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تزریق به بورس ۵۰۰۰ میلیاردی شد
صندوق توســعه ملی از واریز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر بــه صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه خبر داده اســت که مجموع این پرداخت را بــه ۵۰۰۰ میلیارد تومان 

می رساند.
آن طور که کنگرلو- مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست صندوق توسعه ملی- به 
ایسنا، اعالم کرده است صندوق توسعه ملی در راستای اجرای قرارداد منعقده با 
صندوق تثبیت بازار سرمایه مبنی بر واریز ماهیانه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان، در 

مرحله جدید ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر واریز انجام داده است.
وی با اشــاره به مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی تعهد صندوق توسعه 
ملی برای تزریق به بازار ســرمایه گفت که بــا  ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که هفتم 
تیرماه )روز گذشته( پرداخت شده است در مجموع تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان 
به حســاب صندوق تثبیت بازار واریز شــده و این روند تا تکمیل تعهدات ادامه 

خواهد داشت.
کنگرلو به این هم اشــاره کرد که از این حدود ۱۲ هزار میلیارد، باید ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان از محل طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی پرداخت 
شود که تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد از پرداخت های صورت گرفته به صندوق تثبیت 
بازار، از محل این طلب بوده است و هر زمانی که ۳۰۰۰ میلیارد دیگر را سازمان 
امور مالیاتی به صندوق برگرداند، به حساب صندوق تثبیت بازار واریز خواهد شد.
به گزارش ایســنا، جریان این پرداخت به حدود دو سال پیش برمی گردد که 
با توجه به تالطمی که در بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایه گذاری یک درصدی 
از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای 
منابع ورودی به صندوق، مقرر شــد معادل ریالی  ۵۱۰ میلیون دالر به صورت 
تدریجی در بازار سهام سرمایه گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معامالت 
الکترونیک )ETS( حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. در این راستا در آذرماه 
۱۳۹۹ اولین پرداخت به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان انجام ولی با توجه به برخی 
ابهاماتی که در این باره وجود داشــت، متوقف شــد تا اینکه در اردیبهشــت ماه 
سال گذشته با مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، میزان نرخ سود و مبلغ 
مشخص شد ولی بانک مرکزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق 
توسعه ملی را  بدون هماهنگی، به صندوق تثبیت بازار تزریق کرد که چون بدون 
هماهنگی با صندوق توسعه بود، برای این پرداخت، قراردادی بین طرفین منعقد 
نشد.  در دی ماه سال قبل نیز با اینکه قرارداد قبلی هنوز از سوی صندوق تثبیت 
بازار امضا نشده بود، صندوق توسعه ملی ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت کرد 
و مســئوالن مربوطه گفتند این اقدام را برای نشــان دادن پایبندی صندوق به 
تعهــدات خود انجام داده اند ولی با توجه به عدم ورود صندوق تثبیت بازار برای 
امضای قرداد، دیگر امکان ادامه پرداخت از نظر قانونی برای صندوق وجود ندارد.
صندوق تثبیت بازار البته این قرارداد را دوجانبه ندانست و با وجود اینکه بین 
صندوق توسعه ملی و سازمان بورس توافق شده بود، نسبت به آن نقد داشت تا 
اینکه با رفع اختالفات، در اردیبهشت سال جاری واریز اقساط از سر گرفته شد. 
بر این اســاس  دو قسط ۶۵۰ میلیارد تومانی با مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان به 
صورت یکجا به صندوق تثبیت بازار پرداخت شــد و مجموع را به حدود  ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان رساند. اکنون که پرداخت صندوق به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده 
است تا تکمیل مبلغ ۱۲ هزار میلیاردی، باید ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی 

صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شود.

رشد قیمت نفت در آستانه نشست اوپک
قیمت نفت در آستانه نشســت اوپک و اوپک پالس با افزایش قیمت همراه 
شــد. به گــزارش ایرنا، قیمت نفت در معامالت هفته جــاری با افزایش قیمت 
همراه بود. دیروز نیز در آســتانه برگزاری نشست اوپک )دیروز( و اوپک پالس 
)امروز( روند صعودی قیمت نفت ادامه پیدا کرد.  افزایش قیمت نفت در حالی 
در تابلوهای معامالتی نفت جهان به ثبت رسیده که نگرانی ها نسبت به جبران 

کاهش عرضه در جهان وجود دارد. 
در حالی که اعضای اوپک پالس در آخرین گام از اجرای توافق کاهش تولید 
قــرار دارند و هنــوز تصمیمی برای ماه های آینده در خصــوص تولید نفت این 
کشورها گرفته نشده، بررسی ها نشان می دهد تولیدکنندگان نفت اوپک پالس 

مازاد عرضه ای برای جبران خروج نفت روسیه از بازار ندارند. 
عربستان و امارات متحده عربی تنها اعضای سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( هستند که دارای ظرفیت مازاد عرضه هستند. با این حال، اظهارات 
»ســهیل المزروعــی« وزیر انرژی امــارات متحده عربــی و »امانوئل مکرون« 
رئیس جمهوری فرانسه در این هفته نشان می دهد ظرفیت اندکی برای افزایش 

بیشتر عرضه ازسوی این تولیدکنندگان وجود دارد.
نفت برنت امروز ۱۵ صدم درصد گران شد و به ۱۱۸ دالر و ۲۰ سنت رسید.
نفت شــاخص آمریکا نیز  ۲۳ صدم درصد باال رفت و ۱۱۲ دالر در هر بشــکه 
قیمت خورد.  به دلیل نگرانــی از اختالل های احتمالی در عرضه به خاطر وقوع 
طوفان های تابستانی در آمریکا، احتمال می رود قیمت نفت باالی ۱۱۰ دالر برای 
هر بشکه حفظ شود. افزون بر این، تحلیلگران نیز هشدار دادند که ناآرامی های 

سیاسی در اکوادور و لیبی می تواند عرضه را با کاهش بیشتری روبه رو کند.

قطار سریع السیر؛ در گیر و داری هشت ساله
پروژه قطار سریع الســیر تهران-قم-اصفهان در طول هشــت سال گذشته با 
مشکالت مختلفی مواجه شده و حتی در برهه ای گمانه هایی مبنی بر توقف آن 
مطرح شده بود، حاال رستم قاسمی از رییس جمهور برای پشتیبانی از این پروژه 
درخواست کمک کرده است. به گزارش ایسنا، پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-

اصفهان ۴۱۰ کیلومتر بوده که ۱۶۵ کیلومتر در مســیر تهران- قم و مابقی در 
بخش قم-اصفهان به طول ۲۴۵ کیلومتر است. قرارداد این پروژه از سال ۱۳۹۳ 
منعقد و بازه زمانی پنج ساله برای آن بهره برداری از آن پیش بینی شده بود اما در 

شهریور ماه سال ۱۳۹۸با مشکالتی مواجه و عمال موقف شد.
البته در همان زمان این مســئله از سوی مدیرعامل سابق راه آهن مورد تایید 
قرار نگرفت. سعید رسولی در پاسخ به ایسنا گفته بود که پروژه قطار سریع السیر 
تهران-قم- اصفهان متوقف نشده اســت اما در زمینه مسائل مالی و اعتباری با 
سازمان برنامه و بودجه اختالف نظرهای داریم که امیدواریم به زودی حل و فصل 
شود. وی افزود: در این مسیرکارهایی هم در حوزه زیرساختی انجام شده، اما در 
زمینه مسائل مالی و اعتباری اختالف نظرهایی با سازمان برنامه و بودجه داریم 
که امیدواریم به زودی حل و فصل شود البته نگاه غالب در این زمینه این است 

که  این پروژه انجام شود و پیمانکار آن همچنان در پروژه وجود دارد.
یکســال بعد یعنی در مهر ماه سال ۱۳۹۹، عباس خطیبی - معاون ساخت و 
توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل ونقل 
کشور - نیز در این باره به ایسنا گفته بود که مشکالتی در تامین منابع فاینانس 
چینی داشــتیم که البته به تدریج در حال برطرف شــدن است و طرف چینی 
وعده هایی برای بهبود این شــرایط داده است و از سوی دیگر مجموعه دولت به 
ویژه وزارت راه و شهرســازی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی مساعدت بسیار 
خوبی در این زمینه صورت گرفته اســت. وی افزود: طی جلســات اخیری که با 
وزیر راه و دیگر مســئوالن دولت و بانک مرکزی داشته ایم مقرر شد که فاینانس 
چهار میلیارد یوآنی چین را که حدود یکماه تا انقضاء آن باقی مانده تمدید کنیم 
و ال ســی ۹.۶ میلیارد یوآنی بخش دوم این پروژه ریلی را نیز باز کنیم تا کار و 
مراحل اجرایی ســریعتر پیش برود. اما با وجود گذشت حدود هشت سال از این 
پروژه ریلی، قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان روی زمین مانده و پیشرفت قابل 

توجهی نداشته است.
حاال رستم قاسمی - وزیر راه و شهرسازی- از رییس جمهور برای تکمیل این 
پروژه درخواســت پشتیبانی کرد تا شــاید وعده ها برای بهره برداری از این قطار 
سریع الســیر به مرحله عمل برسد. وی در ســفر 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 آینــده خبر داد و گفت: آن 
دســته از مسائلی هم که به خارج از وزارتخانه برمی گردد مثل سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، بانک مرکزی، پیگیری کرده ایم. اخیرا مکاتبه ای با روسای این دو 
ســازمان داشته یام و تالشمان این است که با حضور رئیس جمهوری در استان، 
یک حمایت و پشتیبانی جدی از ناحیه ایشان نسبت به این پروژه داشته باشیم.

میعاد صالحی - مدیرعامل شرکت راه آهن-  نیز در جریان این بازدید اظهارکرد: 
شرکت 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 افزود: اگر بتوانیم این خط سریع السیر 
را اجرا و راه اندازی کنیم، می توانیم در سایر خطوط هم راه آهن پرسرعت را اجرا 
کنیم و اگر خدای نکرده به توقف برسیم، طبیعتا بن بستی ایجاد خواهد شد؛ اما 

انشاءاهلل شاهد افتتاح این خط پرسرعت ریلی در دولت سیزدهم باشیم.

ویژه

انرژی

حمل و نقل ریلی 

خردادماه امســال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن 
در شــهر تهران، ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هــزار تومان بوده که 
نســبت به ماه قبل و مدت مشــابه ســال قبل به ترتیب 
۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش یافته اســت. به گزارش ایسنا، 
گزارش تحوالت بازار مســکن در شــهر تهران که از سوی 
بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در خردادماه 
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان بوده که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد 

افزایش دارد. 
افزایش ۳۲ درصدی معامله خانه در تهران 

عالوه بر ایــن، تعداد معامالت انجام شــده در این ماه 
حدود ۱۳.۹ هزار فقره بود که نســبت بــه ماه قبل و ماه 
مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصد افزایش 
را نشان می دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن 
است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد 

بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
این در حالی اســت که در میان مناطق ۲۲ گانه شــهر 
تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۱ میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومــان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۹ میلیون و ۵۹۰ 
هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده اســت که هر یک از آنها با 
افزایش ۲۲.۳ درصدی در منطقه یک و ۵۵.۳ درصدی در 
منطقه ۱۸ مواجه شــده اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مســکونی معامله شده برحســب قیمت یک مترمربع بنا 
در خردادماه امســال نیز حاکی از آن اســت که واحدهای 
مسکونی در دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به ازای 
هر مترمربع بنا با سهم ۱۳.۴ درصد بیشترین سهم از تعداد 
معامالت شــهر تهران را به خــود اختصاص دادند و دامنه 
قیمتــی ۲۰ تا ۲۵ و ۳۰ تا ۳۵ میلیــون تومان با ۱۲.۳ و 

۱۱.۹ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   
اوضاع اجاره خانه در تهران 

از ســوی دیگر در خردادماه امسال توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد 
نشــان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک 
میلیارد تا یــک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص 
سهم ۱۶.۴ درصد بیشــترین سهم از معامالت انجام شده 
را داشــته اند. همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن 
بر اســاس مناطق شــهری در تهران حاکی از آن است که 
منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصد از کل معامالت، بیشــترین سهم 

معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

عالوه بر این، بررسی شــاخص کرایه مسکن اجاری در 
شهر تهران و در کل مناطق شهری در خرداد امسال نشان 
دهنده رشــدی معادل ۴۶.۵ و ۵۱.۲ درصد نسبت به ماه 

مشابه سال گذشته است.
پول بی پشتوانه بالی بازار مسکن

حسن محتشم در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: واقعیت 
آن اســت که ما در شرایط اقتصادی تورم زا به سر می بریم. 
یکی از دالیل اصلی این شرایط، وارد کردن پول پرقدرت و 
بدون پشــتوانه در جامعه است. از یک طرف با پایین بودن 
تولید و از ســوی دیگر باال بــودن هزینه های جاری دولت 

مواجهیم.
وی افزود: تا زمانی که تیم  اقتصادی دولت نســبت به 
بررسی و  اصالح روند موجود اقدام نکند طبیعتا مشکالت 
ســاختاری  اقتصاد حل نخواهد شد و تورم عیان می شود. 
کاهش ارزش پول ملی و باال رفتن سطح قیمت تمامی کاالها 
از تبعات تحریم ها به عنوان یک عامل بیرونی و تزریق پول 

بدون پشتوانه به عنوان یک عامل داخلی است.
وی با بیان این که مســکن سهم ۱۶ درصدی در اقتصاد 
کشور دارد گفت: مســکن به عنوان تابعی از اقتصاد کالن 
همواره از شــرایط تورمی تاثیر می گیرد. در واقع زمانی که 

ما شرایط تورمی را تجربه می کنیم بازار مسکن هم مصون 
نمی ماند. خروجی آن فاصله گرفتن مردم از مسکن مناسب 
اســت و بخش عمده ای از هزینه مســکن برای ســکونت 
مصرف می شــود. این کارشــناس بازار مسکن تاکید کرد: 
دولت باید درآمد ســرانه را باال ببــرد.   تولید را تقویت و 
شــرایط  تورمی را از این وضعیت لجام گسیخته خارج کند. 
در گام بعدی به تولید مســکن بپردازد و کسری های این 
بخش را جبران کند. در آن صورت می توان امیدوار بود که 

به تدریج قیمت مسکن کنترل شود.
نهضت ملی مسکن 

دچار تورم مصالح ساختمانی شده است
محتشــم با اشــاره به طرح نهضت ملی مسکن گفت: 
در این شــرایط که اقتصاد دچار تورم شــده، وزارت راه و 
شهرسازی با هرکسی که برای نهضت ملی مسکن قرارداد 
می بندد، آن شــخص با مسائل تورمی در بخش  نهاده های 
ساختمانی و دستمزد مواجه می شود. قراردادهای منعقده 
ســرانجام مناســبی پیدا نمی کند و تمام افرادی که طرف 
قرارداد هســتند نیاز به این دارند که قراردادشان به خاطر 
افزایش قیمت مصالح تعدیل شود. تعدیل قیمت یعنی باال 
رفتن قیمت نهایی، افزایش آورده متقاضی و افرایش سقف 

تسهیالت.
وی تاکیــد کرد: متقاضی که اعــداد اعالمی  فعلی را به 
ســختی تامین می کند وقتی با افزایش مواجه می شود به 
مشکل مضاعف برمی خورد و از گردونه امید برای خانه دار 
شدن بیرون می رود. ســپس واحدهای ارزان قیمت مورد 
نظر بــه صورت داللی یا ســرمایه ای مورد اســتفاده قرار 
می گیرد که نه تنها کمکی به افراد واجد شــرایط مسکن 
نمی کند بلکه شرایط را از وضعیت فعلی وخیم تر می سازد.

قیمت مسکن در بازار
 پایین تر از نرخ ساخت است

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره 
وضعیت بازار مســکن پایتخت گفت: با این که قیمت ها در 
بــازار افزایش یافته اما محاســبات نشــان می دهد هزینه 
ساخت واحدهای مســکونی جدید، فراتر از نرخ واحدهای 
موجود است. برخی  سازندگان به هر دلیل نیاز به نقدینگی 
دارند و آپارتمان های ســاخته شــده را زیر قیمت ساخت 
عرضه می کنند. اما اگر بخواهند پروژه ای مشــابه بســازند 

برایشان گران تر از نرخ فروش فعلی تمام می شود.
محتشــم ادامه داد: ممکن  اســت این شرایط تا مدت 
کوتاهی ادامه پیدا کند اما زمانی که واحدهای کلیدنخورده 
موجود به فروش برســد قیمت مســکن در بــازار افزایش 
خواهــد یافــت. تجربه نشــان داده که قیمت هــا نه تنها 
عقب ماندگی خود را جبران می کند بلکه فراتر از آن دچار 

جهش می شود. 
این طور نیســت که قیمت نهاده های ســاختمانی باال 
برود و قیمت مسکن افزایش نیابد بلکه تا مسکن تا مدتی 
زیر نرخ تورم حرکت می کند و ســپس به باالی نرخ تورم 
می رسد. فعال بازار آرام است و پیش بینی می کنیم در سال 

جاری روند باثبات فعلی ادامه یابد.
وی مهمترین راهکار برای کنترل بازار مسکن را توازن 
عرضه و تقاضا دانســت و گفت: برای تولید مســکن باید 
تسهیالت بانکی با نرخ سود منطقی به سازندگان پرداخت 
شــود و قابل انتقال به خریداران باشــد. سال گذشته ۲۰ 
درصد تسهیالت بانکی قرار بود به بخش مسکن اختصاص 
یابــد که برآورد آن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می شــد. این 
رقم تحقق نیافت و در عین حال تنها بانکی که تســهیالت 
را پرداخت کرده بانک مسکن بوده و سایر بانک ها همکاری 
موثری در این زمینه نداشــتند. در ســال جــاری به نظر 
می رســد که همین ۲۰ درصد ســهمیه بخش مسکن از 
تســهیالت نیز در حال برداشته شدن است. چنان چه این 
اتفاق رخ دهد نمی توانیم انتظار تولید و تعادل بخشــی در 

بازار مسکن را داشته باشیم.

بانک مرکزی اعالم کرد

قیمت هر متر خانه در تهران در مرز ۴۰ میلیون

بعــد از مدت هــا کشــمکش در رابطه با 
تعیین تکلیف کامیون های وارداتی دپو شــده 
در گمرک، موضوع در ریاســت جمهوری نیز 
مطرح و پیشــنهاد رقم حــدود ۷۰۰ میلیون 
تومانی برای گواهی اســقاط آنهــا که از اهم 
مشــکالت پیش روی صاحبان این کامیون ها 
بوده ، ارائه شده است، ولی هنوز نهایی نیست.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۸ و بر اساس 
ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، 
به منظور  نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، 
شــرایط واردات این کامیون ها از سوی وزارت 
راه و شهرســازی به گمرک اعالم شد و بعد از 
آن ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و 
وزارت صمت طی ابالغیه هایی شرایط واردات 
از جملــه ردیف تعرفه کامیون هــای وارداتی، 
نحوه واردات، کامیون های اسقاطی، مجوزهای 
قانونی و مقرراتی و همچنین تائید منشــأ ارز 
این کامیون ها را مشــخص و ابالغ کردند، ولی 
ورود  کامیون ها با موانعی مواجه و در گمرک 
دپو باقی ماند و صاحبان آنها نتوانستند نسبت 

بهترخیص اقدام کنند.
یکــی از موانع پیــش روی صاحبان کاال،  
افزایش هزینه اســقاط بود که به بیش از یک 

میلیــارد تومــان افزایش یافتــه و اغلب توان 
پرداخت نداشــتند و در این شــرایط کامیون 
امکان پالک شــدن نیز نداشــت. مدت ها این 
مســاله مطرح بود و صاحبان کامیون ها بارها 
خواستار بررسی موضوع شدند تا اینکه جریان 
در دولت مورد مطرح و پیشنهاداتی ارائه شده 
اســت. مبلغ ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیونی جایگزین 

اسقاط
آن طور که عســگری-معاون امور گمرکی 
گمرک ایران- اعالم کرده است از سال ۱۳۹۹ 
که واردات کامیون های زیر سه سال در دستور 
کار قرار گرفته، حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه 
وارد گمرک شــد که تا کنون بیش از ۱۱ هزار 
دســتگاه ترخیص و ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی 

مانده است.
وی با بیان اینکه بخشــی از کســانی که 
کامیون را ترخیص کرده اند نیز نتوانســته اند 
پــالک کنند چون هزینه اســقاط قابل توجه 
اســت، گفت: زمانــی این هزینه حدود ســه 
میلیون تومــان بوده ولی اکنــون به بیش از 
۱.۳ تا ۱.۴ میلیــارد تومان افزایش پیدا کرده 
و صاحب کاال با مشــکل مواجه شده است، از 
این رو موضوع در جلساتی با دولت و حتی در 

حضور شخص رئیس جمهور مطرح شد.
معاون گمرک گفت که طی بررســی های 
صورت گرفتــه در معاونت اقتصــادی دولت، 
پیشــنهاد شــد که یک مبلغ به عنوان عدد 
میانگین به جای گواهی اسقاط در نظر گرفته 
شــود که بتوانند ترخیص شوند؛ این عدد بین 
۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان پیش بینی شــده 

است.
عسگری این را هم گفت که پیشنهاد مطرح 
شــده فعال در معاونت اقتصادی تصویب شده 
ولــی باید نهایی  و به گمرک جهت اجرا ابالغ 

شود که هنوز به این مرحله نرسیده است.
ظاهرا مشکل تائید منشاء ارز حل شده است 
پیش از این ، موضوع صدور کد رهگیری بانک 
جهت تائید منشا ارز نیز مورد تاکید عسگری 
قرار گرفته و گفته بود که بانکها همکاری الزم 
را در این زمینه نداشته اند ولی اعالم اخیر او از 
این حکایت دارد که مشکل تائید منشا ارز نیز 

برطرف شده است.
گفتنی است که جریان واردات کامیون های 
زیر سه ســال که بر اساس تکلیف قانون بوده 
بســیار پرحاشیه پیش رفته است؛ به طوری که 
حتی در شهریور ۱۴۰۰ پای معاونان دادستان 

تهران به این ماجرا  باز شــد و طی بازدیدی از 
گمرک، جهت اقدام دستگاه های ذیربط برای 

ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند.
تکلیــف و ترخیــص کامیون های  تعیین 
وارداتی از ششــم مهرماه پارســال رسما در 
دســتور کار قرار گرفت و باید تا ششم آبان ماه 
به پایان می رسید اما گزارشی که در آن زمان 
ارونقی-معاون پیشین گمرک ایران- به معاون 

دادســتان تهران  اعالم کرده بود نشان داد که 
گرچه ترخیص ســایر کامیون های وارداتی از 
گمرک هــا در حال بود اما طبق بررســی های 
صورت گرفته، تعلل، قصور و تخلفات متعددی 
از سوی برخی از دستگاه ها و مراجع ذیصالح و 
همچنین برخی از واردکنندگان این کامیون ها 
انجام کــه موجب تعلــل در تعیین تکلیف و 

ترخیص این کامیون ها شده بود.

وزارت راه و شهرســازی اعالم کــرده برای ۲ میلیون و 
۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مســکن، تامین زمین شــده 
اما بســیاری متقاضیان می گویند که به دلیل نبود زمین 
بیش از یک ســال در انتظار معرفی به پروژه ها هستند؛ به 
این مشکل، عدم پایبندی نظام بانکی به تکلیف ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومانی خود در قبــال این پروژه، تعلل متقاضیان 
در پرداخت آورده و رشــد قیمت نهاده های ساختمانی را 

هم اضافه کنید.
به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار ارایه شده درخصوص 
طرح نهضت ملی مســکن حاکی از آن اســت که تا کنون 
۵۲۳ هزار و ۲۵۱  نفر در بانک افتتاح حســاب کرده اند که 
میزان آورده متقاضیان ۱۸ هــزار میلیارد تومان بوده و از 
این رقم ۹۵۰۰ میلیارد تومان به حســاب سازندگان واریز 
شده اســت. مابقی نیز نزد بانک است تا بنا به درخواست 

دستگاه های متولی به سازندگان پرداخت شود.
به گفته محمود شــایان ـ مدیرعامل بانک مســکن، از 
محل تســهیالت نیز تاکنون ۱۰ هزار میلیــارد تومان به 
حســاب سازندگان پرداخت شده اســت. مدیرعامل بانک 
مسکن توضیح داد: تعداد ۳۰۲ هزار و ۷۱۶ واحد به بانک 
برای انعقاد قرار داد معرفی شــده کــه از این تعداد،  ۹۵ 

هزار و ۵۷۶ واحد قراردادهایشان منعقد شده است و مبلغ 
تسهیالت منقعد شده ۳۲هزار میلیارد تومان است.

طبق آماری کــه وزارت راه و شهرســازی اعالم کرده 
حدود ۳ میلیون و ۳۶۰ هــزار متقاضی برای نهضت ملی 
مســکن تایید شده اند و برای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد 
نیز تامین زمین شــده است. از آن طرف برخی متقاضیان 
از انتظار یک ســاله و حتی بیشتر برای اختصاص زمین به 

پروژه های خود سخن می گویند.
تقاضــای مطلق با منابعــی که به ایــن بخش تزریق 
می شــود نیز همخوانی چندانی نــدارد. وقتی آمار را کنار 
هم می گذاریم متوجه می شــویم کسانی که تا کنون برای 
دریافت وام نهضت ملی مسکن معرفی شده اند ۹ درصد و 
کسانی که وام را دریافت کرده اند حدود ۳ درصد متقاضیان 

تایید شده هستند.
چند روز قبل، مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تکلیف 
۲۶ بانک برای پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن اعالم 
کرد که وام های پرداخت شده تماما از طرف  بانک مسکن 

بوده است. در واقع ســایر بانک ها هیچ گونه عملکردی در 
این زمینه نداشته اند. این در حالی است که بانک ها مکلفند 
ســالیانه ۲۰ درصد از تســهیالت خود را به حوزه مسکن 
اختصاص دهند و طبق قانون جهش تولید مسکن، تکلیف 
آنها در پروژه نهضت ملی مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
اســت. این رقم را مقایسه کنید با ۱۰ هزار میلیارد تومانی 
که تا کنون پس از گذشــت ۱۰ ماه از قانون جهش تولید 
مسکن،  آن هم فقط توسط یک بانک پرداخت شده است.

در حالــی نظام بانکی به کمتر از ۳ درصد تعهدات خود 
در قبال پروژه نهضت ملی  مسکن عمل کرده که نوسانات 
قیمت مصالح ساختمانی، پیمانکاران را درگیر کرده است. 
تورم نهاده های ساختمانی در سال گذشته ۵۵  درصد بود. 
اما ســازندگان می گویند که از ابتدای سال تا کنون قیمت 
سیمان سه برابر و قیمت میلگرد حدود دو برابر شده است.
از آن طرف بســیاری متقاضیان در انتظار پیامک تایید 

نهایی به سر می برند. 
در واقع آن چه به عنوان تایید ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر 

ارایه شده مربوط به استعالمات سه گانه درخصوص تاهل، 
نداشتن مالکیت و سبز بودن فرم »ج« است.

 شرط ســکونت پنج ساله در شــهر مورد تقاضا برای 
بســیاری از متقاضیان هم تایید شــده اما کماکان منتظر 
معرفی به پروژه ها هستند. به نظر می رسد بسیاری پروژه ها 
از جمله در شــهرهای پرند و پاکدشــت با مشکل کمبود 
زمیــن مواجهند. دســتگاه های و ادارات دولتی نیز ظاهرا 
دلشان نمی خواهد زمین های مازاد خود در محدوده شهری 
را وارد این طرح کنند و فقط ۴ درصد این گونه اراضی را تا 

کنون تخصیص داده اند.
سازنده هایی هم که در برخی پروژه های فعال مشغول به 
کار هســتند از رشد روزافزون قیمت نهاده های ساختمانی 

گالیه دارند.
 ایرج رهبر ـ ســازنده سایت ۵۰۴ واحدی نهضت ملی 
مســکن  شــهریار در  اســتان  تهران در این خصوص به 
با بیان اینکه قیمت ســیمان از ابتدای ســال تا کنون سه 
برابر شده اســت به ایســنا گفت:  بورس بازی باعث رشد 
دائمی قیمت نهاده های ســاختمانی شده و در این شرایط 
برخــی پیمانکاران طــرح جهش تولید مســکن در حال 

انصراف از پروژه ها هستند.

اعتراض به کامیون های وارداتی به ریاست جمهوری کشید

نهضت ملی مسکن درگیر چهار پاشنه آشیل

میــزان مصرف آب در تهران هم زمــان با افزایش 
دمای هوا بیشــتر شده و رکورد مصرف در این بخش 

شکسته شد.
به گزارش ایرنا، دمای هوا در کشورمان به شدت در 
حال افزایش است و همین امر بر بیشتر شدن مصرف 

آب و برق تأثیر گذاشته است.
شــهر تهران نیز با افزایش دمای هوا روبه رو شده 
و همیــن امر میزان مصرف آب در این کالن شــهر را 

شدت بخشیده است.
افزایش مصرف آب در کشور در حالی رخ داده که 
به شدت از میزان بارش ها کاسته شده است، به گونه ای 
که این هفته میزان بارش ها کم و برای هفته منتهی 

به ۱۷ تیرماه ناچیز خواهد بود.
همچنین میزان آب موجود در ســدهای کشور با 
کاهش پنج درصدی نســبت به پارســال همراه شده 

است.
تازه ترین گزارش شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران نشــان می دهد شهروندان پایتخت روز گذشته 
ســه میلیارد و ۶۷۲ میلیون لیتر آب مصرف کرده اند 

که نسبت به روز دوشنبه سه درصد افزایش را نشان 
می دهد.

پیش ازاین مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
تهران گفته بود: فرایند برخورد با مشترکان بد مصرف 
در بخش آب تهران از همان روز نخست تابستان آغاز 
شــده اســت. »محمدرضا بختیاری« در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پنج درصد مشــترکان 

آب در تهران جزو مشترکان بد مصرف هستند.
وی ادامــه داد: مشــترکان بدمصرف مشــترکانی 
هســتند که بیش از الگوی تعیین شــده در هر ماه 

مصرف دارند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران 
خاطرنشان کرد: مشترکانی که بیش از ۲۸ مترمکعب 
آب در هر ماه مصرف دارند جزو مشترکان بد مصرف 

هستند که باید میزان مصرف خود را کنترل کنند.
بختیــاری گفــت: پیک مصــرف آب در تهران از 
ســاعت ۱۰ صبح تا ۱۵ اســت و اگر مشــترکان بد 
مصــرف در این بازه زمانی رعایت نکنند به طور جد با 

آنان برخورد شده و قطع آب می شوند.

مصرف برق کشور روز چهارشنبه، ساعت ۱۲ ظهر، 
نسبت به همین ســاعت در روز گذشته ۹۰۰ مگاوات 
افزایش یافت. به گزارش روز چهارشــنبه ایرنا از روابط 
عمومی شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران، »مازیار 
جمشیدی« مدیر دفتر بهره برداری و کنترل سیستم 
شبکه برق کشور افزود: امروز تا ساعت ۱۲ ظهر حدود 
۶۴ هزار و ۹۸۰ مگاوات برق مصرف شــده که نسبت 
به همین ساعت در روز گذشته افزایش ۹۰۰ مگاواتی 

را نشان می دهد.
وی ادامــه داد: به طور کلی از آغاز فصل تابســتان 
یعنــی از ابتدای هفته با افزایش دمای هوا و در پی آن 
افزایش مصرف برق روبرو شــدیم که نسبت به هفته 

قبل از آن تفاوت معناداری را شاهد بودیم.
جمشــیدی افزود: با توجه به افزایش فراگیر دمای 
هوا در کشور انتظار می رود امروز این مصرف به حدود 
۶۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات نیز برسد. لذا هموطنان بدانند 
که حتی خاموشــی یــک المپ، تنظیــم دمای کولر 
گازی روی درجه ۲۵ و عدم اســتفاده از وسایل برقی 
پرمصرف در ســاعات اوج می تواند در کاهش مصرف 

برق و کمک به برق رسانی مطمئن به همه نقاط کشور 
بسیار موثر باشد. از سوی دیگر شرکت توانیر خطاب به 
شهروندان اعالم کرد که صنعت برق در راستای ارتقای 
نظارت های اجتماعی و بهبود خدمت رســانی، از همه 

مردم عزیز درخواست دارد:
در صورت مشــاهده هرگونه مشکل در شبکه برق 
مانند، اشکاالت در روشنایی معابر، سیم پارگی، آسیب 
دیدگی پایه های برق، خاموشی های ناشی از جریانات 
جوی یا حوادث طبیعی و تصادفات، استفاده غیرمجاز از 
برق ، رمزارزهای غیرمجاز، همچنین در صورت حضور 
و یا مشــاهده اداره و دستگاه اداری و اجرائی که نکات 
مدیریت مصرف برق ) مانند قرار دادن دمای سرمایش 
کولر روی عددی پایین تر از ۲۵ درجه، نورپردازی های 
زائد در نمای ســاختمان و محیط، روشنایی مازاد نیاز 
در روز یا شب و...( مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۱ 

و یا اپلیکیشن *برق من* اطالع دهند.
صنعت برق در نظر دارد در سراسر کشور،  به پاس 
قدردانی مسئولیت اجتماعی هموطنان عزیز همکار در 

این طرح  هدایایی را به قید قرعه اهدا کند.

جهش ۹۰۰ مگاواتی مصرف برق رکوردشکنی مصرف آب در تهران


