
پرداخت وام 200 ميليوني مس�كن روستايي و 
اعالم چند باره آن به آرزويي براي روس�تاييان 
و يك افتخ�اري ب�راي برخي مدي�ران تبديل 
شده است. به گونه اي كه هر چند هفته يك بار 
مي بينيم كه مسئوالن ارشد بنياد مسكن اعالم 
مي كنند كه روس�تاييان نگران نباشند چراكه 
رئيس جمهور دس�تور داده و ب�ه زودي وام 200 
ميليوني مسكن روستايي پرداخت خواهد شد.
در حالي كه قرار بود اين تسهيالت از اول تيرماه 
اختصاص يابد، اما رئيس سازمان و برنامه و بودجه 
همچنان مخالف اين طرح اس�ت به طوري كه در 
تازه ترين اظهارات اعالم كرد: »ممكن است براي 
100 هزار نفر مسكن را ارزان كنيم، اما اين كار براي 
اقشار جامعه تورم ايجاد مي كند. تا منابع مالي تأمين 
نشود نمي توانيم وام 100 ميليوني مسكن روستايي 
را به 200 ميليون توم�ان افزايش دهيم. پرداخت 
اين وام اگر از محل بدهي دولت به بانك ها تأمين 
ش�ود، باعث افزايش پايه پولي و تورم مي شود.«

اکبر نيكزاد رئيس بنياد مس��كن در ۲۴ خرداد ماه 
همانند س��نوات قبل که وعده هايي براي پرداخت 
وام ۲۰۰ ميليون توماني مس��كن به او داده ش��ده 

و او نيز مس��رور از اين وعده ه��ا آن را اعالم عمومي 
مي کرد در آخرين اظه��ار نظر خود ب��ا حضور در 
مقابل دوربين هاي تلويزيوني با صراحت اعالم کرد 
که در جلسه اي که ديشب با حضور رئيس جمهور، 
مس��ئوالن س��ازمان برنامه وبودجه و وزارت راه و 
شهرسازي برگزار ش��د آقاي رئيسي دستور دادند 
تا تس��هيالت ۲۰۰ ميليون  توماني ساخت مسكن 
روستايي با نرخ سود پنج درصد از اول تيرماه جاري 

پرداخت شود. 
اين در حالي اس��ت که از ۲۵ آبان ماه سال گذشته 
که رئيس جمهور در شوراي عالي مسكن دستور داد 
تا وام ۲۰۰ ميليوني مس��كن روستايي با نرخ سود 
پنج درصد آغاز و اجرايي ش��ود تاکنون اين دستور 
تكرار شده و اين سازمان برنامه و بودجه است که به 
اين دستورات هيچ واکنشي نشان نداده است. حال 
هشت روز از دستور رئيس جمهور براي تخصيص 
تسهيالت مس��كن روس��تايي مي گذرد اما نه تنها 
دستور از سوي س��ازمان برنامه براي پرداخت آن 
داده نشده بلكه مس��عود ميرکاظمي در تازه ترين 
اظهاراتش باز هم از موانع پرداخت آن سخن گفته 

است. 

  تورم وحشتناكي در راه است 
به گزارش تسنيم، مسعود ميرکاظمي در خصوص 
داليل تأخير در پرداخت وام ۲۰۰ ميليون توماني 
مس��كن روس��تايي، اظهار کرد: »اين وام، بار مالي 
سنگيني را به همراه خواهد داشت؛ پرداخت اين وام 
از دو راه ميسر است. يكي اينكه به بانك ها بنويسيم 
که اين وام جزو بدهي دولت به بانك ها باشد که پايه 
پولي را باال مي برد و تورم وحش��تناکي را به همراه 
دارد يكي از ريش��ه هاي تورم در س��نوات گذشته 
بدهي دولت به بانك ها بوده است. يا بايد اين اجازه 
را بدهيم يا اينكه بپذيريم از محل يارانه تأمين شود. 
در مدت ۲۰ سال بازپرداخت وام مذکور، 8۰ هزار 
ميليارد تومان بار مالي دارد ک��ه بايد از يك جايي 

تأمين شود.«
وي افزود: »راه ديگر اين اس��ت که اجازه بدهيم از 
صندوق مسكن که در قانون ديده شده، مابه التفاوت 
سود وام 1۰۰ تا ۲۰۰ ميليون توماني پرداخت شود، 

چون وام 1۰۰ ميليوني ابالغ شده است.«
رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره صندوق مسكن 
نيز گفت: »هنوز منابع مالي اين صندوق تأمين نشده 
که بخشي از اين منابع از محل ماليات است. تا برج 

چهار حقوق ه��ا را با زحمت مي ت��وان تأمين کرد. 
قاعدتاً از مرداد ماه درآمدهاي مالياتي برمي گردد. 
همچنين بخش��ي از اين مابه التفاوت بايد از محل 

فروش دارايي ها تأمين شود.«
وي با بي��ان اين که تالش مي کني��م پايه پولي را 
افزايش ندهيم، تأکيد کرد: »ممكن اس��ت براي 
1۰۰ هزار نفر مس��كن را ارزان کنيم، اما اين کار 
براي اقش��ار جامعه تورم ايجاد مي کند. تا منابع 
مالي تأمين نش��ود نمي توانيم وام 1۰۰ ميليوني 
مسكن روستايي را به ۲۰۰ ميليون تومان افزايش 

دهيم.«
وي اضافه کرد: »به رئيس جمهوري هم نامه زده ايم 
که اگر تش��خيص مي دهيد پايه پولي را باال ببريم 
اين را انجام خواهيم داد. عالوه ب��ر اين وزارت راه و 
شهرسازي هم مي گويد هيچ نظارتي بر اين وام ها 
نداريم، يعني اگر قرار است صندوق مسكن يارانه ها 
را پرداخت کند وزارت راه ح��ق دارد بر اين فرآيند 

نظارت کند.«
وي اظهار کرد: »اگر بخواهي��م خلق پول نكنيم از 
مردادماه مي توانيم وام را پرداخت کنيم. وگرنه خيلي 
راحت است امروز مي توانم يك نامه به بانك ها ارسال 
کنيم و بگوييم اين را جزو بدهي هاي دولت ببريد. 
ولي اين درست نيست چون دولت عهد کرده که پايه 

پولي را کنترل کند.«
  تأخير در ساخت روزانه 550 واحد مسكوني 

روستايي 
مجيد جودي معاون مسكن روستايي بنياد مسكن با 
انتقاد از تأخير سازمان برنامه در پرداخت تسهيالت 
روس��تايي گفت: »تأخير هر روز پرداخت وام ۲۰۰ 
ميليون توماني مس��كن روس��تايي باعث تأخير و 
توقف ساخت و نوسازي روزانه ۵۵۰ واحد مسكوني 

خواهد شد.«
وي اف��زود: »در س��ال 8۴ که طرح بازس��ازي و 
نوسازي مسكن روس��تايي با پرداخت ۵ ميليون 
تومان وام آغاز ش��د س��هم اين وام تا ۷۵ درصد 
قيمت تمام شده س��اخت را پوش��ش مي داد اما 
حاال با رسيدن س��قف وام تا ۲۰۰ ميليون تومان 
اين س��هم تا ۶۰ درصد کاهش يافته است. به هر 
حال افزايش قيمت نهاده هاي توليد اين سهم را 

روز به روز کاهش داده است.«
جودي تأکيد کرد: »با توجه به عدم ابالغ وام ۲۰۰ 
ميليون توماني مس��كن روس��تايي مي بينيم که 
مردم و متقاضيان وام مسكن روستايي از وام 1۰۰ 
ميليون توماني سال قبل همچنان استقبال آنچناني 
نمي کنند. اميدواريم با ابالغ اين تس��هيالت آغاز 
پرداخت از س��وي بانك هاي عامل روند نوس��ازي 

مسكن روستايي سرعت خوبي بگيرد.«
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توقف ساخت روزانه 550واحد مسکونی با تعویق وام روستایی  
رئيس سازمان برنامه و بودجه: وام 200 ميليوني مسكن روستايي اگر پايه پولي را باال ببرد، تورم  وحشتناكی دارد

سهمیه بندی استانی پلمب واحدهای صنفی 
ازسوی تعزیرات!

طبق ابالغيه سازمان تعزيرات حكومتي، احراز تخلفات در استان ها 
س�هميه بندي ش�ده اس�ت اما س�ران قوا كجا چنين اجازه اي به 
تعزيرات داده كه آنها به جان واحدهاي صنفي و اقتصادي بيافتند؟

به گزارش ايسنا، روح اهلل ايزدخواه عضو کميسيون صنايع مجلس در 
جلسه علني روز )چهارش��نبه( در تذکري ادعا کرد که دو هفته پيش 
سازمان تعزيرات حكومتي ابالغيه اي به ادارات استاني خود با استناد 
به اختيارات ويژه  شوراي سران قوا به تعزيرات ارائه کرد مبني بر اينكه 

احراز تخلفات در استان ها سهميه بندي شده است. 
وي با ارائه مثالي ادعا کرد: براي مث��ال در تهران بايد هفته اي ۳۰۰ مورد 
پلمب و نصب بنر، در خوزستان 1۵۰ مورد يا در استان خراسان جنوبي ۹۰ 
مورد داشته باشند اما سران قوا کجا چنين اجازه اي به تعزيرات داده که آنها 
به جان واحدهاي صنفي و اقتصادي که اغلب خرد هستند، بيفتند؟ از طرف 
ديگر بعد از صدور حكم، 1۰ روز فرصت اعتراض براي واحد صنفي وجود 
دارد اما پيش از آن بنر تعزيرات نصب شده است. اگر نظام اينقدر قوه قاهره 
دارد بايد با سرمنشاء فساد و قاچاق مبارزه کند نه اينكه با معلول دربيفتد. 

ايزدخواه افزود: اين اقدامات توابع و عوارض اجراي سياست حذف ارز 
ترجيحي است که به مردم فش��ار مي آورد و موجب افزايش نارضايتي 

عمومي مي شود. 
----------------------------------------------------

 تذكر به وزراي صمت و كشاورزي 
درباره گراني اجناس و مواد خوراكي

يك عضو كميسيون انرژي مجلس در تذكري به صمت و جهاد كشاورزي 
خواس�تار اقدام س�ريع تر اين دو دس�تگاه در كنترل قيمت ها شد. 
به گزارش ايسنا، حبيب آقاجري عضو کميسيسون انرژي مجلس شوراي 
اس��المي در تذکري به رئيس جمهوري گفت: تا چه زماني بايد شاهد 
انتصاب مديران پروازي در مجتمع هاي پتروشيمي بندر ماهشهر به رغم 
تأکيد جنابعالي بر ممنوعيت آن و وجود مديران بومي شايسته باشيم. 

وي همچنين در تذکري به وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي 
تأکيد کرد: گراني افسارگسيخته اجناس و مواد خوراکي مورد نياز مردم و 
عدم نظارت بر قيمت ها در اين روزها فشار زيادي به مردم وارد نموده و الزم 

است که هر چه سريع تر نسبت به کنترل قيمت ها اقدام شود. 
----------------------------------------------------

 قاچاق همه كاالهاي لوازم خانگي
 قابل تشخیص شد

دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران با بيان اينكه در حال حاضر 
مردم مي توانند هم�ه كاالهاي لوازم خانگي داخلي را با اس�تفاده 
از شناس�ه از كاالي قاچ�اق تش�خيص دهند، گفت: مش�كالتي 
در بخ�ش توزيع واحده�اي بدون ج�واز صنف�ي در بحث عرضه 
كاالي قاچاق وجود دارد كه مقرر ش�د اتاق اصناف به اين موضوع 
رسيدگي كند و در زمان كوتاهي براي اين واحدها مجوز صادر كند. 
عباس هاشمي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به جلسات هفتگي وزارت 
صمت براي مبارزه با قاچاق، اظهار کرد: اين جلسات با هماهنگي وزارت 
صمت، ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز و تشكل هاي بخش خصوصي در 

حوزه هاي لوازم يدکي، لوازم خانگي و دخانيات برگزار مي شود. 
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي در ادامه با اشاره به برخورد با لوازم خانگي 
قاچاق در سطح عرضه، اظهار کرد: در حال حاضر هيچ واحد توليدي در 
داخل وجود ندارد که شناسه کاال و کد رهگيري نگرفته باشد. بنابراين 
مردم مي توانند همه کاالهاي لوازم خانگي داخلي را با استفاده از شناسه 
از کاالي قاچاق تشخيص دهند. گفتني است مردم براي تشخيص کاالي 
قاچاق مي توانند #۷۷۷۷*۴* را شماره گيري و بعد در بخش استعالم 
کاال، شناسه را وارد کنند تا مشخص شود کاال قاچاق است يا خير. راه دوم 
هم استفاده از اپليكيشن سامانه جامع تجارت است. به گفته وي در حال 
حاضر مشكالتي در بخش توزيع واحدهاي بدون جواز صنفي در بحث 
عرضه کاالي قاچاق وجود دارد که مقرر شد اتاق اصناف به اين موضوع 

رسيدگي و در زمان کوتاهي براي اين واحدها مجوز صادر کند. 
----------------------------------------------------

 صرفه جویي 60 هزار تُني 
در مصرف ماهانه گندم صنعت

با اصالح قيمت گندم صنف و صنعت، شاهد صرفه جويي در مصرف اين 
کاالي استراتژيك و آغاز حرکت در مسير مصرف استاندارد گندم اين 

بخش از ابتداي ارديبهشت ماه امسال هستيم. 
به گزارش مرکز اطالع رس��اني ش��رکت بازرگاني دولتي ايران، ميزان 
فروش سامانه گندم صنف و صنعت در ارديبهشت 1۴۰1، به 8۵ هزارو 
۲۳۵ تن رسيد در صورتي که در ارديبهشت 1۴۰۰، که اين ميزان 1۴۶ 

هزارو ۲۹8 تن بود، صرفه جويي ۴۲ درصدي را نشان مي دهد. 
اين گزارش مي افزايد، متغير اصل��ي صرفه جويي بيش از ۶1 هزار تني 
در ميزان تحويل گندم به صنف و صنعت در ارديبهشت ماه سال جاري 
نسبت به ارديبهشت ماه سال گذشته، اصالح قيمت ها در فرآيند عرضه 

اين محصول استراتژيك بوده است. 
 براس��اس گزارش هاي موجود، در ش��رايطي ش��اهد صرفه جويي ۴۲ 
درصدي گن��دم در اين بخش هس��تيم ک��ه فرآورده ه��اي حاصل از 
اين محصول در صنايع ماکاروني، بيس��كويت، ش��يريني، ش��كالت و 
فرآورده هاي مشابه، بدون انقطاع و توقف، توليد و از طريق چرخه  توزيع 
به بازار عرضه ش��ده اند.  بررس��ي هاي به عمل آمده نشان مي دهد که 
اصالح قيمت گندم در اين بخش، به نحوي مانع خروج آرد از نظام توزيع 

شده و از هدر رفتن سرمايه ملي جلوگيري کرده است.

 واردات روسیه از كشور ثالث 
براي دور زدن تحریم ها

رئيس جمهور روس�يه روز گذش�ته قانون واردات از كش�ور ثالث 
را ب�راي دور زدن تحريم ه�اي غرب علي�ه اين كش�ور امضا كرد. 
به گزارش فارس به نقل از روسيا اليوم، »والديمير پوتين« رئيس جمهور 
روس��يه قانوني را امضا کرد که اج��ازه واردات کاال و قطعات از طريق 
کش��ورهاي ثالث را مي دهد تا تحريم هاي غرب را که واردات کاالها و 

محصوالت را ممنوع مي کند، دور بزند. 
در صورتي که واردات بدون رضاي��ت صاحبان حقوق مالكيت معنوي 
انجام شود، اين قانون واردکنندگان در روسيه را از مسئوليت کيفري 
و اداري معاف مي کند. روز گذش��ته س��ندي در اي��ن خصوص براي 
اطالع رس��اني حقوقي در پرتال رسمي منتش��ر و از تاريخ انتشار )۲8 
ژوئن ۲۰۲۲( الزم االجرا شد. هدف اين قانون پاسخگويي به تقاضا در 
بازار روس��يه براي قطعات و کاالهاي کمياب و اصلي است که واردات 
آنها به روس��يه تحت تحريم هاي غرب اعمال شده عليه مسكو ممنوع 

شده است. 
با مكانيزم واردات موازي، يعن��ي واردات از طريق کش��ورهاي ثالث، 
مي توان تقاضاي محصوالتي را که واردات آنها به روس��يه ممنوع شده 

است، برآورده کرد. 
به دنبال آغاز جنگ ميان روس��يه و اوکراين، امري��كا و اروپا بالفاصله 
تحريم هاي خود را عليه اقتصاد روسيه اجرا کردند آنها بانك هاي روسي 
و خريد انرژي )نفت و گاز( از روس��يه را تحريم کردن��د. با وجود اينكه 
غربي ها انتظار داشتند تحريم ها عليه روسيه تورم عميق و طوالني مدت 
را براي اين کشور رقم بزند، اما با گذش��ت چهار ماه تورم در روسيه به 

پايان و در کشورهاي تحريم کننده در حال رکوردشكني است. 

اگر مناب�ع صن�دوق را در طرح هاي پيش�ران 
اقتص�ادي س�رمايه گذاري كني�م، در ب�ازه 
10 س�اله ع�ددي ح�دود هزارميلي�ارد دالر 
در صن�دوق توس�عه مل�ي ذخي�ره مي ش�ود.
در س��ال هاي گذش��ته دولت همواره به بهانه هاي 
مختلف همچ��ون پرداخت خس��ارت هواپيماي 
اوکرايني، هزينه ه��اي کرونا، حوادث غيرمترقبه و 
حتي عيدانه از منابع صندوق برداشت کرده است. 
در بودجه امسال نيز پيش بيني شده که ۲۰ درصد از 
منابع نفتي سهم صندوق در اختيار دولت قرار گيرد 
و تنها ۲۰ درصد به صندوق مي رسد. اين در حالي 
است که در عمل ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه 
ملي در اختيار دولت خواهد بود. مديرعامل صندوق 
توسعه ملي معتقد است: »اگر منابع صندوق توسعه 
ملي به جاي بودجه کشور، صرف طرح هاي سودآور 
و پيشران اقتصادي شود، در بازه اي 1۰ ساله، منابع 
صندوق توسعه ملي افزايش ۴۰۰ درصدي خواهد 

داشت.«
دولت گذش��ته در حوزه تثبيتي کمك به بودجه 
جاري و عمراني منابعي را برداش��ت کرده اس��ت. 
متأسفانه صندوق توسعه ملي آخرين محل پرداخت 
طلب هاي دولت هاست و به اين صورت که تاکنون 
۲ ميليارد دالر برگشت داده شده است. نظر صندوق 
اين است که هر مبلغي به هر اسمي از منابع صندوق 
برداشت شده است بايد برگشت داده شود و هر ساله 
بايد منابع صندوق افزايش يابد و کم ش��دن منابع 
انحراف از مأموريت هاس��ت. رهب��ري بارها تأکيد 
داشتند دولت ها نبايد صندوق توسعه ملي را حيات 

خلوت خود بدانند و دست در جيب مردم بكنند. 
در اين خصوص مه��دي غضنف��ري در مصاحبه 

اختصاصي با خبرگزاري صدا و س��يما افزود: »اگر 
قرار باشد سالي ۲۵ ميليارد دالر به دولت بدهيم که 
بودجه کشور را از درآمد هاي صندوق اداره کند، بايد 
فعاالنه بكوشيم که منابع را در جاي مناسب و پرسود 
از جمله در طرح هاي پيشران، سرمايه گذاري کنيم 
و س��ود حاصله را به دولت دهيم تا امورات کش��ور 
هرچه بهتر انجام ش��ود، در بازه 1۰ س��اله عددي 
ح��دود هزارميليارد دالر در صندوق توس��عه ملي 

ذخيره مي شود.«
وي اضافه کرد: »به اين ترتيب به نقطه اي خواهيم 
رسيد که اگر روزي عالقه مند به فروش نفت نباشيم، 
با ميزان دارايي ذخيره شده و کسب و کار هاي ايجاد 

شده به راحتي مي توانيم کشور را اداره کنيم.«

 غضنفري ب��ا بيان اينك��ه اين صندوق ب��ه دنبال 
سرمايه گذاري و سودآوري است و در اين باره جايي 
را بهتر از طرح هاي پيشران سراغ ندارد، در خصوص 
چگونگي حمايت هاي صندوق توسعه ملي از موضوع 
توليد و پيش��ران هاي اقتصادي گف��ت: »صندوق 
توسعه وظايف خود را در قالب ارائه تسهيالت ارزي 
و ريالي به بخش توليد انجام مي دهد. نقش صندوق 
توسعه ايجاد درآمد اس��ت به گونه اي که بتوان از 
درآمد هاي نفتي بهره برد و درآمد هاي بيش��تري 
را تولي��د کرد و س��پس از آن درآمد ه��ا در بودجه 
اس��تفاده ش��ود. يعني صندوق وظيفه دارد که در 
سرمايه گذاري نقش ايفا کند و سهم ويژه و بيشتر در 

حوزه هاي پيشران و مگاپروژه ها داشته باشد.«

وي افزود: »آنچ��ه از درآمد هاي نفتي در اين چهل 
سال به دست آمده، ما با آن به عنوان دارايي و ثروت 
برخورد کرديم يعني همه آن را مصرف کرديم. در 
حاليكه اين درآمد هاي نفتي سرمايه بودند و در هيچ 

جاي دنيا رسم نيست که سرمايه، مصرف شود.«
رئيس صندوق توس��عه ملي ادامه داد: »پيشنهاد 
داديم در عوض رابطه نفت، بودجه و صندوق، رابطه 
نفت، صندوق و بودجه شكل گيرد به اين معني که 
همه درآمد هاي نفتي به صندوق س��رازير ش��ود و 
صندوق با اين پول به توليد درآمد و سود بپردازد و در 
پايان هم بودجه با چنين سود هايي اداره شود. اين 
موضوع از ايده فراتر رفته و در کميسيون هاي مجمع 

به تصويب رسيده است.«
غضنفري اضافه کرد: با چنين طرح هايي که براي 
صندوق مدنظر داريم قطعاً صندوق مي تواند يكي 
از بزرگ ترين حاميان طرح هاي پيشران باشد. البته 
اعطاي تس��هيالت به بنگاه هاي کوچك و متوسط 

ادامه دار خواهد بود.«
وي گفت: »اگر حمايت از پيش��ران ها در مجامع و 
کميسيون هاي مختلف تصويب ش��ود، تعهدي را 
ميان دو طرف ايجاد مي کند. به نظرم دولت مي تواند 
مشكالت بر سر راه پيش��ران هاي اقتصادي را حل 
کند به گونه اي که يك محيط مس��اعد رشد براي 
آنها طراحي شود. پيشران ها هم بايد متعهد شوند 
که سهم مشخصي را در توليدناخالص داخلي کشور 
بپذيرن��د. در اين باره افزاي��ش بنگاه ها، به خدمت 
گرفتن فناوري هاي پيشرفته و پيچيده تر، ارتقای 
آمار صادرات، توجه ويژه به کيفيت محصوالت خود 
از تعهداتي است که پيش��ران ها مي توانند در قبال 

حمايت هاي دولت انجام دهند.«

رئيس كل بانك مركزي با بي�ان اينكه در زمينه 
عرضه و تقاضاي ارز تعادل خوبي در بازار ايجاد 
شده است، گفت: در بسياري از روزها در سامانه 
نيما ش�اهد فزوني عرض�ه بر تقاضا هس�تيم. 
 به گ��زارش روابط عموم��ي بانك مرک��زي، علي 
صالحآبادي، در پنجمين جلس��ه هم انديش��ي با 
اقتصاددانان با محوريت »سياستگذاري بهينه ارزي 
و ارتباط ميان متغيرهاي پولي و ارزي« که در بانك 
مرکزي برگزار شد، اظهار داشت: مديريت بازار ارز را 
همواره با جديت و با مكانيزم های مختلف در دستور 
کار قرار داده ايم. رئيس کل بانك مرکزي تأکيد کرد: 
با نظرات اقتصاددانان حاضر در جلسه مبني بر اينكه 
بانك مرکزي بايد حضور مؤثري در بازار ارز داشته 
باشد، موافق هستم و اين بانك با روش هاي مختلف 

مي تواند تعادل و ثبات در ب��ازار ايجاد کند که اين 
موضوع هم اکنون محقق شده است. 

وي با اشاره به اينكه اقدامات متعددي در دستور کار 
بوده و هم اکنون نيز برنامه هايي براي مديريت بازار 
ارز در دست اقدام است، افزود: در مديريت بازار ارز 
بخشي در زمينه هماهنگي بانك مرکزي با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت سفارش ها 
در حال انجام است و در بخش ديگر، بحث مديريت 
عرضه ارز مورد تأکيد قرار گرفته تا صادرکنندگان 
ارز حاصل از صادرات خود را به کش��ور باز گردانند 
و به چرخه تجاري وارد نماين��د. در اين زمينه نيز 
کميته اقدام ارزي تصميماتي به فراخور شرايط اتخاذ 
مي کند. نتيجه اين تصميمات ب��ه ايجاد تعادل در 

عرضه و تقاضا در بازار ختم مي شود. 

رئيس شوراي پول و اعتبار در ادامه تصريح کرد: در 
حوزه حواله ارزي که متولي آن سامانه نيماست هم 
اکنون به طور نسبي تعادل خوبي در زمينه عرضه و 

تقاضا داريم. 
صالح آبادي افزود: برخي روزها ش��اهديم که ارز به 
اندازه کافي وجود دارد ليكن خريدار و تقاضايي براي 
آن نيست و در واقع مي توان گفت در بسياري از روزها 

مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد. 
رئيس کل بانك مرکزي در ادامه تأکيد کرد: در زمينه 
حواله و اسكناس مشكل خاصي وجود ندارد ضمن 
آنكه باي��د تأکيد کرد وضعيت اس��كناس ارز بانك 
مرکزي همانطور که پي��ش از اين نيز اعالم کرده ام 
بسيار خوب است و خوشبختانه صادر کنندگان به 
ويژه بخش غيرنفتي در زمينه قيمت توافقي فروش 

ارز گام هاي مؤثري برداشته اند. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خ��ود به موضوع 
مديريت انتظارات تورمي پرداخ��ت و گفت: بانك 
مرکزي با جديت موضوع مديريت انتظارت تورمي 
را پيگيري مي کند و اين موضوع ني��ز در دولت در 

دستور کار است. 
 صالح آبادي در خصوص برخورد قاطع بانك مرکزي 
با اخاللگران و س��فته بازان ارزي در بازار هم گفت: 
در مدت اخير ب��ا تالش و همكاري ش��بانه روزي با 
دستگاه ها و سازمان هاي نظارتي و انتظامي ذي ربط، 
با برخي کانال هاي فضاي مجازي که با موج سواري 
بر برخي اخب��ار و انتظ��ارات کاذب تورمي اقدام به 
قيمت سازي صوري و شرط بندي بر روي قيمت ارز 

مي کردند برخورد شد. 

اداره کشور با سود سرمایه گذاری صندوق توسعه
منابع صندوق توسعه با سرمايه گذاری در طرح های پيشران اقتصادی طی 10سال به 1000ميليارد دالر خواهد رسيد

برخورد قاطع با اخاللگران و سفته بازان ارزي

   گزارش 2

   گزیده

 میانگین  قیمت هر متر خانه 
در تهران در مرز ۴0 میلیون تومان

خردادماه امسال متوسط قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران، 
۳۹ ميليون و ۴1۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه 

سال قبل به ترتيب 8/۴ و ۳۲/8 درصد افزايش يافته است. 
به گزارش ايسنا، گزارش تحوالت بازار مسكن در شهر تهران که از سوي 
بانك مرکزي منتشر شده، بيانگر اين اس��ت که در خردادماه متوسط 
قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 
از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي تهران ۳۹ ميليون و ۴1۴ هزار تومان 
بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8/۴ و ۳۲/8 

درصد افزايش دارد. 
افزايش ۳2 درصدي معامله خانه در تهران 

عالوه بر اين، تعداد معامالت انجام ش��ده در اين ماه حدود 1۳/۹ هزار 
فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال 1۴۰۰ معادل ۳۲/۳ و 
1۷1/۹ درصد افزايش را نشان مي دهد و بررسي توزيع تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده در ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا حاکي از آن 
است که واحدهاي تا پنج سال س��اخت با سهم ۳۰/1 درصد بيشترين 

سهم را به خود اختصاص داده اند. 
اين در حالي اس��ت که در ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بيشترين 
قيمت هر متر خانه 81 ميلي��ون و 1۰۰ هزار توم��ان در منطقه يك و 
کمترين آن با 1۹ ميليون و ۵۹۰ هزار تومان در منطقه 18 بوده است 
که هر ي��ك از آنها با افزاي��ش ۲۲/۳ درصدي در منطق��ه يك و ۵۵/۳ 

درصدي در منطقه 18 مواجه شده اند. 
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله شده برحسب قيمت 
يك مترمربع بنا در خردادماه امسال نيز حاکي از آن است که واحدهاي 
مسكوني در دامنه قيمتي ۲۵ تا ۳۰ ميليون تومان به ازاي هر مترمربع 
بنا با سهم 1۳/۴ درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را 
به خود اختصاص دادند و دامنه قيمت��ي ۲۰ تا ۲۵ و ۳۰ تا ۳۵ ميليون 

تومان با 1۲/۳ و 11/۹ درصد سهم در رتبه بعدي قرار دارد. 
اوضاع اجاره خانه در تهران 

از س��وي ديگر در خردادماه امس��ال توزيع فراواني تع��داد واحدهاي 
مسكوني معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که 
واحدهاي مسكوني با ارزش يك ميليارد تا يك ميلياردو ۵۰۰ ميليون 
تومان با اختصاص سهم 1۶/۴ درصد بيشترين سهم از معامالت انجام 

شده را داشته اند. 
همچنين، توزيع معامالت انجام شده مسكن بر اساس مناطق شهري 
در تهران حاکي از آن است که منطقه ۵ با 1۴/۴ درصد از کل معامالت، 

بيشترين سهم معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است. 
عالوه بر اين، بررسي شاخص کرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در 
کل مناطق شهري در خرداد امسال نشان دهنده رشدي معادل ۴۶/۵ 

و ۵1/۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. 
----------------------------------------------------

 كاهش 7 هزار توماني 
قیمت هر كیسه سیمان 50 كیلویي

مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صمت از كاهش 7 هزار توماني 
قيمت هر كيسه س�يمان خبرداد و گفت:  قيمت هر كيسه سيمان 
50 كيلويي از 4۳ ه�زار تومان ب�ه ۳6 هزار توم�ان كاهش يافت. 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سيف اهلل اميري گفت: ديروز يك 
ميليون و ۲۵۰ هزار تن سيمان در بورس کاال عرضه شد، اما تقاضا 8۵۰ هزار 
تن بود؛ همچنين قيمت هر کيسه سيمان ۵۰ کيلويي از ۴۳ هزار تومان به 
۳۶ هزار تومان کاهش يافت. قيمت هر تن سيمان فله از 8۰۷ هزار تومان 

به ۵۹۵ هزار تومان رسيد. 
وي افزود: بنابراين قيمت سيمان به طور کامل کاهش پيدا کرد و با توجه به 
شرايط موجود برنامه ريزي شده تا در هفته هاي آينده سيمان در بورس کاال 

عرضه شود تا توليدکنندگان محصوالت سيماني مشكلي پيدا نكنند. 
مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صمت با اش��اره به خريد سيمان در 
هفته گذشته از سوي برخي، بيان داشت: اين افراد حاضر شدند با توجه به 
شرايط، معامله خود را باطل کرده و جريمه آن را به بورس کاال پرداخت 
کنند. شرايطي که براي سيمان پيش آمد، ناشي از کنترل نشدن تقاضا و 
همچنين شايعه قطع برق واحدهاي سيماني بود که سبب افزايش تقاضاي 
کاذب شد، اما خوشبختانه با افزايش عرضه در بورس کاال و کنترل تقاضاها، 

شاهد کاهش چشمگير قيمت سيمان بوديم. 
وي افزود: کساني که در هفته هاي گذشته معدل شفافيت آنها براي يك 
ماهه بورس کاال، ۷۵ تا 8۰ درصد باشد، مي توانند خريد کنند در غير اين 
صورت سامانه اجازه خريد از بورس کاال به آنها نمي دهد، همچنين براي 
فروش هاي سه ماهه کساني که شفافيت آنها ۹۰ درصد باشد در هفته هاي 

آينده فاکتورهايشان را ثبت کنند تا بتوانند از بورس کاال خريد کنند. 
مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صم��ت بيان کرد: از توليدکنندگان 
و مصرف کنندگان سيمان تقاضا داريم تمامي خريد و فروش خود را در 
سامانه جامع تجارت ثبت کنند، همچنين آنهايي که کد نفت را نگرفتند 
نس��بت به کدنفت اقدام و فاکتورهاي خود را جاي گذاري کنند، زيرا در 
غير اين صورت در هفته هاي آينده با مشكل خريد سيمان در بورس کاال 

روبه رو خواهند شد. 

سالم بر شما مخاطبان هميشگي »جوان«. اين ستون متعلق به شماست. 
دلگويه هاي شما عزيزان را از طريق شبكه هاي اجتماعي 0۹1۹0۹6۸5۳0 
يا تلفن: ۸۸4۹۸44۸ پذيرا و  ش�نوا هس�تيم. در نظر داش�ته باشيد 
اين س�تون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت وي�ژه مي خوانند. 

      
     چرا مسئوالن جنگل باني و محيط زيست شهرستان رودسر 

فكري به حال سواحل بكر رامدشت نمي كنند .
رضايي - گيالن: مدتي است که سودجويان با قطعه بندي زمين هاي 
پشت خيابان ۲۲ بهمن شهرك بعثت رامدش��ت در فكر دست درازي 
و ساخت وساز اين منطقه بكر هس��تند حتي حصارکشي ها و ساخت 
اتاقك هاي کوچك در طول يكي - دو س��ال انجام ش��ده اس��ت، اين 
تغييرات به حدي مشهود است که به طور قطع اگر به همين روال ادامه 
پيدا کند بعد از مدت��ي در اين منطقه هيچ خب��ري از درخت و فضاي 
زيباي ساحلي نخواهد بود. چندين بار از ارگان هاي مختلف درخواست 
شده است که تا دير نشده با جديت به موضوع رسيدگي کنند، با توجه 
به بحث فراگير بودن موضوع از دادستاني رودسر خواهشمند است به 

موضوع ورود کنند. 
    آسانسور ايستگاه مفتح خراب است

بيات - تهران: آسانسور مترو مفتح چند مدتي است  خراب است و اين 
موضوع مشكالت زيادي براي شهروندان به خصوص سالمندان ايجاد 
کرده است. جالب اينكه وقتي به مسئوالن اعتراض مي کنيم، جوا ب هاي 
درستي نمي دهند. چرا مردمي که هزينه رفت وآمد را کامل مي پردازند 
بايد با آسانس��ورهاي خراب يا پله هاي برقي خاموش مواجه باشند. آيا 

خدمات حق مسافران نيست؟
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سجادي  - تهران: معتادان متجاهر پارك بازيافت منطقه 1۶ امنيت و 
سالمت شهروندان را در معرض خطر قرار داد ه اند. معتادان متجاهر در 
اين پارك به صورت شبانه روزي حضور دارند و کسي هم جوابگو نيست، 
چند نفر هم به صورت علني به پخش مواد و فروش به معتادان مشغول 
هستند. چندين بار هم با 11۰ و 1۹۷ نيروي انتظامي براي برخورد با 
موادفروشان پارك تماس گرفته شده است که تا اين لحظه عكس العملي 

در قبال اين ناهنجاري ديده نشده است. 

  گزارش یک


