
گروه اقتصــادی -رئیس اتحادیه برنج فروشــان بابل گفت: احتمال 
افزایش مصرف برنج در ماه های پیشــرو وجود دارد چراکه برگزاری مراسم 
محرم آزاد شــده و از ســوی دیگر حجاج بعد از بازگشــت از مکه مهمانی 

می دهند از این رو افزایش مصرف برنج حتمی است.
حسن تقی زاده با اشاره به کاهش 10 تا 12 درصدی قیمت برنج، گفت: 
رکود بر بازار برنج حاکم شــده اســت چراکه عرضه این محصول با نزدیک 
شــدن به فصل برداشت برنج نو 2 برابر شده این در حالیست که تقاضا برای 

خرید برنج کاهش پیدا کرده است.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: همواره با نزدیک شدن به فصل برداشت 
برنج نو و افزایش عرضه برنج های قدیمی، قیمت ها ریزش می کند. همچنین 
با گرم شدن هوا احتمال حشره زدن برنج وجود از این رو افرادی که برنج در 
انبار دپو کردند اقدام به عرضه آن می کنند از این رو خریداران ریسک نمی کنند 

و منتظرند تا مرداد برنج نو طارم در بازار عرضه شود.
وی با اشــاره به قیمت انواع ارقام برنج در بنکداری، خاطر نشــان کرد: 
طارم و هاشمی محلی کیلویی 105 هزار تومان، فجر کیلویی 76 هزار تومان، 

شیرودی 65 هزار تومان، ندا کیلویی 60 هزار تومان عرضه می شود.
تقی زاده با بیان اینکه شــهرهای شمالی با بحران کم آبی مواجه نیستند، 
افــزود: گرمای زیر 35 درجه باعث افزایش کیفیت و میزان برداشــت برنج 
می شود اما اگر گرما از این درجه باالتر برود میزان برداشت برنج های طارم و 
هاشمی تقلیل پیدا می کند. در سال زراعی جاری دمای هوا باالتر از 35 درجه 
نرفت در کنار این موضوع بارندگی ها و دسترسی کشاورزان به آب مطلوب 
بود از این رو پیش بینی می شود میزان تولید مطلوب و به تولید 2 میلیون 500 

هزار تن برسیم.
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل کرسی برنج را حدود 700 تا 1 میلیون 
تن دانســت و افزود: احتمال افزایش مصرف برنج در ماه های پیشرو وجود 
دارد چراکه برگزاری مراســم محرم و صفر آزاد شــده است و از سوی دیگر 
حجاج بعد از بازگشت از مکه مهمانی می دهند از این رو مصرف برنج افزایش 
پیدا می کند. این فعال اقتصادی در پاســخ به پرسش که فعاالن این حوزه چه 
پیشنهاداتی برای مدیریت این محصول می توانند به وزارت کشاورزی ارائه 
بدهند تا امســال نیز مانند ســال گذشته در بازار برنج شاهد تنش های قیمتی 
نباشیم؟ گفت: سال گذشته قیمت فروش برنج از کیلویی 30 هزار تومان آغاز 
شــد از این رو فروشگاه زنجیره ای اقدام به خرید برنج در حجم باال کردند تا 
بتوانند در آینده این بازار را مدیریت کنند؛ اما در سال جاری پیش بینی می شود 
قیمت پایه برنج از کیلویی 80 هزار تومان آغاز شــود از این رو بعید است که 

دالل ها و سودجویان برای خرید و انبار کردن در حجم باال ورود کنند.
تقی زاده در پایان بیان کرد: هزینه کود، ســموم و کارگری 2 برابر شــده 
اســت از این رو قیمت 80 هزار تومان برای برنج نو منطقی به نظر می رســد. 
مدیریــت بازار در 2 ماه اخیر اهمیت دارد و امیدواریم که با مدیریت صحیح 

بتوان دوباره برنج ایرانی را در سفره های مردم ببینیم.

احتمال افزایش مصرف در ماه های آینده؛

کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت 
برنج به دلیل رکود

گروه اقتصادی - رئیس کل بانک 
مرکزی با بیــان اینکه در زمینه عرضه 
و تقاضای ارز تعــادل خوبی در بازار 
ایجاد شده است تاکید کرد: در بسیاری 
از روزها در ســامانه نیما شاهد فزونی 

عرضه بر تقاضا هستیم.
دکترصالــح آبــادی در پنجمین 
جلســه هم اندیشــی با اقتصادانان با 
محوریت »سیاستگذاری بهینه ارزی و 
ارتباط میان متغییرهای پولی و ارزی« 
که در بانک مرکزی برگزار شد گفت: 
مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت 
و با مکانیزم ها مختلف در دستور کار 

قرار داده ایم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: 

با نظرات اقتصادانان حاضر در جلسه 
مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید حضور 
موثری در بازار ارز داشــته باشد موافق 
هستم و این بانک با روش های مختلف 
می توانــد تعادل و ثبات در بازار ایجاد 
کند که ایــن موضوع هم اکنون محقق 

شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه اقدامات 
متعددی در دستور کار بوده و هم اکنون 
نیز برنامه هایی برای مدیریت بازار ارز 
در دست اقدام است افزود: در مدیریت 
بازار ارز بخشــی در زمینه هماهنگی 
بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در خصوص ثبت سفارش 
هــا در حال انجام اســت و در بخش 

دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد 
تاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان ارز 
حاصل از صادرات خود را به کشــور 
باز گردانند و بــه چرخه تجاری وارد 
نمایند. در ایــن زمینه نیز  کمیته اقدام 
ارزی تصمیماتی به فراخور شــرایط 
اتخاذ می کند. نتیجه این تصمیمات به 
ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار 

ختم می شود.
رئیس شــورای پول و اعتبار در 
ادامــه تصریح کــرد: در حوزه حواله 
ارزی که متولی آن سامانه نیماست هم 
اکنون به طور نســبی تعادل خوبی در 

زمینه عرضه و تقاضا داریم.
وی افزود: برخی روزها شاهدیم 

که ارز به اندازه کافی وجود دارد لیکن 
خریدار و تقاضایی برای ان نیست و در 
واقع می توان گفت در بسیاری از روزها 

مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه 
تاکید کرد: در زمینه حواله و اسکناس 
مشکل خاصی وجود ندارد ضمن آنکه 
باید تاکید کرد وضعیت اسکناس ارز 
بانک مرکزی همانطور که پیش از این 
نیز اعالم کرده ام بســیار خوب است 
و خوشــبختانه صادر کنندگان به ویژه 

بخش غیرنفتی در زمینه قیمت توافقی 
فروش ارز گام های موثری برداشته اند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش 
دیگری از ســخنان خــود به موضوع 
مدیریت انتظارات تورمی پرداخت و 
گفت: بانک مرکزی با جدیت موضوع 
مدیریت انتظــارت تورمی را پیگیری 
می کند و این موضوع نیز در دولت در 

دستور کار است.
دکتــر صالح آبادی در خصوص 
برخــورد قاطــع بانــک مرکــزی با 

اخالگران  و سفته بازان ارزی در بازار 
هــم گفت: در مــدت اخیر با تالش و 
همکاری شــبانه روزی با دستگاه ها و 
سازمان های نظارتی و انتظامی ذیربط، 
با برخی کانال های فضای مجازی که با 
موج سواری بر برخی اخبار و انتظارات 
کاذب تورمی اقدام به قیمت ســازی 
صوری و شــرط بندی بر روی قیمت 

ارز می کردند برخورد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر 
اینکه مبارزه جدی با قاچاق کاال و ارز 

نیز در دولت سیزدهم با جدیت دنبال 
می شود گفت: عرضه ارز غیررسمی 
که نوعی قاچاق محســوب می شود 
موجــب قیمت گذاری های کاذب در 
بازار می شد که با این مورد هم برخورد 

صورت گرفته است.
گفتنی است در این جلسه که بیش 
از سه ساعت به طول انجامید اقتصاددانان 
از طیف های فکری مختلف اقتصادی 
به بیان دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات 
خود در زمینه »عملکرد شــبکه بانکی 

در زمینه نقدینگی و حمایت از تولید«، 
»نوســانات ارزی و راه کارهای برون 
رفت آن«، »مدیریت انتظارات تورمی« 
و »سیاســتگذاری بهینه ارزی و پولی« 

پرداختند.

رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛

افزایش عرضه بر تقاضای ارز در سامانه نیما

اجاره خانه در دوراهی مالک و مشاور امالک؛ 

گروه اقتصــادی - پروژه قطار 
سریع الســیر تهران-قم-اصفهان در 
طول هشت سال گذشته با مشکالت 
مختلفی مواجه شده و حتی در برهه ای 
گمانه هایــی مبنی بر توقف آن مطرح 
شــده بود، حاال رســتم قاســمی از 
رییس جمهور برای پشــتیبانی از این 

پروژه درخواست کمک کرده است.
پروژه قطار سریع الســیر تهران-
قم-اصفهــان ۴10 کیلومتــر بوده که 
165 کیلومتر در مســیر تهران– قم و 
مابقــی در بخش قم-اصفهان به طول 
2۴5 کیلومتر است. قرارداد این پروژه 
از ســال 13۹3 منعقد و بــازه زمانی 
پنج ســاله برای آن بهره برداری از آن 
پیش بینی شــده بود اما در شهریور ماه 
سال 13۹8با مشکالتی مواجه و عمال 

موقف شد.
البته در همان زمان این مسئله از 
ســوی مدیرعامل سابق راه آهن مورد 

تایید قرار نگرفت. 
سعید رسولی گفته بود که پروژه 
قطار سریع السیر تهران-قم- اصفهان 

متوقف نشده است اما در زمینه مسائل 
مالــی و اعتباری با ســازمان برنامه و 
بودجــه اختالف نظرهــای داریم که 
امیدواریم به زودی حل و فصل شود.

وی افزود: در این مسیرکارهایی 
هم در حوزه زیرســاختی انجام شده، 
امــا در زمینه مســائل مالی و اعتباری 
اختالف نظرهایی با ســازمان برنامه و 
بودجه داریــم که امیدواریم به زودی 
حل و فصل شــود البته نگاه غالب در 
این زمینه این است که  این پروژه انجام 
شود و پیمانکار آن همچنان در پروژه 

وجود دارد.
یکســال بعد یعنــی در مهر ماه 
ســال 13۹۹، عباس خطیبی - معاون 
ســاخت و توســعه راه آهن، بنادر و 
فرودگاه ها شــرکت ساخت و توسعه 
زیر بناهای حمل ونقل کشــور – نیز 
در این باره گفته بود که مشــکالتی در 
تامین منابع فاینانس چینی داشتیم که 

البته به تدریج در حال برطرف شــدن 
است و طرف چینی وعده هایی برای 
بهبود این شرایط داده است و از سوی 
دیگر مجموعه دولت به ویژه وزارت 
راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه 
و بانک مرکزی مساعدت بسیار خوبی 

در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: طی جلسات اخیری 

که با وزیر راه و دیگر مسئوالن دولت 
و بانک مرکزی داشته ایم مقرر شد که 
فاینانس چهار میلیارد یوآنی چین را که 
حــدود یکماه تا انقضاء آن باقی مانده 
تمدید کنیم و ال سی ۹.6 میلیارد یوآنی 
بخــش دوم این پروژه ریلی را نیز باز 
کنیم تا کار و مراحل اجرایی ســریعتر 
پیش برود. اما با وجود گذشت حدود 

هشت ســال از این پروژه ریلی، قطار 
سریع السیر تهران-قم-اصفهان روی 
زمین مانده و پیشــرفت قابل توجهی 

نداشته است.
حاال رســتم قاسمی –وزیر راه و 
شهرســازی- از رییس جمهور برای 
تکمیل این پروژه درخواست پشتیبانی 
کرد تا شاید وعده ها برای بهره برداری 
از این قطار سریع السیر به مرحله عمل 
برسد. وی در سفر اخیرش به اصفهان، 
در جریان بازدید از پروژه قطار سریع 
السیر تهران  - قم - اصفهان، از تعیین 
تکلیف پاره ای مســائل فنی مربوط به 
این پروژه ظرف چند هفته آینده خبر 
داد و گفت: آن دســته از مسائلی هم 
که بــه خارج از وزارتخانه برمی گردد 
مثل ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
بانک مرکزی، پیگیری کرده ایم. اخیرا 
مکاتبه ای با روســای این دو سازمان 
داشته یام و تالشــمان این است که با 

حضور رئیس جمهوری در اســتان، 
یک حمایت و پشتیبانی جدی از ناحیه 
ایشان نسبت به این پروژه داشته باشیم.
میعــاد صالحــی –مدیرعامل 
شــرکت راه آهــن-  نیــز در جریان 
این بازدید اظهارکرد: شــرکت های 
دانش بنیان می توانند در تکمیل بخشی 
از این پروژه کمک کنند و ما با دو تیم 

در این مورد صحبت کرده ایم.
وی افــزود: اگر بتوانیم این خط 
سریع السیر را اجرا و راه اندازی کنیم، 
می توانیم در سایر خطوط هم راه آهن 
پرســرعت را اجرا کنیم و اگر خدای 
نکرده به توقف برسیم، طبیعتا بن بستی 
ایجاد خواهد شــد؛ اما انشاءاهلل شاهد 
افتتــاح این خط پرســرعت ریلی در 

دولت سیزدهم باشیم.
حاال باید دید قطار سریع الســیر 
تهران-قم-اصفهان با چه سرعتی در 
دولت ســیزدهم ساخته خواهد شد و 
چند ســال دیگر به این پروژه هشت 
ســاله اضافه می شود تا به بهره برداری 

برسد.

گروه اقتصــادی - در روزهای 
ابتدایی فصل تابســتان به سر می بریم 
و هنوز بسیاری از مستاجران سردرگم 
ســقف 25 درصدی هســتند چراکه 
بســیاری از مالکان هنوز زیر بار این 25 

درصدی نمی روند.
با اعالم نرخ تورم خرداد، میانگین 
رشد قیمت اجاره مسکن نیز مشخص 
شــد. این تورم نشان می دهد که اجاره 
مسکن در خرداد با رشد 2.3 درصدی 

نسبت به اردیبهشت همراه بوده است.
 یکــی از مهمتریــن مصوبــات 
دولت برای مســتاجران، تعیین سقف 
25 درصدی اجاره بوده که تا حدودی 
توانســته آرامــش را به مســتاجران 
بازگرداند اما یکــی از ابزارهای اصلی 
بــرای کنترل این نرخ های اجاره ورود 
قوه قضائیه است که باید در این بخش 

عالوه بر مشاوران امالک و قوه قضائیه و 
شورای حل اختالف هم همکاری الزم 

را داشته باشد.
مالکانی که زیر بار ۲۵ درصد 

اجاره نمی روند
 یکی از مستاجران واقع در غرب 
تهران گفت: متاسفانه در  بازار اجاره با 
وجود آنکه دولت مصوبه 25 درصد را 
مصــوب کرده اما مالک ما این موضوع 
را به هیچ عنوان قبول نمی کند و اعالم 
کرده اگر تمایلی به  نرخ اجاره امســال 

ندارید می توانید واحد را تخلیه کنید. 
او ادامه داد: تاکنون به چندین بنگاه 
امالک مراجعه کرده ام اما میزان نرخ های 
اجاره آنقدر باالســت که ترجیح دادم با 
مالک خودم بر روی قیمت اعالم شده 
به توافق برســم. مالکان افزایش هزینه 
های اقتصادی را از جیب مستاجران بر 

می دارند همچنین یکی دیگر از مشاوران 
امالک واقع در  محدوده جنوب تهران 
گفت: بازار اجاره مســکن امســال در 
مقایسه با سال گذشته به دلیل نوساناتی 
که در اقتصاد کشــور وجود دارد بسیار 
تغییرکرده  اســت بســیاری از مالکان 
امسال سعی میکنند افزایش هزینه های 
خانــواده هــا را از اجاره تامین کنند در 
حالی که دولت امسال همان 25 درصد 
را تصویب کرده اما آیا برای قراردادهای 

جدید هم فکری  کرده است.
شکایت از مالک را به کجا باید 

ببریم
 حیانی یکی از مستاجران واقع در 
حاشیه تهران گفت: مالک به هیچ عنوان 
این سقف 25 درصدی را قبول نمی کند 
و زمانــی که اعتراض می کنم می گوید 
»برو بــه هرجایی که دوســت داری 

شکایت کن« وقتی که این موضوع را به 
مشاور امالک اعالم کردم گفت من هیچ 
ابزار کنترلی ندارم اما برای رسیدگی به 
این مشکل باید به شورای حل اختالف 
محله مراجعه کنی و شــاید با ورود قوه 
قضائیه این مشکل حل شود. آقای اقبال 
شاکری  عضو کمیسیون عمران مجلس 
پیــش از این اعالم کرده بود که یکی از 
دالیل گرانی اجاره ها مشاوران امالک 
هستند که خود باعث افزایش نرخ های 
اجاره بها می شوند این در حالی است که 
سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه 
مشاوران امالک کشوری اعالم کرده بود 
که  در همه صنوف تخلفاتی وجود دارد 
که قابل تعمیم به همه اعضای آن نیست 
و مشاوران امالک نیز از این قاعده کلی 
مستثنی نیستند. از سوی دیگر بر اساس 
فرمول های تعیین شده  سهم کمیسیون 

بنــگاه داران متاثر از قیمت نهایی ملک 
است.

هــای  نهــاده  افزایــش 
ســاختمانی و زمین زمینه ساز 

افزایش گرانی مسکن 
 به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه 
مشاوران امالک در حوزه مسکن تمامی 
نهاده های مرتبط با تولید مسکن شامل 
دســتمزدها، زمیــن، قیمــت مصالح 
ساختمانی، افزایش زیادی داشته است. 
هم اکنون رشــد روزافزون قیمت ها در 
بخش مسکن به حدی است که دولت را 
نیز در اجرای طرح نهضت ملی مسکن 

با چالش مواجه کرده است.
براساس این گزارش دولت برای 
کنترل بازار اجاره باید اقداماتی دیگری 
را هم حوزه مســکن در دســتور کار 
خود قرار دهد چراکه اعالم پیشــرفت 

فیزیکی واحدهای نهضت ملی مسکن 
و همچنیــن اعالم ثبت نــام جدید در 
طرح نهضت ملی مســکن و از سوی 
دیگر راه اندازی سامانه امالک واسکان 
خود یکی ازمهم ترین عواملی اســت 
که می تواند اثــرات روانی مثبتی را به 
بازار مسکن انتقال دهد. از سوی دیگر 
تشــدید نظارت ها در رعایت سقف 
25 درصدی نرخ اجاره خود می تواند 
بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش 
دهد چرا که بسیاری از مستاجران واقعا 
زمانــی که مالک این نــرخ های اجاره 
را رعایــت نمی کند دستشــان برای  
اعتراض  باز نیســت و با توجه به آنکه 
دولت شماره های تماس های را برای 
رسیدگی به شکایات مستاجران اعالم 
کرده اما به گفته بســیاری از مستاجران 
هیچ یک از این تلفن ها پاسخ گو نیست.

قطار سریع السیر؛ در گیر و داری هشت ساله

راهی برای شکایت از گرانی اجاره وجود دارد؟

گروه اقتصادی - جالل میرزایی، 
با اشاره به عملکرد نفتی دولت در یک 
ســال گذشته اظهار داشت: در حوزه 
تولید نفت خام و افزایش تولید گفته 
شــده چند قرارداد به ارزش 17تا 18 
میلیــارد دالر منعقد کرده ایم اما اینکه 
قراردادها با چه شــرکت هایی بوده، 
شــرکت ها چقدر صالحیت دارند، 
آیــا توان مالی و فنــی دارند یا خیر، 
هنوز توضیح داده نشده و در هاله ای 
از ابهام اســت. تصور بنده این است 
برخی شرکت ها و هلدینگ هایی که 
خودشــان پیمانکار هستند، منتظرند 

تحریم ها کاهش پیــدا کرده و یا لغو 
شود تا بتوانند با شرکت های خارجی 
قرارداد ببندند و از توان فنی آنها برای 

انجام پروژه ها استفاده کنند. 
وی بــا بیان اینکه هیچ برنامه ای 
برای جذب نیرو جهت اجرایی کردن 
پروژه هــا دیده نمی شــود، با کاهش 
تولید فرآورده اشاره کرد و گفت: طی 
این مدت به دلیل کاهش تولید شاهد 
این بودیم که صــادرات فراورده ها 
بخصــوص بنزین و گازوئیل کاهش 
یافته و در مقاطعی انجام نشــد حتی 
به گفته وزیر نفت این نگرانی وجود 

دارد که احتماال مجبور شویم واردات 
بنزین داشته باشیم. 

عضو سابق کمیســیون انرژی 
مجلــس تصریــح کــرد: در حوزه 
پتروشیمی نیز برنامه جدیدی مشاهده 
نشده است که صراحتا اعالم شود چه 
برنامه ای دارند، یکی از جاهایی که ما 
مزیت نسبی داریم و در دوره تحریم 
هم برای تامین ارز کاالهای اساســی 
کمک کرد، صنعت پتروشــیمی بوده 
اســت. اما اکنون مشــخص نیست 
هدف گذاری ها چه بــوده، مجوزی 
برای احداث پتروشیمی و بخصوص 

پایین دستی داده شده یا خیر و یا میزان 
پیشرفت در یک سال گذشته چگونه 

بوده است.
وی تاکیــد کــرد: در خصوص 
افزایش فــروش نفت هم باید گفت 
از جمله عوامــل تاثیرگذار تحوالت 
بین المللی، جنــگ اوکراین، افزایش 

تقاضای و رشد قیمت ها بوده است.
این نماینده سابق مجلس گفت: 
اکنون سوالی که مطرح است اینکه به 
فرض تحریم ها برداشته شود چقدر 
زمان نیاز اســت تا تولید نفت خام به 
نزدیک ۴ میلیون بشــکه در روز و به 
میزان قبل از تحریم و صادرات هم به 
2.۴ برســد؟ این اهداف در برنامه ها 
دیده نشــده است، ما برای دو ماه اول 
بعد از لغو تحریم مشکلی ندایم چون 
ذخیره داریم اما بعد از دو ماه با توجه 
به وضعیت چاه ها آیا می توانیم به رقم 
2.۴ میلیون بشکه صادرات برسیم یا 

خیر؟
هدایت اهلل خادمــی نیز گفت: 
البته پروژه های نفت بزرگ هستند و 
نتایج آن شاید طی یک سال مشخص 
نشــود اما انتظار از نفت این است که 
همانگونه که کشــورهای همســایه 

در میادیــن مشــترک کار می کنند و 
برداشــت دارند ما هــم باید بتوانیم 

پروژه های میادین مشــترک را آغاز 
کنیــم، مثال اکنون عربســتان در این 

میادین بســیار فعال اســت، قطر با 
شــرکت های مختلفی قرارداد دارد، 

عراق برای 6 میلیون بشــکه تمرکز 
کرده و همه این برنامه ها هم در حوزه 

میادین مشترک با ما است. 
وی ادامــه داد: ما هنوز در فرزاد 
A و B هیــچ فعالیتــی نداریــم، در 
پارس جنوبی همچنان تاخیر داریم و 
قطر بازارهای بزرگی را تسخیر کرده، 
تکلیف ما در میدان آرش مشــخص 
نیســت گرچه زمانی کار اکتشــافی 
انجام دادیم اما اکنون عربستان ورود 

کرده است.
ایــن نماینده ســابق مجلس با 
تاکیــد بر اینکه دولت و تیم اقتصادی 
بایــد به این فکر کنند که نباید میادین 
مشــترک به همین شکل رها شوند، 
اظهار کرد: شاید در زمینه پروژه های 
نمیه کاره به امید توافق هستیم، ضمن 
 اینکــه نفــت در بخــش بودجه هم 

مشکل دارد. 
وی یــادآور شــد: در حــوزه 
پاالیشی نیز فعال برنامه  مدونی برای 
ســاخت پاالیشــگاه دیده نشده، در 
بخش هم پتروشیمی ها بیشتر متانول 
تولید و صادر می شــود که خود ماده 
خام اســت و این یکی از ضررهایی 

است که به کشور وارد می شود.

اقتصادی 6

پروژه های نفت بزرگ هســتند و نتایج آن شاید طی یک سال مشخص نشود اما انتظار از 
نفت این است که همانگونه که کشورهای همسایه در میادین مشترک کار می کنند و برداشت 
دارند ما هم باید بتوانیم پروژه های میادین مشــترک را آغاز کنیم، مثال اکنون عربســتان 
در این میادین بســیار فعال است، قطر با شــرکت های مختلفی قرارداد دارد، عراق برای 6 
میلیون بشــکه تمرکز کرده و همه این برنامه ها هم در حوزه میادین مشــترک با ما است. 

به تولید ۴ میلیون بشکه در روز برمی گردیم؟

چالش نفت و برنامه هایی که 
اجرا نشد 

انتظار از بخش نفت این است، همانگونه که کشورهای همسایه در میادین مشترک کار می کنند و برداشت دارند ما هم 
باید بتوانیم پروژه های میادین مشترک را آغاز کنیم، مثال اکنون عربستان در این میادین بسیار فعال است، قطر با شرکت های 

مختلفی قرارداد دارد، عراق برای ۶ میلیون بشکه تمرکز کرده و همه این برنامه ها هم در حوزه میادین مشترک با ما است.

گروه اقتصادی -  وزارت راه و  
شهرسازی اعالم کرده برای 2 میلیون 
و 800 هزار واحد نهضت ملی مسکن، 
تامین زمین شده اما بسیاری متقاضیان 
می گویند که به دلیل نبود زمین بیش از 
یک سال در انتظار معرفی به پروژه ها 
هســتند؛ به این مشکل، عدم پایبندی 
نظام بانکی به تکلیف 360 هزار میلیارد 
تومانی خود در قبال این پروژه، تعلل 
متقاضیان در پرداخت آورده و رشــد 
قیمــت نهاده های ســاختمانی را هم 

اضافه کنید.
جدیدتریــن آمــار ارایه شــده 
درخصوص طرح نهضت ملی مسکن 
حاکی از آن است که تا کنون 523 هزار 

و 251  نفــر در بانک افتتاح حســاب 
کرده انــد که میــزان آورده متقاضیان 
18 هزار میلیــارد تومان بوده و از این 
رقم ۹500 میلیارد تومان به حســاب 
ســازندگان واریز شــده است. مابقی 
نیز نزد بانک است تا بنا به درخواست 
دســتگاه های متولی به ســازندگان 

پرداخت شود.
به گفته محمود شایانـ  مدیرعامل 
بانک مســکن، از محل تســهیالت 
نیز تاکنــون 10 هزار میلیارد تومان به 
حســاب ســازندگان پرداخت شده 
است. مدیرعامل بانک مسکن توضیح 
داد: تعــداد 302 هزار و 716 واحد به 
بانک برای انعقاد قرار داد معرفی شده 

که از این تعداد،  ۹5 هزار و 576 واحد 
قراردادهایشان منعقد شده است و مبلغ 
تسهیالت منقعد شده 32هزار میلیارد 

تومان است.
طبق آمــاری کــه وزارت راه و 
شهرسازی اعالم کرده حدود 3 میلیون 
و 360 هزار متقاضی برای نهضت ملی 
مسکن تایید شده اند و برای 2 میلیون 
و 800 هزار واحد نیز تامین زمین شده 
اســت. از آن طرف برخی متقاضیان از 
انتظار یک ســاله و حتی بیشــتر برای 
اختصاص زمین بــه پروژه های خود 

سخن می گویند.
تقاضای مطلق با منابعی که به این 
بخش تزریق می شــود نیز همخوانی 
چندانی نــدارد. وقتی آمار را کنار هم 
می گذاریم متوجه می شــویم کسانی 
که تــا کنون برای دریافت وام نهضت 
ملی مســکن معرفی شده اند ۹ درصد 
و کســانی که وام را دریافت کرده اند 
حدود 3 درصد متقاضیان تایید شــده 
هستند. چند روز قبل، مدیرعامل بانک 
مسکن با اشــاره به تکلیف 26 بانک 
برای پرداخت تسهیالت نهضت ملی 

مسکن اعالم کرد که وام های پرداخت 
شده تماما از طرف  بانک مسکن بوده 
است. در واقع سایر بانک ها هیچ گونه 
عملکردی در این زمینه نداشــته اند. 
این در حالی است که بانک ها مکلفند 
سالیانه 20 درصد از تسهیالت خود را 
به حوزه مسکن اختصاص دهند و طبق 
قانون جهش تولید مسکن، تکلیف آنها 
در پروژه نهضت ملی مسکن 360 هزار 
میلیارد تومان است. این رقم را مقایسه 
کنید با 10 هــزار میلیارد تومانی که تا 
کنون پس از گذشــت 10 ماه از قانون 

جهش تولید مسکن،  آن هم فقط توسط 
یک بانک پرداخت شده است.

در حالــی نظام بانکی به کمتر از 
3 درصد تعهدات خود در قبال پروژه 
نهضــت ملی  مســکن عمل کرده که 
نوســانات قیمت مصالح ساختمانی، 
پیمانکاران را درگیر کرده است. تورم 
نهاده های ساختمانی در سال گذشته 
55  درصد بود. اما سازندگان می گویند 
که از ابتدای سال تا کنون قیمت سیمان 
سه برابر و قیمت میلگرد حدود دو برابر 

شده است.

از آن طرف بسیاری متقاضیان در 
انتظار پیامک تایید نهایی به سر می برند. 
در واقع آن چه به عنوان تایید 3 میلیون 
و 360 هزار نفر ارایه شــده مربوط به 
استعالمات سه گانه درخصوص تاهل، 
نداشتن مالکیت و سبز بودن فرم »ج« 
است. شرط سکونت پنج ساله در شهر 
مورد تقاضا برای بسیاری از متقاضیان 
هم تایید شده اما کماکان منتظر معرفی 
به پروژه ها هســتند. به نظر می رســد 
بسیاری پروژه ها از جمله در شهرهای 
پرند و پاکدشت با مشکل کمبود زمین 
مواجهند. دستگاه های و ادارات دولتی 
نیز ظاهرا دلشان نمی خواهد زمین های 
مازاد خود در محدوده شــهری را وارد 

این طرح کنند و فقط ۴ درصد این گونه 
اراضی را تا کنون تخصیص داده اند.

ســازنده هایی هم که در برخی 
پروژه های فعال مشغول به کار هستند 
از رشــد روزافزون قیمت نهاده های 
ســاختمانی گالیه دارند. ایرج رهبرـ  
سازنده ســایت 50۴ واحدی نهضت 
ملی مســکن  شهریار در  استان  تهران 
در این خصوص به با بیان اینکه قیمت 
سیمان از ابتدای سال تا کنون سه برابر 
شده است به ایسنا گفت:  بورس بازی 
باعث رشــد دائمی قیمت نهاده های 
ساختمانی شده و در این شرایط برخی 
پیمانکاران طرح جهش تولید مسکن 

در حال انصراف از پروژه ها هستند.

نهضت ملی مسکن درگیر چهار پاشنه آشیل!
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