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کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/785/000سکه تمام طرح جدید
3/655/000سکه تمام طرح قدیم

1/940/000نیم سکه
1/203/000ربع سکه

660/000گرمی
343/640هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
10/870دالر
12/720یورو
13/828پوند

1/975لیر ترکیه
2/959درهم امارات

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قبول 
دارم حذف صفر از پول ملی، تاثیری در تورم 
و رشد اقتصادی ندارد گفت: این اقدام کاری 

ظاهری و اسمی است. 
چند روز پیش عبدالناصر همتی از ارسال الیحه 
حذف چهار صفر از پول ملی به دولت خبر داد و گفت 
که بر اساس این الیحه که الزمه اجرای آن، تایید در 
دولت و ســپس تصویب در مجلس است، قرار است 
بر اســاس عرف چند ده ساله بین مردم هر 10 هزار 

ریال معادل یک تومان لحاظ شود. 
پس از آن برخی کارشناسان موضع منفی نسبت 
به این اقدام اتخاذ کردند و رئیس بانک مرکزی هم 
اعــالم کرد ایــن کار یک فرآیند زمان بر اســت که 
اجرای آن حدود دو سال طول می کشد، با این حال، 
همتی در جدیدترین سخنان خود در حاشیه جلسه 
هیئت دولت مجددا بــه موضوع حذف صفر از پول 

ملی پرداخت. 

وی درباره حذف چهار صفر از 
پول ملی اظهار داشت: حذف چهار 
صفر پیشنهادی است که ارائه شده 
و موجب تسهیل امور در مبادالت، 
کاهش هزینه چاپ اســکناس و 
متناسب تر شدن ارتباط پول ملی 
با ارزهای بین المللی می شود. این 
یک پیشــنهاد است و دولت باید 
بررسی کرده و مجلس تبدیل به 
قانون کند که باید اجازه دهیم در 

آرامش بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری فــارس، رئیس کل بانک 
مرکزی اضافه کــرد: برخی مطرح می کنند که این 
اقدام تاثیری در تورم و رشد اقتصادی ندارد و ما هم 
قبول داریم و چنین ادعایی نکرده ایم، این اقدام کاری 

ظاهری و اسمی است. 
همتی با بیان اینکه نقدهای انجام شده را بررسی 

و از آنها استقبال می کنیم گفت: 
نقدهای انجام شده نشان می دهد 
که این اقدام موضوع مهمی است 
و بایــد نظر کارشناســان مدنظر 
قرار گیرد و اگر جمع بندی مثبت 
نبود این اقدام را انجام نمی دهیم 
امــا به نظر من این اقدام مثبت و 

اثرگذار است.
در همین زمینه عبدا... مشکانی 
در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، با 
بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی در شــرایط 
فعلی کاری از پیش نمی برد، اظهار داشت: حذف صفر 
از پول ملی باید با سیاست های اقتصادی همراه باشد. 
در شرایط فعلی که ثبات اقتصادی نداریم حذف صفر 
از پول ملی نه تنها کمکی به حل مســائل اقتصادی 
نمی کند بلکه می تواند حتی نوعی نااطمینانی هم به 

اقتصاد منتقل کند. 

وی اضافه شدن صفرها به پول ملی در طول زمان 
را ناشــی از تورم دانست و ادامه داد: بدهی دولت به 
بخش خصوصی، این بخش را در ســال های گذشته 
بسیار ضعیف کرده که این مسئله باعث کاهش عرضه 
و رکود اقتصادی خواهد شــد. بخش خصوصی برای 
حل مشــکالت خود به بازار گران و ناامن ســرمایه 
مراجعه می کند که این مسئله در نهایت باعث ناامنی 

تولید و صرفه قاچاق می شود.
این کارشــناس اقتصادی مجموع این شرایط را 
مســائل اصلی اقتصاد کشــور ارزیابی کرد و گفت: 
مطرح شــدن حذف چهار صفر از پول ملی در این 
شــرایط فقط باعث انحراف افکار عمومی از مسائل 

اصلی اقتصاد و بودجه می شود. 
پیش از این نیز حیدر مســتخدمین حســینی، 
معاون اســبق وزارت اقتصاد گفته بود این طرح در 
شرایط فعلی به بهبود اوضاع اقتصادی نمی تواند کمک 

کند و فقط مردم را سرگرم خواهد کرد.

همتی: حذف صفر از پول ملی
تاثیری برتورم و رشد اقتصادی ندارد

مدیرعامل شهر جدید پردیس اعالم کرد: 
طی هفته های اخیر تعداد زیادی از واحدهای 

متوقف شده فاز 8 فعال شده است.
به گــزارش خبرگزاری فارس،  مهدی هدایت از 
آغاز ساخت واحدهای مسکن مهر در فاز 8 پردیس 
در راستای جبران کمبود واحدها خبر داد و گفت: 
اقدامات نهایی اقاله پروژه های مســکن مهر شرکت 
توسعه شهرسازی ایرانیان در حال انجام است؛ کاری 
که چندین ســال بود، انجام نشده بود و متقاضیان 

مسکن مهر در بالتکلیفی به سر می بردند. 
وی همچنین از انجام عملیات آسفالت ورودی فاز 
8 و دو بانده کردن این مسیر بعد از 7 سال خبر داد 
و اظهار کرد: عملیات اجرایی ساخت مساجد، مدارس 
و... فعال شده است، ضمن اینکه هیچ مشکلی برای 
تامین منابع مالی وجود ندارد و نیازهای مالی از محل 

درآمدهای شرکت تامین شده است.
مدیرعامل شهر جدید پردیس همچنین از دیدار 
مدیران عامل شرکت عمران با ساکنان پروژه جهاد 
نصر در فاز 8 پردیس خبر داد و گفت: در بازدیدهای 
ما از ساکنان پروژه جهاد نصر و پردیس سازان نوید و 

مدیرعامل شهر جدید پردیس:

ساخت واحدهای جدید مسکن مهر دوباره در پردیس آغاز شد

طلیعه معماران آرتا در فاز 8 بسیار مثمرثمر بوده چرا 
که این دیدارها با محوریت بررسی مشکالت و تسریع 

در برخی کمبودها می تواند مفید باشد.
هدایــت ادامه داد: مشــکل تحویــل نصبیات 
پروژه های مســکن مهر پردیس در فاز 11 در حال 
برطرف شدن است که تاکنون مشکل تحویل 500 

واحد حل شده است.

وی با بیان اینکه مســئله عدم تحویل پکیج به 
متقاضیان فاز 11 برطرف شده است از حل مشکل 

نبود آسانسور برای برخی از پروژه ها نیز خبر داد.
مدیرعامل شــهر جدید پردیس در مورد اینکه 
آیا قرار است در پردیس بارگذاری جدیدی صورت 
گیرد، خاطرنشان کرد: قرار نیست بارگذاری جدیدی 
صورت گیرد، بلکه قرار اســت از ظرفیت خود شهر 

جدید پردیس برای متقاضیان اضافه ثبت نام شــده 
مسکن مهر در نظر گرفته شود.

هدایت پیش تر در مورد متقاضیانی که ثبت نام 
کرده و آورده خــود را واریز کرده اند گفته بود، اگر 
متقاضیان مسکن مهر پردیس عالقه مند هستند که 
زودتر صاحب مســکن شوند می توانند به شهر پرند 
و هشــتگرد بروند، اما اگر ایــن متقاضیان از زمان 
تحویل واحدها مطمئن شوند، دوست دارند که در 

شهر پردیس صاحب مسکن شوند.
وی در مورد افزایــش قیمت ها نیز عنوان کرد: 
فعال بخشــنامه ای درمــورد افزایــش قیمت به ما 
اطالع رسانی نشده است، پس نمی توانیم به افزایش 

قیمت اقدام کنیم.
مدیرعامــل شــهر جدیــد پردیــس در مورد 
متقاضیانی که واحدهای خود را تحویل نگرفته ولی 
اقساط پرداخت می کنند، گفته بود، اولویت نخست 
حل مشکالت با این متقاضیان است و اولویت بعدی 
نیز حل مشکل دارندگان مسکنی است که واحدهای 
مسکونی خود را تحویل گرفته اند، اما هنوز مشکالت 

آنها حل نشده است. مرکز پژوهش های مجلس متذکر شــده است که علیرغم 
اینکه ۱۲۰ هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را بافت فرسوده 
تشکیل می دهد، اما هیچ حکمی درخصوص بافت فرسوده در 

بودجه سال آینده دیده نمی شود.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی بخش مسکن الیحه 
بودجه ســال 98 آورده است: در بررسی جهت گیری های ماده واحده 
الیحه بودجه سال 98 و تغییرات آن نسبت به بودجه مصوب سال 97 
نکته مهم این است که نه در تبصره 4 و نه در تبصره دیگری، درخصوص 
بافت فرســوده در الیحه بودجه 98 حکمی پیش بینی نشده است، در 
حالی که بافت فرســوده 120 هزار هکتار از وسعت شهرهای کشور را 
تشــکیل می دهد و در نظر گرفتن اقدامات مناسب درخصوص آن در 
تبصره های الیحه  بودجه سال 98 یک ضرورت و عدم اتخاذ تمهیدات 

الزم درخصوص آن یک ضعف است.
بنا بر این گزارش، براساس تبصره های ماده واحده بودجه مصوب 
سال 1397 به موجب تبصره 4 در بند »ب« دولت مجاز شناخته شده 
است که مبلغ معادل 143/750 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه 
ملی برداشت و بخشی از منابع حاصله از آن را در جهت بازسازی مناطق 
آسیب دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافت های فرسوده مصرف کند. 
نکته مهم این است که نه در تبصره 4 و نه در تبصره دیگری درخصوص 
بافت فرسوده در الیحه بودجه سال 98 حکمی پیش بینی نشده است.

همچنین به موجب بند »هـ« تبصره 10 به وزارت راه و شهرسازی 
اجازه داده شده است که عرصه و اعیان تعدادی از واحدهای مسکونی 
مســکن مهر که فاقد متقاضی است، با مجوزهای مربوطه و تسهیالت 
پرداخت شــده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور واگذار کند که این تبصره 

در ماده واحده الیحه بودجه سال 1398 دیده نشده است. 
مهم ترین تبصره ای که در بخش مســکن و شهرســازی در الیحه 
بودجه سال 1398 اضافه شده، تبصره »8« است، به موجب مفاد این 
تبصره به دولت اجازه داده می شــود برای عملیات آماده سازی، تأمین 
خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های 
بازآفرینــی شــهری و احیای بافت های فرســوده و همچنین احداث 
واحدهای مســکن اجتماعی و حمایتــی اقداماتی به عمل آورد. نکته 
اصلی درخصوص این تبصره، تأمیــن منابع مالی برای اهداف اجرای 

طرح های آن است.
در جزء »1« بند »ب« این تبصره بیان شده که بدهی بانک مسکن 
به بانک مرکزی ایران بابت اصل ســود خطوط اعتباری طرح مسکن 
مهر تا ســقف 50 هزار میلیارد ریال به حســاب بدهی دولت به بانک 
مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک 

مسکن منظور می شود.
براســاس این بند، در واقع هیچ منبع مالی برای اجرای طرح های 
فوق الذکر ایجاد نخواهد شد، به این ترتیب، پیشنهاد اول حذف این بند 
از تبصره است و در غیر این صورت پیشنهاد می شود سقف تسهیالت 
برای آن مشــخص شود، به این صورت که بانک مسکن موظف باشد 
از محــل منابع داخلی خود مبلغی در حدود حداقل 10 هزار میلیارد 
ریال را عالوه  بر تعهدات جاری خود در جهت اجرایی شــدن این بند 

از تبصره به کار گیرد.

دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: اگر 
روند فعلی توزیع و ترخیص نهاده های دامی اصالح نشــود، 

بی شک تولید مرغ و تخم مرغ دچار مشکل می شود.
فرزاد طالکش در گفت و گو با  باشــگاه خبرنگاران جوان، با  اشاره 
بــه اینکه نبوِد نهاده های دامی، صنعت مرغداری را با مشــکل جدی 
روبرو کرده اســت، اظهار کرد: ِکشــتی های زیادی در بنادر روی آب 
هستند. عدم ترخیص نهاده ها از ِکشتی، زمینه را برای افزایش قیمت 
و کمبــود نهاده  برای عرضه به مرغدار فراهم کرده اســت که چنین 
شرایطی مطلوب نیست. با توجه به مشکل کنونی نهاده های دامی از 
دولت انتظار می رود که ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام را در اختیار 

مرغداران قرار دهد و به داد آنها برسد.
دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با  اشــاره به اینکه 
در شــرایط فعلی بحث نوسان قیمت نهاده های دامی مطرح نیست، 
بیان کرد: با توجه به آنکه نهاده  ای برای توزیع به مرغدار وجود ندارد، 
از این رو بحث قیمت مطرح نیســت و تنها ممکن است مرغداران به 

سبب قرض به یکدیگر، نرخی را مطرح کنند.
طالکــش درباره اینکه با ادامه روند فعلی، تولید مرغ و تخم مرغ 
با چالش هایی روبرو می شود، افزود: در شرایط فعلی که امکان انتقال 
ارز بــرای واردات نهاده های اصلی خوراک مرغ وجود ندارد، جای این 
سؤال مطرح است که در صورت کمبود تولید مرغ و تخم مرغ چطور 

می توان به واردات برای تامین نیاز کشور اقدام کرد؟
وی ادامــه داد: با توجه به آنکه نهــاده دامی در بازار وجود ندارد، 
بنابراین بحث ضرر و زیان مرغدار مطرح نیســت چرا که با ادامه این 

روند صنعت مرغداری کشور به نابودی کشیده می شود.
دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با  اشــاره به اینکه 
قیمت تمام شده برای تولید تخم مرغ مطرح نیست، بیان کرد: با وجود 
آنکه 80 درصد قیمت تمام شده تولید مربوط به خوراک دام است، از 
این رو با نوسان نرخ نهاده های دامی، نمی توان قیمت تمام شده  تولید 

تخم مرغ را اعالم کرد.
طالکش متوسط قیمت تخم مرغ در خرده فروشی های سطح شهر 
را 600 تا 700 تومان اعالم کرد و گفت: البته ممکن است در برخی 
مغازه های سطح شهر با نرخ های 800 تا یک هزار تومان هم عرضه شود.

وی درباره اینکه مرغداران از افزایش 25 تا 30 درصدی نهاده های 
دامی نســبت به هفته هــای قبل انتقاداتی دارند، افــزود: با توجه به 
اختصــاص ارز 4200 تومانی بــه واردات نهاده های دامی، در کالن، 
قیمت نهاده ها نباید تغییری داشــته باشد، اما به سبب عدم ترخیص 
بار از کشتی و پرداخت  تاخیر خسارت، تبعا قیمت نهاده ها با نوساناتی 

روبرو می شود.
این مقام مســئول در پایان با  اشــاره به اینکه مشکلی در تولید 
و عرضــه تخم مرغ وجود نــدارد، تصریح کرد: اگر روند فعلی توزیع و 
ترخیص نهاده های دامی اصالح نشود، بی شک تولید مرغ و تخم مرغ 

دچار مشکل می شود.

دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار:

کمبود نهاده های دامی تولید مرغ را 
به شدت کاهش می دهد

مرکز پژوهش های مجلس تذکر داد

حذف ساماندهی بافت های فرسوده 
از الیحه بودجه ۹۸

ارزش تسهیالت صندوق پس انداز مسکن 
یکم با توجه به رشــد شدید بهای مسکن در 
یک سال اخیر و کاهش سهم این وام از بهای 

مسکن کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، صندوق پس انداز 
مســکن یکم و وام 80 میلیون تومانی مسکن برای 
خانه اولی ها در شــرایطی شکل گرفت که وام این 
صندوق به طور متوســط نیمی از بهای مســکن را 
پوشش می داد و در برخی مناطق حتی معادل 70 

درصد قیمت مسکن بود.
اما در یک سال اخیر و با رشد شدید قیمت ها در 
شــهر تهران، سهم این وام از بهای مسکن به شدت 
کاهش یافته است به طوری که متوسط قیمت هر 
متر مسکن از 4 میلیون و 789 هزار تومان در مهر 
مــاه 96 به 9 میلیون و 554 هزار تومان در آذر ماه 
امسال رسیده است که رشــدی 99.2 درصدی را 

نشان می دهد.
اما فرض  کنیم متقاضیان وام مسکن از صندوق 
پس انداز مســکن یکم متقاضی خرید مســکن در 
مناطقی غیر از مناطق اول تا هشــتم هم هستند. 
در این صورت متوســط قیمت هر متر مســکن در 
مناطق 9 تا 21 کمتر از متوســط قیمت مسکن در 

شهر تهران است.
با فرض بهای 5/5 میلیون تومانی برای هر متر 
مربع مسکن برای متقاضیان وام مسکن 80 میلیون 
تومانی، بهای تمام شده مسکن برای آنها برای یک 
خانه 60 متری 330 میلیون تومان می شود. بنابراین 
در بهترین حالت وام 80 میلیون تومانی مسکن فقط 

24 درصد از بهای مسکن را پوشش می دهد.
خانه اولی ها به امید خرید مسکن از ابتدای خرید 
مسکن تا مهر ماه امسال حدود 9 هزار میلیارد تومان 
ســپرده  گذاری کرده اند و به گفته مدیرعامل بانک 
مسکن تعداد کل حساب هایی که تا تاریخ 6 شهریور 
افتتاح شده 496 هزار فقره بوده که 52 هزار فقره از 
دریافت تسهیالت منصرف شده و حساب را بسته اند.

انصراف 52 هزار نفر از دریافت تســهیالت، در 
برابر دریافت 85 هزار فقره وام از ابتدای تاسیس این 
صندوق تاکنون نکته قابل تاملی است. سپرده گذاران 
این صندوق، متقاضیان خرید مسکن هستند و تنها 
به امید خرید مسکن در این صندوق سپرده گذاری 
کرده اند. بنابراین در صورتــی پول خود را نزد این 
صندوق قرار خواهند داد که امکان خرید مسکن با 

تسهیالت این صندوق را داشته باشند.

افول تدریجی صندوق مسکن یکم

سیاست دولت فعلی برای خانه دار کردن مردم نتیجه چندانی نداشت

مدیرعامل بانک آینده گفت: برای عبور از شرایط تحریم 
باید برنامه داشته باشیم.

جالل رســول اف، در جلسه هم اندیشــی مسئوالن بانک آینده با 
اشاره به شــرایط اقتصادی کشور خطاب به مدیران و رؤسای شعب 
بانک گفت: همه ما به عنوان یک مدیر بانکی باید دوشادوش مسئوالن 
اقتصادی کشور و همراه تمام مردم و برای عبور از شرایط دوران تحریم 
آماده بوده و برنامه داشته باشیم.وی توضیح داد؛ اقتصاد ایران، بانک 
محور بوده و به همین دلیل بیشــتر فشار دشمنان، بر تخریب نظام 
بانکی کشور متمرکز است. لذا، باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم که 
با بعضی شایعه پردازی معاندان، اعتماد مردم به بانک ها، دچار تزلزل 
گردد؛ گرچه مردم عزیزمان، هوشــیارتر از این هستند که خود را در 

معرض این گونه شایعات قرار دهند.
مدیرعامل بانک آینده تأکید کرد: حق مشــتری است که بداند 
در بنگاه اقتصادی که ســرمایه گذاری کرده و با آن کار می کند چه 
می گذرد؛ لذا، باید برای مشــتریان و دیگر ذی نفعان وقت بگذارید و 

خدمات و محصوالت بانک را برای آنها به طور کامل توضیح دهید.
رســول اف همچنین از رؤسای شعب بانک خواست آن طور که 
شایسته شأن ذینفعان، مدیران، شــهروندان و نام بانک آینده است 
عمل نمایند تا مشــتریان مانند همیشــه وجه تمایز بانک آینده را 

احساس کنند.

* در سال 96، ظرفیت عملی نیروگاه ها با افزایش 1534 مگاوات نسبت 
به سال قبل به میزان 68 هزار و 132 مگاوات رسیده است. به گزارش 
فارس، بر اســاس اطالعات منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، 
ظرفیت عملی نیروگاه ها طی سال های برنامه چهارم توسعه دارای رشد 
7/1درصد بوده و طی ســال های برنامه پنجم توسعه 1/34درصد رشد 
داشــته است.براساس این گزارش، میزان تولید ناویژه انرژی برق )جمع 
انرژی تولیدی مولدهای برق یک نیروگاه که در طی یک دوره زمانی معین 
)مثاًل یکســال( روی پایانه خروجی مولدها بر حسب کیلووات ساعت یا 
مگاوات ساعت اندازه گیری می شود( طی سال های برنامه چهارم توسعه 
3/5درصد و طی برنامه پنجم 3/67درصد رشد داشته است.در این ارتباط 
در سال 96 این مقدار با افزایش 8درصدی نسبت به سال قبل به میزان 

312479 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.
* یک کارشناس حوزه کار با هشدار به کسانی که به دنبال حذف 
حداقل های دستمزد در روستاها و شهرهای کوچک هستند،  گفت: 
تا زمانی که قانون کار در راستای مزد توافقی اصالح نشده، مجلس 
باید در برابر دیدگاه ها و طرح های خطرناکی که شــأن و کرامت 
انسان ها را زیر سؤال می برد، بایستد. حمید حاج اسماعیلی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مدتی است که بحث حذف حداقل 
دســتمزد در مناطق روستایی و شهرهای کوچک را می شنویم 
که فارغ از دیدگاه و نیت طراحان و توجیه کمک های اشتغال به 
جای پرداخت دستمزد، باید دانست که اساسا طرح چنین مباحث 

و دیدگاه هایی بدون توجه به قوانین کشور قابلیت اجرا ندارد.
* بانــک اقتصاد نوین با هدف افزایش قدرت خرید و حفظ ســرمایه و 
پس انداز مشتریان و کمک به رونق و شکوفایي چرخه اقتصادي کشور، 
طرح »کوشان« را معرفي کرد.به گزارش روابط عمومي این بانک، طرح 
تســهیالتي »کوشــان« فرصت خوبي را براي سپرده گذاران حقیقي و 
حقوقي بانک اقتصادنوین فراهم کرده تا بتوانند ضمن دریافت سود سپرده، 
تا 80 درصد مبلغ سپرده خود، بدون نیاز به ضامن و در کمترین زمان 
ممکن تسهیالت ارزان قیمت دریافت کنند.نرخ سود یا کارمزد تسهیالت 
در طرح »کوشان« متغیر بوده و به نسبت نرخ سود سپرده دریافتي توسط 
مشتري بابت سپرده تودیع شده و دوره زماني بازپرداخت تسهیالت بین 

چهار تا 18درصد تعیین شده است.
* با توجه به استقبال عالقمندان، بانک پاسارگاد سومین جشنواره 
فیلم ۱8۰ثانیه ای را برگزار خواهد کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی دبیر اجرایی جشنواره ضمن اعالم 
این خبر گفت: جشنواره فیلم ۱8۰ ثانیه ای بانک  پاسارگاد، در ۲ 
محور مسئولیت های اجتماعی در زمینه های تکریم خانواده، حفظ 
منابع  طبیعی و محیط زیست و اهدای عضو و همچنین حمایت 
از تولید ملی در بســتر اقتصاد مقاومتی، با دعوت از جوانان و 
عالقمندان به هنر فیلم ســازی که دغدغه  مسائل اجتماعی و 
فرهنگی را نیز دارند، برگزار خواهد شد. گفتنی است دبیرخانه 
فیلم ۱8۰ثانیه ای بانک  پاســارگاد به شماره 3۱-8۲893۰3۰ و 
سایت جشنواره به آدرس www.pasargadfilmfest.ir آماده 

پاسخگویی به سؤاالت عالقمندان خواهد بود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر 
راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با افزایش ۱۱/۲ درصدی 
تخصیص ارز نسبت به سال گذشته برای واردات برنج، نگرانی 

برای تنظیم بازار شب عید نداریم. 
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، مسعود بصیری درباره وضعیت 
برنج کشور اظهار کرد: میزان کل ارز تخصیص یافته به برنج وارداتی برای 
رفع کســری این محصول در بازار مصرف کشور، بیش از کل سال قبل 
اســت. ضمن اینکه براساس اطالعات اخذ شده از معاونت امور تولیدات 
زراعی، میزان تولید برنج کشــور بین دو تا 2/2 میلیون تن است و نیاز 
برنج وارداتی با احتســاب ســرانه مصرف 37/7 کیلوگرم برای هر نفر و 
نزدیک به 800 هزار تا یک میلیون و 100 هزار تن برآورد شده که این 

مقدار به غیر از ذخیره راهبردی است.
وی ادامه داد: به رغم اعمال تحریم های ظالمانه، با برنامه ریزی هایی 
که از قبل صورت گرفته در همه کاالهای اساســی از جمله برنج، وضع 
ذخایر راهبردی خوب اســت و هر زمان بازار نیاز به ورود دولت داشته 
باشد می توانیم ورود پیدا کنیم. به منظور تخصیص ارز دولتی به واردات 
برنج مورد نیاز کشــور هیچ مشکلی نداریم و تا تاریخ 31 تیر 98 به هر 
میزان که بازار نیاز داشــته باشد می توانیم نسبت به تخصیص و واردات 
اقدام کنیم.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین وزارت جهاد کشــاورزی با 
بیان اینکه از ابتدای ســال تا 15 دی مــاه، بالغ بر یک میلیون و 117 
هزار تن برنج وارد کشور شده است، افزود: در مدت مشابه سال گذشته 
حدود یک میلیون و 113 هزار تن واردات این محصول به کشور صورت 
گرفت. مســئولیت تامین با وزارت جهاد کشاورزی است و واردات برنج 
مورد نیاز کشور نیز توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، اما نظارت 
بر توزیع در شــبکه های مویرگی این محصول بر عهده وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است.
بصیری با  اشاره به واردات برنج از کشورهای هند، پاکستان و تایلند 
گفت: سالمت و استانداردهای این برنج ها از سوی سازمان غذا و داروی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی تایید می شود. ضمن اینکه 
زمان ممنوعیت واردات برنج از 31 مرداد سال 98 است و تجار باید قبل 

از تاریخ مقرر برنج خود را وارد کشور کنند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی هر سال از 31 مرداد تا پایان آبان 
ماه برای حمایت از تولیدکنندگان در زمان برداشت، واردات برنج را ممنوع 
می کند و این زمانبندی بر اساس شرایط کشور گاهی جابه جا می شود. 
با توجه به شــرایط تحریم، ضرورت تامین برنج به اندازه کافی در بازار، 
رفع نگرانی ها و جلوگیری از افزایش قیمت برای مصرف کننده، امســال 

ممنوعیت واردات برنج از 31 شهریور تا اوایل آذر اعمال شد.

رئیس  انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران 
با اعالم اینکه با ثبات نرخ ارز تغییری در قیمت 
محصوالت سلولزی به وجود نیامده است، گفت: 
تولیدکنندگان امروز به وفور کاال تولید و راهی 

بازار می کنند. 
عباس فصیح خوشگرد در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، با  اشــاره به اینکه ثبات قیمت دالر در بازار 
باعث شــده تا بازار محصوالت صنایع سلولزی هم 
متعادل شــود، اظهار داشت: متأسفانه طی ماه های 

گذشته افزایش نرخ ارز باعث رشد قابل توجه قیمت ها 
و برهم زدن تعادل بازار شــده بود که در حال حاضر 

این موضوع از بین رفته است.
وی بــا اعالم اینکه با ثبــات نرخ ارز تغییری در 
قیمت محصوالت سلولزی به وجود نیامده است، افزود: 
تولیدکنندگان امروز به وفور کاال تولید و راهی بازار 
می کنند به نحوی که در بخش محصوالت سلولزی 
کمبودی در بازار وجود ندارد. در حال حاضر تأمین 
ارز تولیدکنندگان از سامانه نیما انجام می شود و به 

همین دلیل، چندماهی است که بازار این محصوالت 
روی آرامش دیده است.

گفتنی اســت، چند ماه پیش تامین مواد اولیه 
محصوالت سلولزی و تخصیص ارز آن با مشکل مواجه 
شد و با توجه به افزایش نرخ ارز شاهد افزایش دو تا 
2/5 برابری قیمت محصوالت سلولزی به دلیل گران 
شــدن مواد اولیه بودیم. تمام مواد اولیه تیشو و 80 
درصد مواد اولیه در بخش پوشک بچه، وارداتی است. 
قرار بود با کاهش نرخ ارز، قیمت محصوالت سلولزی 

پایین بیاید اما این اتفاق رخ نداد. رئیس انجمن صنایع 
سلولزی ایران تصریح کرده بود: با توجه به تمهیداتی 
کــه دولت در نظر گرفته، ارز مــورد نیاز مربوط به 
تامین مواد اولیه محصوالت سلولزی از طریق سامانه 
نیما و براســاس نرخ ارز در این ســامانه خریداری 
می شود و در صورتی که این نرخ کاهش یابد قیمت 
محصوالت ســلولزی نیز به دلیل وابســتگی قیمت 
 مواد اولیه این محصوالت به نرخ ارز، کاهش خواهد

 یافت.

وزارت جهاد کشاورزی:

برنج شب عید تامین شده است

مدیرعامل بانک آینده:

برای عبور از شرایط تحریم
 باید برنامه داشته باشیم

رئیس  انجمن صنایع بهداشتی:

محصوالت سلولزی به وفور در بازار وجود دارد

شــرکت خودروسازی ایران خودرو از افزایش ۱۰ تا ۱3 میلیون 
تومانی محصوالت خود برای ماشین های کمتر از 45 میلیون خبر داد. 
از سه ماه پیش قرار بود ستاد تنظیم بازار قیمت های جدید خودروهای 
زیر 45 میلیون تومان را اعالم کند؛ موضوعی که با تعویق رو به رو شــد و 
چند روز پیش مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
گفت قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری و سایر خودروها، روز پنجشنبه 

)13 دی ماه( اعالم می شود اما باز هم اعالم آن به تعویق افتاد. 
در نهایت، روز گذشته قیمت های جدید خودروهای مذکور توسط شرکت 
ایران خودرو اعالم شد که حاکی از افزایش بیش از 10 میلیونی در هریک 
از خودروها بود. البته پیش از این هم در اوایل دی ماه، ایران خودرو قیمت 

پنج محصول خود را از 20 تا 40 میلیون تومان افزایش داده بود. 
در افزایش قیمت های دو هفتــه پیش، قیمت »پژو پارس ال ایکس« 
اتوماتیــک از 54 میلیون و 800 هزار تومان بــه 76 میلیون و 700 هزار 
تومــان؛ »دانگ فنگ اچ30 کراس« از 50 میلیون و 45 هزار تومان به 75 
میلیــون تومان، »هایمــا اس5« از 98 میلیون و 640 هزار تومان به 138 
میلیون تومان، »دنا پالس« از 53 میلیون و 265 هزار تومان به 76 میلیون 
تومان، »پژو 207 دستی« از 47 میلیون و 128 هزار تومان به 70 میلیون 

تومان افزایش یافت.
همان طور که اشــاره شــد، قیمت این پنج خودرو به ترتیب حدود 22 
میلیون، 25 میلیون، 40 میلیون، 23 میلیون و 23 میلیون گران شــده اند 
که بر این اساس می توان گفت در لیست جدید قیمت های ایران خودرو از 

بیش از 20 میلیون تا 40 میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند. 
در حــال حاضر هم -همانطور گفته شــد- قیمت خودروهای زیر 45 
میلیون تومان ایران خودرو از 10 تا 13 میلیون تومان گران شده است؛ بر 
همین اساس، قیمت پژو 405 از 34 میلیون به 45 میلیون تومان، سمند 
از 36 میلیون به 47 میلیون تومان، پژو پارس از 42 میلیون به 54 میلیون 

و پژو 206 هم از 42 میلیون به 55 میلیون تومان رسیدند. 
جزئیات افزایش قیمت ها در جدول روبرو؛

با افزایش حداقل ۱۰ میلیون تومانی

قیمت های جدید محصوالت ایران خودرو اعالم شد
قیمت جدید )تومان(قیمت قبل )تومان(نوع خودرو

پژو405 بنزینی GLX با ترمز ضد قفل و ایموبیالیز و 
32/945/60042/829/200کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه 

پژو405 دو گانه سوز )GLX(با ترمز ضد قفل و 
34/746/20045/170/000ایموبیالیز و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 

پژو405 دو گانه سوز )GLX(با ترمز ضد قفل و ایموبیالیز 
34/746/20045/170/000و کیسه هوای راننده و سرنشین تریم بژ و یورو 4 

 TU5 با موتور 16 سوپاپ SLX پژو 405 بنزینی
و ترمز ضد قفل و ایموبیالیز و کیسه هوای راننده و 

سرنشین  یورو 4  و بهینه
35/106/80045/638/800

33/536/40043/597/300سمند LX سال بنزینی مالتی پلکس
36/083/20046/908/100سمند LX مدل EF7 پایه گاز سوز مالتی پلکس 

سمند LX مدل EF7 پایه گاز سوز مالتی پلکس با 
36/618/00047/603/400مخزن 100 لیتری

34/339/20044/640/900سمند LX مدل EF7 بنزینی با کیسه هوای راننده
پژو 206 تیپ 2 با ترمز ضد قفل و کیسه هوای 

36/287/90047/174/200راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو 4 بهینه

پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین و 
سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و 

شیشه باال بر عقب برقی و یورو 4 بهینه
41/943/60054/526/600

پژو 206 صندوق دار V8 با کیسه هوای راننده و 
سرنشین وسنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه 

جانبی و شیشه باال بر عقب برقی و یورو4 بهینه 
42/764/10055/593/300

39/510/10051/363/100رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه 
پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموبیالیزر  و 
کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم اخطار 

سرقت و یورو 4 بهینه
40/775/80053/085/000

پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموبیالیزر  و کیسه هوای 
40/596/70052/775/700راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید  و یورو 4 

پژو پارس سال دو گانه سوز با ترمز ضد قفل و 
ایموبیالیزر  و کیسه هوای راننده و سرنشین و 

غربیلک فرمان طرح جدید  و یورو 4
42/242/00054/914/600

در شرایط کنونی با افزایش بهای مسکن، امکان 
خرید خانه برای خانه اولی ها کاهش یافته و به نظر 
می رســد اغلب متقاضیان توان خرید مسکن با این 

قیمت ها و این سقف وام را ندارند.
گفتنی است دولت روحانی در شرایطی روی کار 
آمد که حوزه ساخت و ساز مسکن در کشور با اجرای 
طرح ملی مسکن مهر روند مثبتی به خود گرفته بود و 
انتظار می رفت با ادامه یافتن آن مسیر، عرضه مسکن 
روند با ثباتی پیدا کند و قیمت ها متعادل شود. در آن 
صورت اعطای تسهیالت مسکن می توانست به کمک 
مردم بیاید و اقشار کم درآمد را هم صاحب خانه کند.

اما دولــت روحانی با محوریت عباس آخوندی، 
وزیر مستعفی راه و شهرسازی، از یک طرف مسکن 
مهر را مورد انتقاد و توهین قرار داد و به جای آن ایده 
مسکن اجتماعی را مطرح نمود که آن هم روی کاغذ 
باقی ماند و خیری از قبل این طرح به مردم نرسید.

با کم توجهی به بخش عرضه، تنها سیاست دولت 
روحانی ایجاد صندوق مسکن یکم و ارائه تسهیالت 
بود که آن هم مشــکالت خود را داشت. ودیعه 80 
میلیون تومانی که زوجین باید به مدت یک ســال 
سپرده گذاری می کردند و همچنین اقساط سنگین 
این تســهیالت، آن را عمال از دسترس گروه زیادی 

از مردم خارج می کرد.
پس از جهش قیمت ها در یکسال اخیر، همین 
سیاســت هم شکست خورد و هم اکنون تسهیالت 
صندوق مسکن یکم چیزی کمتر از یک چهارم قیمت 
مســکن، آن هم در نقاط متوسط و پایین تهران را 

پوشش می دهد.
اگر دولت روحانی به جای تبلیغات پنج ســال 
گذشته علیه مسکن مهر، روی بخش عرضه مسکن 
تمرکز می کرد، نه قیمت ها اینچنین افسارگسیخته 
زیاد می شــد و نه ارزش تسهیالت مسکن این قدر 

کاهش می یافت.
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