وجود كاهش بهاي جهاني

محمد كشتي آراي، كارشناس بازار سكه و طال گفت: در بازار ديروز بهاي 
جهاني طال با هشت دالر كاهش به  هزار و 784 دالر در هر اونس رسيد 

اما قيمت طال دربازار داخلي با افزايش قيمت روبه رو شد. 
به گزارش پارسينه، محمد كشتي آراي، كارشناس بازار سكه و طال با 
اعالم اين مطلب در خصوص وضعيت ديروز بازار طالي كش��ور گفت: 
س��كه طرح قديم با قيمت 12 ميليون و 400 هزار تومان، س��كه طرح 
جديد 12 ميليون و 650 هزار تومان و نيم سكه هم با قيمت 6 ميليون و 
600 تومان داد و ستد شد. ربع سكه هم با قيمت 3 ميليون و 800 هزار 
تومان و سكه هاي يك گرمي هم با قيمت 2 ميليون و 330 هزار تومان 
خريد و فروش شد. كشتي آراي گفت: هر مثقال طالي آب شده 17 عيار 
با قيمت 5 ميليون و 464 هزار تومان و يك گ��رم طالي 18 عيار هم با 

قيمت يك ميليون و 261 هزار تومان معامله شد. 
او در ادامه افزود: يك گرم طالي 20 عيار با قيمت يك  ميليون و 401 هزار 
تومان، يك گرم طالي 21 عيار با يك  ميليون و 472 هزار تومان، يك گرم 
طالي 22 عيار با يك  ميليون و 541 هزار تومان و يك گرم طالي 24 عيار 
با قيمت يك  ميليون و 682 هزار تومان قيمت گذاري شد. اين فعال بازار 
طالي و جواهر كشور گفت: حباب سكه با افزايش به 270 هزار تومان 

رسيد. نرخ دالر در بازار آزاد 29 هزار و 100 تومان است. 
......................................................................................................................

تأخیر بازارگاه در شارژ ذرت و سويا
دبير كانون مرغداران گوشتي گفت: حدود 10روز است ذرت و سوياي 
مورد نياز مرغداران در سامانه بازارگاه شارژ نشده است و مرغداران 
مجبور به تهي�ه نهاده هاي مورد ني�از خود از بازار آزاد هس�تند. 
پرويز فروغي در گفت وگو با ايس��نا، در پاسخ به اين سؤال كه وضعيت 
تأمين نهاده هاي مرغداري ها به چه صورت است، گفت: حدود 10روز 
است سامانه بازارگاه محصوالت كش��اورزي ذرت و سويا شارژ نكرده 
اس��ت و به همين دليل برخي از مرغداران موفق ب��ه خريد نهاده هاي 
مورد نياز خود نشده اند. وي ادامه داد: در اين مدت مرغداران مجبورند 
يا نهاده هاي مورد نياز خود را با نرخ آزاد تهيه يا از دان آماده با نرخ آزاد 
استفاده كنند. الزم به ذكر است بعد از شارژ بازارگاه هم حداقل 20روز 
طول مي كشد تا نهاده به دست مرغدار برسد و اين خريدهاي آزاد هيچ 

كجاي قيمت تمام شده مرغ محاسبه نمي شود. 
دبير كانون مرغداران گوشتي اضافه كرد: كارخانجات دان از مرغداران 
ذرت و س��ويا دريافت مي كنند و به آنها دان آماده مي دهند. بايد اين 
نهاده ها به موقع به دست كارخانه ها برسد. اگر تأخيري در ارسال آن به 

وجود بيايد، كارخانه ها قيمت دان را با نرخ آزاد حساب مي كنند. 
وي در بخش ديگري از صحبت هايش با اشاره به اينكه قيمت جوجه يك 
روزه قدري تعديل پيدا كرده ولي همچنان از قيمت مصوب بيشتر است، 
گفت: در حال حاضر جوجه يكروزه كمتر 8 تا 9هزار تومان در بازار پيدا 
نمي شود. فروغي گفت: وقتي نهاده به موقع تأمين نشود، قيمت جوجه 
يك روزه باال برود و از آن طرف مرغداران را مجبور كنند با قيمت هاي 
دستوري اقدام به فروش مرغ هايشان كنند، قطعاً يا مرغداري ها با نصف 
ظرفيت توليديش��ان فعاليت مي كنند يا به ط��ور كل از چرخه توليد 

خارج مي شوند.

بهناز قاسمی
  گزارش   یک
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