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توافق روسیه و چین برای 
محدود کردن تجارت با دالر

روسیه و چین توافقنامه بین دولتی برای انتقال 
مالی به حســاب ارزهای ملی خود را امضا کردند. 
به گزارش ایلنا به نقل از اســپوتنیک،  »ســرگئی 
استروچاک« معاون وزارت مالی روسیه اعالم کرد 
که مســکو و پکن تجارت به دالر را محدود کردند. 
این سند توسط معاون اول نخست وزیر، وزیر دارایی 
روسیه و رئیس بانک مردمی چین در تاریخ پنجم 
ژوئن امضا شده است. بر اساس این گزارش، یک ساز 
و کار حل و فصل جدید ایجاد می شود که می تواند 

»دروازه بین روسیه و چین باشد«.
    

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد
تامین اعتبار تسهیالت ۷۰ هزار 

واحد مسکونی سیل زده

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با اعالم این 
مطلب که ۷۴۶ میلیاردتومان برای جبران خسارات 
به تاسیسات در مناطق سیل زده و عمران روستایی 
پیش بینی شده است از تخصیص ۳۶ درصدی آن 
به بنیاد مسکن انقالب اســالمی تاکنون خبر داد. 
به گزارش ایلنا، محمدرضا شــاملو درباره آخرین 
اقدامات بنیاد مســکن در مناطق سیل زده، گفت: 
تقریبا پرونده تمامی متقاضیان تشکیل شده است. 
بیش از ۱۵۰ هزار واحد آسیب دیده به صورت جزئی 
و کلی شناسایی شده اند که تاکنون برای بیش از ۷۰ 
هزار واحد مسکونی تسهیالت تعیین شده و تامین 
اعتبار انجام گرفته و از طریق ستادهای معین کار، آغاز 
شده است. وی یادآور شد: برای واحدهای مسکونی 
روستایی تخریب شــده از سیل ۴۰ میلیون تومان 
تسهیالت برای واحدهای شهری ۵۰ میلیون تومان 
در واحدهای روستایی ۱۰ میلیون تومان و شهری 
۱۲ میلیون تومان بالعوض در نظر گرفته شده است.

     
روی آوردن مردم به مصرف برنج خارجی 

زمینه ساز شد
 کاهش قیمت برنج ایرانی 

در بازار

رئیس انجمن برنج ایران گفت: در پی افزایش 
کاذب قیمت برنج داخلی، مردم به مصرف برنج 
خارجی روی آورده اند که نتیجه آن کاهش تقاضا و 
کاهش قیمت برای برنج داخلی بوده است. جمیل 
علیزاده  شایق در گفت وگو با ایلنا، کاهش قیمت 
برنج ایرانی در بازار را حدود ۱۵ درصد عنوان کرد 
و گفت: افزایش غیرمنطقی قیمت برنج داخلی در 
بازار درحالی بود که برنج های عرضه شده، تولید 
سال گذشته است.وی ادامه داد: قیمت برنج روند 
عادی خود را طی می کرد که برخی برای افزایش 
سود خود قیمت این کاال را به ویژه در بازار تهران 
افزایش دادند. شایق با بیان اینکه این موضوع را به 
 دستگاه های ناظر بارها گزارش داده ایم، افزود: این 
دستگاه ها تا امروز اقدام در خور توجه برای مبارزه 
با گرانفروشی غیرمنطقی در بازار برنج داخلی انجام 
نداده اند. وی دلیل کاهش قیمت برنج داخلی را نه 
واکنش دستگاه های ناظر بلکه روی آوردن مردم 
به مصرف برنج خارجی دانســت. شایق گفت: از 
ابتدای ســال تا کنون بیش از ۶۰۰ هزار تن برنج 
خارجی وارد کشور شده اســت و در حال حاضر 
بازار اشباع از برنج خارجی با نرخ های مصوب است. 
رئیس انجمن برنج ایران با تاکید بر اینکه خبرهای 
خوبی برای بازار برنج داخلی در پیش است، افزود: 
در ســالجاری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی 
کشور به زیر کشــت برنج رفته است که موجب 
عرضه حجم باالیی این محصول از نیمه مرداد ماه 
می شود. شایق گفت: نتیجه عرضه حجم باالی 
برنج داخلی کاهش قیمت و بی نیازی کشور به 

واردات است.

خبر اقتصادی
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زرناز غالمی

اعطای وام به مستاجران ایده ای است 
که اخیرا توسط وزیر اقتصاد مطرح شده 
است که با توجه به فشارهای بودجه ای 
دولت، باید دید می تواند وارد فاز عملیاتی 
شــود و حدود هفت میلیون مستاجر 
ایرانی را تحت پوشــش خود قرار دهد 

یا خیر؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در 
یک نشست خبری از طرحی با عنوان 
اعطای وام پرده برداشــت و گفت که 
برای حمایت از مســتأجران قصد دارد 
صندوقی راه اندازی کند که با وام دادن 
به مستأجران به تأمین رهن آنها کمک 

کند.
فرهاد دژپسند چهارشنبه گذشته در 
حاشیه جلسه هیئت وزیران نیز در جمع 
خبرنگاران به ارائــه توضیحاتی درباره 
فعالیت صندوق حمایت از مستاجران 
پرداخت و گفــت: پیش بینی کرده ایم 
که صندوق حمایت از مستأجران تا ۷۰ 
درصد رقم رهن خانه های مسکونی را 

شامل شود.
وی یادآور شد: با توجه به این که در 

فصل جابجایی مستاجران قرار داریم 
و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را 
تحمل می کنند، به دنبال تعیین رابطه ای 
میان رهن و اجاره هستیم و در این زمینه 
هدفمان نوعی طرفداری از مستأجران 
است در این راستا صندوقی را طراحی 
و به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که 
در آن با ســپرده گذرای و تأمین منابع 
از روش های پیشــنهادی، وجهی قرار 
بگیرد تا وام های به مستأجران اعطا شود.
دژپســند با بیان این کــه وجه این 
وام ها به موجــران پرداخــت خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: در حال طراحی 
شرایطی هستیم تا براساس آن وام های 

صندوق حمایت از مستاجران با نرخی 
تسویه حساب شود تا این اقشار متحمل 

فشار زیادتری نشوند.
وزیر اقتصاد بــا تاکید بــر این که 
پرداخت این تسهیالت به دلیل تأمین 
منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم 
نمی شود، گفت: پیش بینی ما این است 
که تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل 
اعتبارات این صندوق پرداخت شود با 
این حال این رقم هنوز قطعی و تصویب 
نشده و در دســت بررسی است؛ در این 
باره از دســتگاه های مختلف در حال 

نظرخواهی هستیم.
هفت میلیون خانوار ایرانی 

مستاجر هستند
بر اســاس آخرین آمارها از وزارت 
راه و شهرســازی هفت میلیون خانوار 
در ایران مستاجر هســتند و هر خانوار 
ایرانی برای تأمین مســکن خود نیز به  
طور میانگین ۱۲  میلیون تومان در سال 

هزینه می  کند.
عبداهلل مشکانی در گفت وگو با ایسنا 
در باره اجرای طرح وزیر اقتصاد، با طرح 
این پرسش که آیا دولت حتی برای شهر 
تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی 

را دارد؟ گفت: در حال حاضر مشخص 
است که دولت چنین بودجه ای ندارد، 
مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام 
بانکی و خلق پول این منابع را تامین کند 
که در این صورت باز هم باعث خلق پول 
بیشتر و تورم خواهد شد که در دوره های 
بعدی فشــار را بر مســتاجران بیشتر 
خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل 

تورمی را به وجود خواهد آورد.
این اقتصاددان بــا بیان اینکه طرح 
هایی مانند وام برای رهن مســتاجران 
نه تنها مشکل را حل نمی کند که وضع 
را بدتر هم می کند ادامه داد: بروز شرایط 
فعلی در بازار مســکن ناشی از اتفاقاتی 

اســت که در حجم نقدینگی به وجود 
آمده بود. از دو سال قبل هم پیش بینی 
می شد که رشد حجم نقدینگی باعث 
به وجود آوردن چنین وضعیتی در بازار 

مسکن شود.
مشــکانی به ایده دو ســاله کردن 
قراردادها در بازار مسکن هم اشاره کرد 
و گفت: دولت حق مداخله در مالکیت 
افراد بر اموالشان را ندارد و تازه اگر این کار 
را هم انجام دهد و موفق هم شود، تنها 
مشکل را به تعویق انداخته است و سال 
بعد هم دوباره مستاجران با تورم دست 

به گریبان خواهند بود.
به گزارش ایســنا، اینکه طرح وام 
رهن برای مستاجران چیست و چقدر 
تا اجرایی شدن فاصله دارد، موضوعی 
است که هنوز مبهم مانده و شفاف شدن 
آن هم احتماال چند ماهی طول می کشد 
که آن موقع هم دیگر موضــوع اجاره 
خانه ها و مستاجران هم از رونق می افتد؛ 
چرا که تا آن موقع فصل جابه جایی ها به 
اتمام رسیده و مساله اجاره نشین ها هم 

تا سال دیگر موضوعیت پیدا نمی کند.
پیش از این و در زمان اوج التهابات 
بازارهای سرمایه ای مانند بازار ارز، سکه 
و مسکن در سال ۱۳۹۷ وزارت اقتصاد 
به صدارت کرباسیان قرار بود طرحی را با 
عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به صورت 
فوری و ویژه برای مقابله با سفته بازی ها 
اجرایی کند که بعد از گذشت یک سال 
از گذشت آن، هنوز حتی الیحه آن نیز 
برای ارسال به مجلس آماده نشده است.

از ســوی دیگر اینکــه صندوقی 
راه اندازی شود که بتوان از طریق آن به 
چند میلیون مستاجر بابت رهن خانه )و 
نه خرید خانه( وام داد، بعید است بتواند 
مشکلی را از مشکالت مستاجران حل 
کند؛ چه بسا بازپرداخت آن وام نیز باعث 

فشار مضاعفی بر آنها شود.
مستاجران واقعی برای دریافت 
تسهیالت قابل شناسایی هستند

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک 
تهران نیز در همین راستا گفت: پرداخت 
تسهیالت به مستاجران قدرت اجاره را 
باال می برد، اما قبــل از اجرای این طرح 
الزم است مستاجران واقعی از طریق کد 

رهگیری شناخته شوند.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا با اشــاره به پیشــنهاد 

تشکیل صندوق حمایت از مستأجران 
گفت.: برای اعطای وام باید مستأجران 
واقعی شناسایی شوند چرا که مواردی 
وجود دارد که فرد مستأجر صاحبخانه 

هم است.
وی با بیان اینکه امن ترین راه برای 
شناخت مستأجر واقعی کد رهگیری 
اســت، گفت: اگر کد رهگیری داشته 
باشند به این معنا است که مالیات مالک 
و مستأجر پرداخت شــده است. البته 
در صورت نداشــتن کد رهیگری هم 
می شود از اداره مالیات استعالم کرد که 
آیا این مالک و مستأجر مالیات بر اجاره را 

داده است یا خیر؟
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
گفت: از قدیم گفته شده است صاحبخانه 
خوب مستأجر را صاحبخانه نمی کند. 
درســت مثل بعضی ها کــه خانه های 
سازمانی دارند و بعد از ۳۰ سال سکونت 
و هنگام خروج از خانه ســازمانی خود 

مستأجر می شود.
وی ادامه داد: درست است که نیت 
دولت توانمند سازی مستأجران است 
اما ما می گوئیم این بودجه را در اختیار 
ســازندگان قرار دهید و مســتأجر را 
صاحبخانه کنید حتی اگر آن خانه ۵۰ 

متر باشد.
قلی خســروی پیشــهاد داد: برای 
کمک به مستأجران پیش قسط یکی از 
خانه هایی که در طرح اقدام ملی ساخته 
می شود در قالب وام پرداخت شود و بعد 
مستأجران به صورت ماهانه اقساط خانه 

را پرداخت کنند.

طرح »اعطای وام به مستأجران برای تأمین رهن« تا چه حد عملی است؟

ارزیابی یک خبر خوب

رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک تهران: پرداخت 

تسهیالت به مستاجران 
قدرت اجاره را باال می برد، 
اما قبل از اجرای این طرح 

الزم است مستاجران 
واقعی از طریق کد رهگیری 

شناخته شوند

عبداهلل مشکانی، 
اقتصاددان در گفت وگو با 

ایسنا: در حال حاضر دولت 
بودجه ای برای این صندوق 
ندارد، مگر اینکه بخواهد از 
طریق بدهی به نظام بانکی 

و خلق پول این منابع را 
تامین کند که در این صورت 

یک چرخه باطل تورمی را 
به وجود خواهد آورد و در 
دوره های بعدی فشار را بر 
مستاجران بیشتر خواهد 

کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اخیرا در یک نشست 

خبری از طرحی با عنوان 
اعطای وام پرده برداشت 

و گفت که برای حمایت 
از مستأجران قصد دارد 

صندوقی راه اندازی کند که 
با وام دادن به مستأجران به 

تأمین رهن آنها کمک کند

خاموشی تابستان هر سال قدم به قدم با باال رفتن دما حرکت 
کرده و در برخی سال ها کشور را مغلوب خود می کند. موضوعی 
که انتظار می رود امسال پرونده آن به دلیل بارندگی های بهار 
و افزایش راندمان نیروهای برق آبی بسته شود؛ اما مسئوالن 
عقیده دیگری در این مورد دارند و چندین پیش شــرط برای 
آن تعیین کرده اند. به گزارش ایسنا، یکی از دالیل بسته نشدن 
پرونده خاموشی، افزایش دما است. آمارها حاکی از آن است 
که پیک مصرف در اواسط هفته گذشته به مرز ۵۶ هزارمگاوات 

رسید. درواقع هرچند این تابستان بعد از یک بهار پرآب از راه 
رسید اما گرما زودتر شروع شــده و فراگیر است و این موضوع 
تأثیر خود را روی پیک مصرف نشــان می دهد؛ به طوریکه به 
ازای یک درجه افزایش دمای سراسری، اوج بار حدود ۱۳۹۰ 
مگاوات افزایش پیدا می کند. خاموشی تابستان سال گذشته 
بر ایران ســایه انداخت و به دلیل وجود بحران آب، کشــور با 
خاموشی های برنامه ریزی شده مواجه شد. پرونده این چالش 
با این که امسال به دلیل بارندگی های اخیر که در سراسر کشور 

رخ داد، به پررنگی سال گذشته نیست، به صورت قطعی بسته 
نشده است و هنوز مسئوالن به این سوال که آیا امسال تابستان 
را بدون خاموشی برنامه ریزی شده سپری خواهیم کرد یا نه 

پاسخ قطعی نمی دهند.
پاسخ اردکانیان به احتمال خاموشی برنامه ریزی شده 

در تابستان
اما وزیر نیرو در حاشیه نخستین همایش سازگاری با کم 
آبی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که آیا امسال هم مانند 
تابستان سال گذشته با خاموشی های برنامه ریزی شده مواجه 
خواهیم شد؟ گفت: از مردادماه ســال گذشته برای تابستان 
سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی کردیم و اســاس را بر این گذاشتیم 
که شرایط آبی سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ مانند سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ 

باشد؛ یعنی حدود ۴۰۰۰ مگاوات کمبود تولید نیروگاه های 
برق آبی در تابستان ۱۳۹۸ داشته باشیم. به گفته رضا اردکانیان 
به دلیل کمبود بارش ها برای تابســتان ۱۳۹۸ حدود ۸۰۰۰ 
مگاوات کمبود تولید پیش بینــی کردیم که بارش های اخیر 
موجب شــد حدود ۴۰۰۰ مگاوات کمبود ناشی از کم بارشی 
و در نتیجه کمبود تولید برق در سدهای مخزنی که عمدتاً در 
خوزستان قرار دارند، برطرف شوند؛ اما حدود ۴۰۰۰ مگاوات 
دیگر کمبود وجود دارد. اردکانیان با اشاره به میزان مصرف برق 
در ایران گفت: عالوه بر ۴۰۰۰ مگاوات مذکور افزایش مصرف 
غیرمتعارفی که ممکن است امسال به دلیل نوعی خاطرجمعی 
از اینکه مشکلی نداریم، به وجود بیاید؛ در واقع این که دوباره 

برگردیم به عادت قبلی می تواند مشکل ساز باشد.

۴۰۰۰ مگاوات کمبود برق داریم

احتمال خاموشی برنامه ریزی شده در تابستان امسال

گفت وگو

رئیس کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی با بیان اینکه فعالیت های مقدماتی بازار 
متشکل ارزی آغاز شده است، گفت: بانک مرکزی 

قصد حذف ارز نیمایی را ندارد.
کوروش پرویزیــان در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره سازوکار بازار متشکل ارزی 
و نقش بانک ها در این بازار اظهار داشــت: بانک 
مرکزی به دنبال این اســت که با ایجاد ساختار 
و شبکه ای مستقل با حضور بانک ها و صرافی ها 

به شفاف سازی عملیات در بازار ارز کمک کند.
وی افزود: با توجه به اینکه رانت هایی در حوزه 
ارز مطرح اســت و مســائلی را ایجاد کرده، این 
ساختار می تواند به شفاف سازی ساختار کمک و 

بازار را قابل پیش بینی کند.
پرویزیان از آغاز به کار بازار متشــکل ارزی 
خبر داد و گفت: شرکت مورد نظر به ثبت رسیده 
اســت و تفاهمنامه ها با بانک ها برای آغاز به کار 
بازار متشکل ارزی در حال انجام است و اقدامات 
مقدماتی برای شــروع به کار این بازار در جریان 

است.
وی با بیان اینکه بانک ها هم در این ساختار 
حضور دارند، گفت: بانک مرکزی در حوزه ارز چه 
در بخش خرید و فروش، چه توزیع و تخصیص 
ارز  و تعهدات ارزی، نقش و مســئولیت اصلی را 

برعهده دارد.
رئیس کانون بانک ها و موسســات اعتباری 

خصوصی تاکیــد کرد: بانــک مرکزی صاحب 
صرافی نیســت اما از طریق صرافی ها و بانک ها 
عملیات ارزی را انجام می دهند و در بازار متشکل 
ارزی، بانــک مســئولیت انجــام فعالیت های 

تخصصی خود را برعهده دارد.
پرویزیان در پاسخ به این پرسش که آیا بانک ها 
در تامین ارز نقشی خواهند داشت، گفت: در حال 
حاضر بانک ها حواله های ارزی، ال ســی ارزی، 
تسهیل فعالیت های مربوط به واردات و صادرات 
کشور و... را انجام می دهند و ارز مورد نیاز از طریق 
بانک مرکــزی و اعتباراتی که بیــن کارگزاری 

بانک ها تامین می شود، به دست می آید.
رئیس کانون بانک ها و موسســات اعتباری 

خصوصی با تاکید بر اینکه بازار متشکل ارزی در 
مراحل اولیه برای خرید و فروش نقدی ارز است و 
تامین نیازهای ارزی ضروری کشور است، ادامه 
داد: در ابتدا وظیفه و ماموریت این بازار شــفاف 
سازی در بازار اســت و اگر امکان آن ایجاد شود،  

اهداف بعدی دولت را محقق می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که احتمال حذف 
ارز نیمایی با شــروع به کار بازار متشکل ارزی 
وجود دارد، گفت: بانک مرکزی قصد حذف ارز 

نیمایی را ندارد.

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت وگو با ایلنا:

بانک مرکزی قصد حذف  ارز  نیمایی را  ندارد


