
  با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی محصوالت 
اس��تراتژیک و همچنین تاکید مجدد ایشان مبنی بر "باید 
قوی ش��ویم" ب��ه ویژه در حیط��ه اقتصادی، اما سیاس��ت 
مس��ئوالن شورای اقتصاد طی چند س��ال اخیر در تضاد با 
شعار سال و این امر مهم  بوده است، در حالی که برای بی 
نیازی از دس��ت درازی به کشورهای بیگانه و تامین امنیت 
غذایی از منابع داخل، انتظار می رود قانون خرید تضمینی 

در خصوص محصول گندم به درستی اجرا شود.
ب��ا وجود پایان فصل کش��ت گندم، اکثر دس��ت اندرکاران 
بخش کشاورزی نسبت به اصالح نشدن نرخ خرید تضمینی 
گن��دم مطابق با هزینه های تولید و تورم انتقاداتی دارند و 
معتقدند اگر مس��ئوالن شورای اقتصاد، ظرف روزهای باقی 
مانده تا پایان دی نس��بت به افزای��ش نرخ خرید تضمینی 
گن��دم اقدام نکند و همچنان ب��ر قیمت فعلی اصرار ورزند، 
بدون تردید پای��داری تولید این محصول اس��تراتژیک در 

معرض خطر قرار می گیرد.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که امسال کشاورزان 
گندمکار به دلیل نارضایتی از نرخ خرید تضمینی، بخش��ی 
از گن��دم تولیدی خود را به دول��ت تحویل ندادند و همین 
امر موجب ش��د تا تصمیماتی مبنی ب��ر واردات ۳ میلیون 
تن گندم اتخاذ کنند، در حالیکه گندمکاران اعالم آمادگی 
کردند که در صورت افزایش نرخ خرید تضمینی، کس��ری 

مورد نیاز کشور از منابع داخل قابل تامین است.
قیم��ت جهانی ه��ر تن گن��دم ۱۹۰ تا ۲۷۰ دالر اس��ت، 
بنابراین از مس��ئوالن شورای اقتصاد انتظار می رود که هر 
چه س��ریع تر نسبت به اصالح نرخ خرید تضمینی گندم از 
طرق مختلف اقدام کند چرا که واردات این محصول عالوه 
ب��ر نابودی تولید داخل و به خط��ر انداختن ضریب امنیت 
غذایی کش��ور منجر ب��ه خروج منابع قاب��ل توجه ارزی از 

کشور می شود.

 اصالح قیمت خرید تضمینی
تنها راه حل بی نیازی از واردات

عل��ی خان محمدی دبی��ر اجرایی بنیاد مل��ی گندمکاران 
کشور با تاکید بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم اظهار 
کرد: با توجه به نبود تناسب هزینه های تولید با نرخ خرید 
تضمینی گندم از مس��ئوالن دولتی تقاضا داریم ظرف چند 
روز باق��ی مانده تا پای��ان دی، نرخ خرید تضمینی گندم را 

اصالح کنند.
وی افزود: اگرچه کش��اورزان برای س��ال زراعی جدید در 
س��طحی معادل ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار گندم کشت 
کردن��د، اما بدون تردید با نرخ فعلی حاضر به فروش گندم 
ب��ه دولت نخواهند ب��ود و ترجیح می دهند همانند س��ال 
زراع��ی ۹۸_۹۷ گندم تولیدی خ��ود را صرف خوراک دام 

کنند یا دور بریزند.
خ��ان محمدی با اش��اره ب��ه اینکه قیمت ۲ ه��زار و ۲۰۰ 
تومانی خرید تضمینی، جوابگوی هزینه های تولید نیست، 
بیان کرد: اگر مسئوالن شورای اقتصاد تا پایان فصل کشت، 
اقدام به اصالح ن��رخ خرید تضمینی گندم نکنند، پایداری 
تولید و خودکفایی این محصول استراتژیک در معرض خطر 
قرار می گیرد که با این وجود امکان تامین گندم مورد نیاز 
و غذای کشور از تولید داخل وجود ندارد. این مقام مسئول 
با اش��اره به اینک��ه تامین غذای نان م��ردم در آینده دچار 
مشکل می شود، بیان کرد: با نابودی پایداری تولید گندم، 
دولت چاره ای جز واردات گندم به منظور تامین نان مورد 
نیاز مردم ندارد که این امر عالوه بر پرداخت هزینه بیشتر، 

امنیت غذایی کشور هم به چالش می کشاند.
خان محمدی ادامه داد: در شرایط فعلی که دچار بحران های 
مختلف از جمله تحریم هس��تیم، از این رو این امکان وجود 

دارد که در آینده، تامین غذای کشور دچار مشکل شود.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر ضرورت تامین 
افزای��ش قیمت خرید تضمینی گندم از طرق مختلف برای 
سال آینده، بیان کرد: اگرچه دولت اذعان می کند که نرخ 
پیش��نهادی بنیاد ملی گندمکاران برای سال آینده واقعی 
است، اما به سبب کمبود منابع مالی، حاضر به افزایش نرخ 
خرید تضمینی نیس��ت. در حالیک��ه انتظار می رود قیمت 
واقعی را مس��ئوالن ش��ورای اقتصاد اعالم  و س��پس برای 
خرید از طریق بورس کاال یا واگذاری سیلوها به کشاورزان، 

امنیت غذایی کشور را تامین کنند.
وی تنه��ا راه حل بی نیازی از واردات گندم را افزایش نرخ 
خرید تضمینی اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه س��طح زیر 
کشت گندم در س��ال زراعی جدید به نرمال رسیده است، 
ام��ا پیش بینی می ش��ود که در صورت اص��الح قیمت با 

افزایش بهره وری می توان از واردات بی نیاز بود.
به گفته خان محمدی، اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم 
برای س��ال زراعی جدید را اصالح نکند، برای س��ال آینده 

میزان واردات از ۳ میلیون تن فراتر خواهد رفت.
آینده روشنی پیش روی تولید گندم نیست

س��ید جعفر حسینی مشاور ارش��د نظام صنفی کشاورزی 
و مناب��ع طبیعی درب��اره آینده تولید گن��دم اظهار کرد: با 

توجه به پایان فصل کشت گندم و اصالح نشدن نرخ خرید 
تضمینی مطابق با هزینه های تولید، آینده روش��نی پیش 

روی تولید گندم کشور نیست.
وی افزود: بی توجهی مس��ئوالن ش��ورای اقتص��اد به نرخ 
خری��د تضمین��ی گن��دم برای ب��ار دیگر داس��تان چغندر 
قن��د را تک��رار خواهد کرد،  در خص��وص محصول چغندر 
قند، رفتارهای نامناس��ب مس��ئوالن امر بر خوداتکایی این 

محصول استراتژیک تاثیر سوء به جا گذاشت.
حس��ینی ادامه داد: علی رغم پیگیری های مکرر تشکل و 
اتحادیه ها، مسئوالن ش��ورای اقتصاد و دولت همچنان بر 
نرخ اعالمی خرید تضمین��ی گندم اصرار دارند که این امر 

باب واردات گندم را به کشور باز خواهد کرد.
مش��اور ارش��د نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی از 
کاهش س��طح زیر کشت گندم خبر داد و گفت: کشاورزان 
در مرحله اول نارضایتی خود را نسبت به اصالح نرخ خرید 
تضمینی گندم با کاهش س��طح زیر کش��ت  اعالم کرده و 
در سال زراعی آینده هنگام تحویل گندم به دولت واکنش 

نشان می دهند.
وی نس��بت به واردات گندم هشدار داد و افزود: با توجه به 
اصرار مسئوالن به نرخ فعلی خرید تضمینی گندم و کاهش 
س��طح زیر کش��ت محصول، واردات گندم در س��ال آینده 
دور از انتظار نیس��ت . مشاور ارش��د نظام صنفی کشاورزی 
مناب��ع طبیعی با بیان اینکه امس��ال حداقل ۳ میلیون تن 
گندم وارد خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به کاهش سطح 
زیر کش��ت گندم، واردات برای س��ال آینده قطعی اس��ت، 
ام��ا از االن نمی ت��وان پیش بینی دقیق��ی راجع به میزان 
واردات داش��ت چرا که رقم واردات به ش��رایط سال آینده 
و میزان تولید بس��تگی دارد. این مقام مس��ئول ادامه داد: 
معتق��دم دولت برای افزایش قیم��ت خرید تضمینی گندم 
هن��وز فرص��ت دارد و باید در بودجه س��ال آینده قیمت را 

افزایش دهد.
وی از کاهش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت گندم نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به کاهش 
سطح زیر کش��ت گندم و اختصاص آن به کشت جو، افت 
ش��دید قیمت جو زنگ خطری برای تولید برای کشاورزان 

به شمار می رود.

بی نیازی از واردات گندم در گرو اصالح قیمت 
عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ، با انتقاد 
از این مسئله که پیگیری ها برای اصالح نرخ خرید تضمینی 
گندم راه به جایی نبرده اس��ت، اظهار کرد: با وجود پیگیری 
های مکرر مبنی بر اصالح نرخ خرید تضمینی گندم مطابق 
با هزینه ه��ای تولید، اما هنوز خب��ری از اصالح نرخ خرید 
تضمینی نیس��ت. وی افزود: امس��ال در ارتباط با الک مورد 
اس��تفاده برای خرید تضمین��ی گندم ب��ا بازرگانی دولتی، 
وزارت جهاد کش��اورزی و س��ازمان برنامه و بودجه به توافق 
رس��یدیم که خوشبختانه الک ۱.۷ تعیین شد که این امر به 
نفع فروش��ندگان گندم خواهد بود. هاشمی با اشاره به اینکه 
سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی 
ندارد، بیان کرد: علی رغم کاهش س��طح زیر کشت گندم در 
استان های سردس��یری، اما استان های گرمسیری توانستند 
خال ناش��ی از کمبود کش��ت این استان ها را جبران کنند که 
بنابر اعالم گزارش های وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل کمبودی در خصوص تامین کشت گندم دیم 
و آبی نداش��تیم. رئیس بنیاد ملی گندم��کاران ادامه داد: با 
وجود کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی بارندگی در برخی اس��تان 
های ش��مال غرب انتظار می رود که در فصول باقی مانده تا 
پایان کش��ت، کاهش سطح زیر کش��ت جبران شود. وی با 
اش��اره به اینکه نیازی ب��ه واردات گندم نداریم، بیان کرد: با 
استمرار شرایط مساعد اقلیمی در ادامه فصل کشت به سبب 
جبران کاهش سطح زیر کش��ت در استان های گرمسیری 
نیازی به واردات گندم نداریم. این مقام مسئول درباره اینکه 
اظهار نظر مسئوالن مبنی بر واردات ۶ میلیون تن گندم در 
س��ال آینده را تایید می کنید، بیان کرد: واردات گندم برای 
س��ال آینده به میزان و چگونگی خرید بس��تگی دارد و در 
صورت اصالح نش��دن قیمت، تولیدکنندگان حاضرند گندم 
تولی��دی را به عنوان خ��وراک دام مصرف کنند یا به بخش 
های دیگر ببرند که بدین ترتیب تامین غذای کشور نیازمند 
واردات خواهد بود. هاشمی تصریح کرد: با وجود بی توجهی 
مس��ئوالن ش��ورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم و 
امتناع کش��اورزان از تحویل به مراکز دولتی، امس��ال دولت 
برای تامین نیاز کش��ور به دنبال واردات ۳ میلیون تن گندم 

است.  باشگاه خبرنگاران جوان

نامگذاری یک شعبه بانک رفاه به نام 
شهید سردار سلیمانی

شعبه میدان رسالت بانک رفاه در شهر تهران به نام 
شهید سردار سلیمانی نامگذاری شد.

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، 
ب��ه پاس تجلی��ل از خدمات ارزنده، رش��ادت ها و 
فداکاری های سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
و زنده نگاه داش��تن نام این س��ردار سرافراز اسالم، 
بانک رفاه در اقدامی نام شعبه میدان رسالت تهران 

خود را به نام این بزرگوار تغییر نام داد.

نقاط ضعف و قوت طرح جدید بانکی در 
مجلس شورای اسالمی 

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران، در تشریح 
نقاط قوت و ضعف طرح جدید بانکداری در مجلس 
شورای اسالمی گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی 
در طرح جدید حذف شده که در این زمینه نیاز به 

تجدید نظر وجود دارد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات، 
دکت��ر علی صالح آبادی در پنل تخصصی بررس��ی 
طرح بانکی گفت: این طرح واجد نقاط قوت بسیار  
مطلوبی است و در عین حال می تواند نقاط ضعف 

در حوزه قوانین را مرتفع سازد.
دکت��ر صالح آبادی یادآور ش��د: در بحث مربوط به 
بانک توس��عه ای، انتقاداتی به این طرح وارد است 
که درباره آنها با مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المی در میان گذاشته شده است. به طور مثال 
مجم��ع عمومی بانک مرکزی در طرح جدید حذف 
ش��ده و هیئت عال��ی جای آن را گرفته اس��ت در 
حال��ی که بهتر ب��ود مجمع بانک مرک��زی جدا از 
هیئت عال��ی مدنظر قرار داده ش��ود. همچنین در 
طرح جدی��د بانکی، بانک توس��عه ای، یک هیئت 
امن��اء دارد ک��ه رئیس آن، رئیس جمهور اس��ت و 
رئیس هیئت عالی رئیس کل بانک مرکزی اس��ت.

وی اف��زود: وجود نظارت های موازی در کش��ور و 
تداخل نظارت توس��ط نهادهای مختلف باعث بروز 
مشکالت برای دستگاههای اجرایی از جمله بانکها 
می شود به نحوی که عالوه بر سازمانهای نظارتی، 
دیوان محاس��بات نیز به موارد تخلف بانک ها ورود 
کرده که بهتر اس��ت با توجه به طرح جدید نظارت 
بانکی به بانک مرکزی سپرده شود.مدیرعامل بانک 
توس��عه صادرات ادامه داد: الزم است نظارت دیوان 
محاس��بات و ورود این مرجع تنها در حوزه بودجه 
بانک ها باش��د و بانک ها بای��د تحت نظارت بانک 
مرکزی بوده و موارد تخلف آنها در بخشهای قوانین 

و مقررات توسط این بانک بررسی و دنبال شود.

 بانک ملی ایران،
یاریگر همیشگی حادثه دیدگان

کمک ب��ه حادثه دیدگان ناش��ی از بالیای طبیعی 
مانند سیل و زلزله، سنت حسنه دیرینه بانک ملی 

ایران است.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک مل��ی ایران، 
فهرس��ت اقدامات بانک در چنی��ن حوادثی آنقدر 
طوالن��ی اس��ت ک��ه نم��ی ت��وان آن را در مدت 
کوتاهی مرور کرد، اما تنها در س��ال جاری کمک 
ه��ای فراوان��ی در قالب پرداخت ه��ای بالعوض، 
پرداخت تس��هیالت، امهال اقس��اط تسهیالت در 
کنار کمک های غیرنقدی توسط بانک ملی ایران 
ب��رای هموطنان آس��یب دیده از بالی��ای طبیعی 
محقق ش��ده اس��ت.به تازگی و پس از وقوع سیل 
در اس��تان سیستان و بلوچستان، مدیرعامل بانک 
ملی ایران بر ضرورت استفاده ازظرفیت های این 
بانک برای کمک رسانی به هموطنان آسیب دیده 
تاکی��د کرد.دکتر محمد رضا حس��ین زاده ضمن 
اب��راز همدردی ب��ا هموطنان حادثه س��یل اخیر، 
تاکی��د کرد که بخش پش��تیبانی بانک با تمام قوا 
در کنار م��ردم عزیز این منطقه باش��د. کارکنان 
بان��ک نیز کمک های نق��دی و غیرنقدی خود را 
به مناطق سیل زده ارسال کرده اند.چندی پیش 
نیز در پی وقوع زلزله در ش��مال غرب کش��ور که 
مناطقی از استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، 
آذربایج��ان غربی و زنجان را تحت تاثیر قرار داد، 
مدیرعام��ل بانک ملی ایران از ادارات امور ش��عب 
این اس��تان ها خواست کمک رسانی به هموطنان 
را آغ��از کنن��د.وی همچنین با اع��الم آماده باش 
به بیمارس��تان بانک، خواست که در صورت نیاز، 
گروه های پزش��کی و امدادی به مناطق آس��یب 

دیده اعزام ش��وند.
بیمارستان بانک یک دستگاه آمبوالنس در مناطق 
آس��یب دیده ورزقان، ورنکش و روستاهای اطراف 
منطق��ه ترکمانچ��ای و ی��ک تیم پزش��کی به این 

مناطق اعزام کرد.
در جریان س��یل نوروزی امس��ال نیز نظام بانکی و 
در راس آنه��ا بانک ملی ایران در کمک رس��انی به 
هموطنان پیش ق��دم بود، به طوری که مدیرعامل 
بانک ملی ایران در مراسم امضای تفاهم نامه تامین 
س��ه هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی 
مناطق آس��یب دیده از س��یل با اس��تفاده از منابع 
داخلی گف��ت: بانک ها خود را ب��ه مصوبات دولت 
و ابالغی��ه بانک مرک��زی در این باره محدود نکرده 
و حت��ی از منابع خودش��ان نیز ب��رای جبران این 

خسارت ها کمک کرده اند.
این اقدامات فقط به کمک رسانی نقدی و غیرنقدی 
محدود نشد، بلکه جمعی از اعضای هیات مدیره و 
مدیران ارشد بانک ملی ایران نیز به تناسب زمان در 
مناطق آسیب دیده حضور یافته و عالوه بر نظارت 
بر روند بازس��ازی این مناطق، ب��ا فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنن��دگان حادثه دیده نیز ب��ه منظور آغاز 

دوباره فعالیت هایشان مذاکره کردند.

اخبار

امنیت غذایی، خط قرمز در کشور
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که 
هست  هم  ما  کشور  در  قرمز  خط  غذایی،  امنیت 
و کسی نباید به آن کم توجهی کند و اسمش هم 
امنیت است و تأمین غذا نیست. در انگلیسی هم 
می گویند  بلکه   Food supply نمی گوید  آن  به 
Food security، بنابراین توصیه ما این است 
که کسی با امنیت غذایی کشور شوخی نکند و قطعا 
نخواهد  کسی  هیچ  به  را  کاری  چنین  اجازه  نظام 
نظریه پردازان مطرح می کنند که  برخی  گاها  داد. 
تولید نکنیم یا وارد کنیم که اینها باید دست از 

این صحبت ها بردارند.

نمای نزدیک

و  راه  وزارت  و س��اختمان  مع��اون مس��کن 
شهرسازی مجموع واحدهای مشارکتی طرح 
ملی مس��کن را ۷۰ هزار واح��د عنوان کرد و 
گف��ت: ۱۵۰۰ واحد از این طرح در تهرانس��ر 

)منطقه ۲۱ پایتخت( احداث می شود.
محمود محم��ودزاده درب��اره اظهارات رئیس 
جمه��ور در مجمع عموم��ی بانک مرکزی که 
خواس��تار واگذاری رایگان اراض��ی دولتی به 
سازندگان برای ساخت مسکن شده بود، اظهار 
داشت: این سخنان رئیس جمهور در خصوص 
پروژه های مشارکتی است؛ نظر رئیس جمهور 
این اس��ت ک��ه اول زمین به رای��گان به انبوه 
س��ازان داده شود سپس سهم دولت به شکل 

واحد مسکونی از سازنده بازپس گرفته شود.
وی اف��زود: وزارت راه و شهرس��ازی نی��ز در 
بخش��ی از پروژه ه��ای مس��کن مل��ی به این 
صورت عمل کرده که به پروژه های مشارکتی 

مشهور است.
و  راه  وزارت  و س��اختمان  مع��اون مس��کن 
شهرس��ازی در پاس��خ به این پرسش که چه 
زمانی قرار است ساخت پروژه های مشارکتی 
آغاز و به مردم واگذار ش��ود؟، گفت: س��اخت 

پروژه ه��ای مش��ارکتی آغ��از ش��ده ول��ی ما 
زمان��ی می توانیم آنه��ا را در معرض واگذاری 
به متقاضیان قرار دهیم که از نظر پیش��رفت 
فیزیکی، به مرحله امکان تقس��یم سهم میان 

دولت و سازنده برسد.
وی ادام��ه داد: در پروژه های مش��ارکتی اول 
بای��د ارزیابی اقتصادی ش��ده و به مرحله ۷۰ 
درصدی پیش��رفت فیزیکی رس��یده باشد تا 
بتوانیم س��هم را میان دولت و سازنده تقسیم 

کنی��م که در آن زمان، تعه��د برای دولت در 
خصوص آغاز واگذاری ها ایجاد می شود.

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: تا 
کنون احداث حدود ۴۰ هزار واحد مس��کونی 
مشارکتی را در سراسر کشور آغاز کرده ایم که 
۳۰ هزار واحد آن در ش��هرهای جدید شامل 
اندیش��ه، پردیس، پرند و تهرانس��ر قرار دارد. 
برخی از پروژه ها هم پیشرفت خوبی دارد. اما 
کل واحدهای مس��کونی مشارکتی ذیل طرح 
ملی مس��کن، ۷۰ هزار واحد است که ساخت 

۴۰ هزار واحد آن شروع شده است.
وی درباره تفاوت س��ازوکار احداث پروژه های 
مش��ارکتی تهرانسر با مس��کن ویژه گفت: در 

مس��کن ویژه، پروژه ها به ص��ورت پیمانکاری 
احداث ش��د و خریداران ب��ه صورت مرحله به 
مرحله و بر اس��اس میزان پیش��رفت فیزیکی، 
آورده های خ��ود را واریز می کردند؛ س��ازنده 
هم دس��تمزد س��اخت دریافت می کرد؛ اما در 
پروژه های مشارکتی، زمین و پروانه ساخت را 
دولت )اداره کل راه و شهرسازی استان تهران( 
می دهد؛ س��ازنده هم با سرمایه خود اقدام به 
ساخت و ساز می کند و در پایان، به تناسب هر 
س��هم، واحدها میان دو طرف تقسیم می شود 
مثاًل در یک پ��روژه ۵۰۰ واحدی، ۱۵۰ واحد 
مس��کونی س��هم دولت و مابقی سهم سازنده 

است.  وزارت راه و شهرسازی

واردات گندم کلید خورد 
تهدید جدی بر سر امنیت غذایی 

گزارش
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توسط سازمان حسابرسی انجام می شود؛
  حسابرسی منابع و مصارف بازپرداخت اقساط 

مسکن مهر  
مدیرعام��ل بانک مس��کن از آغاز یک حسابرس��ی ویژه 
توسط س��ازمان حسابرسی در خصوص منابع و مصارف 
بازپرداخت اقس��اط مس��کن خب��ر داد و گفت:پرداخت 
تس��هیالت به مستاجران با برطرف ش��دن ایرادات آغاز 

می شود.
ابوالقاس��م رحیم��ی انارکی با اش��اره به اینک��ه از محل 
اقساط مسکن مهر تاکنون ۳۲ هزار میلیارد ریال مالیات 
و س��هم سود دولت پرداخت ش��ده است، گفت: تاکنون 
۲۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ۱۷ درصدی و ۲۰ 
درصدی برای تأمین مالی مسکن مهر منتشر شده و ۱۰ 

هزار میلیارد ریال باالنس آن منفی است.

رحیمی انارکی با بیان اینکه منابع و مصارف مسکن مهر 
در وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی 
مطرح ش��ده است، اظهار داش��ت: در حال حاضر هم در 
حال یک حسابرس��ی ویژه توس��ط س��ازمان حسابرسی 
هس��تیم که منابع و مصارف بازپرداخت اقس��اط مسکن 
مهر را حسابرس��ی کند. به گفته وی، امیدواریم تا پایان 

سال این برنامه به نتیجه نهایی برسد. 
مدیرعامل بانک مس��کن ادامه داد: وضعیت س��وددهی 
بانک مس��کن مثبت نیس��ت، چرا که دولت با مصوبه ای 

که صادر کرد یارانه مسکن مهر از سال ۹۶ قطع شد. 
وی گفت: یارانه مسکن تا سال ۹۵ به بانک مسکن تعلق 
می گرفت و حدود ۳۱ هزار میلیاردریال به عنوان درآمد 
غیرعملیاتی لحاظ می شد و در سال ۹۷ بانک مسکن را 

با ۶۲ هزار میلیارد ریال زیان مواجه کرد.
رحیمی انارکی در خصوص پرداخت تسهیالت به مستاجران 
نیز گفت:در حال انجام اقداماتی هس��تیم مستاجرانی که 
متقاضی دریافت تسهیالت باشند وام با نرخ سود ۱۸ درصد 
پرداخت کنیم البته هنوز این برنامه در دست انجام است. 
وی افزود:پیشنهادی به بانک مرکزی داشتیم تا کمکی به 
مستأجران صورت بگیرد اما در مورد عقد آن ابهاماتی وجود 
داشت که بانک مرکزی آن را به ما برگردانده تا ابهامات آن 
برطرف شود و در قالب جدیدی پیشنهاد دادیم و آن را در 

اختیار بانک مرکزی گذاشتیم.  فارس 

برای ایام پایانی سال صورت گرفت؛
ابالغ دستورالعمل قیمت گذاری کاالها  

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: دستورالعمل قیمت گذاری برای ایام پایانی سال، 

به استان ها ابالغ شده است.
عباس تابش بیان ک��رد: همزمان با اصالح قیمت بنزین 
بازرس��ی ها انجام شده است و گزارشات مداوم و منظم 

رصد بازار ارایه می شود.
وی با اعالم اینکه قیمت گذاری خدمات و  کاال، مشمول 
ضوابطی نیس��ت و یک هفته دیگر به استان ها ابالغ می 
شود، تصریح کرد: دستورالعمل قیمت گذاری برای ایام 

پایانی سال، به استان ها ابالغ شده است.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در بخش دیگری از سخنانش گفت: با احتساب بازرسان 

اصن��اف، ۴۳۰۰ بازرس داریم و تفاهم نامه ای با بس��یج 
اصناف داریم که تعداد بازرس ها ۲ برابر خواهد شد.

تابش ادامه داد: در زمینه س��امانه، هنوز گمرک همکاری 
ندارد ولی س��امانه انبار در زمین��ه ۱۰ کاال الزام به اطالع 
رس��انی دارد و بازرسان به صورت متمرکز این ۱۰ کاال را 
بازرسی می کنند. وی با اعالم اینکه تا پایان سال سازوکار 
سامانه رصد کاال ابالغ می شود، گفت: نظارت واحد های 

بین راهی برعهده ما است و اجازه افزایش قیمت ندارند.
این گفته های رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در حالی مطرح شده که تا پیش از این 
و همزم��ان با گرانی بنزین  اعالم ک��رده بود  ؛عالوه بر 
بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، 
بازرس��ی اصناف و همچنین بسیج اصناف کمک حال ما 
در اج��رای این طرح خواهند بود و با همراهی س��ازمان 
تعزی��رات حکومت��ی روند رس��یدگی به پرون��ده های 
متشکله تس��ریع می شود. ضمن اینکه مردم می توانند 
از طریق س��امانه تلفنی ۱۲۴ یا س��امانه شکایتی برخط 
س��ازمان حمایت، تخلفات موج��ود را منعکس کنند تا 

مورد رسیدگی قرار گیرد.
تاب��ش رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنن��دگان همچنی��ن اع��الم کرد: انتظ��ار می رود 
واحدهای تولیدی نظارت دقیقی روی شبکه توزیع خود 

داشته باشند تا تخلفی رخ ندهد.  شاتا 

خ��ب��رخ��ب��ر

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکن ملی در تهرانسر


