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 در حالی که مهمترین برنامه دولت 
ســیزدهم مهار تورم اعالم شده است، 
وزارت راه و شهرســازی از پیش بینی 
قیمت تمام شده مسکن در قالب طرح 
نهضت ملی مســکن خودداری کرده 
اســت. این سیگنالی اســت که نشان 
می دهــد اقتصــاد ایران حتــی برای 
سیاستگذار نیز قابل پیش بینی نیست. 

 به نظر می رســد عدم اعالم قیمت 
مشــخص برای واحدهایی که در قالب 
طرح ملی مسکن به شهروندان تحویل 
می شود به پیش بینی ناپذیری اقتصاد 
ایران خصوصا در بخش تورم بازمی گردد.  
عدم پیش بینی قیمت در حالی صورت 
می گیرد که در ماه های اخیر تبلیغات 
پررنگی در خصوص مهــار غول تورم از 
سوی مقامات اقتصادی خصوصا وزارت 
امور اقتصادی و دارایی اعالم شده است . 
 ایران با تورمی باال روبروست و نرخ 
تورم رسمی در کشور باالتر از 44 درصد 
برآورد شده اســت. با این حال هر چند 
برنامه دولت مهار تورم است اما به نظر 
می رسد پیش بینی بهبود وضعیت در 
سال های پیش رو چندان برای مقامات 
دولتی نیز متصور نیست خصوصا آنکه 
در آخرین لحظاتی که شمارش معکوس 
برای امضای توافــق و احیای برجام به 
گوش می رسید اخباری ضد و نقیض در 
این حوزه به گوش می رسد که می تواند 
ابهامات در عرصــه پیش بینی آینده را 

بیشتر کند. 
 طرح نهضت ملی مسکن چیست؟

طرح نهضت ملی مســکن سومین 
طرح مســکنی ایران اســت که در دو 
دهه خیر اجرایی می شود. اولین طرح 

مســکنی در دولت نهم، کلید خورد و 
به مسکن مهر موسوم شد. واحدهایی 
در قالب مسکن مهر ساخته می شوند، 
در برخی اســتان ها هنوز تحویل داده 
نشده اند . دومین طرح مسکنی در دولت 
دوازدهم موسوم به مسکن ملی بود که 
نزدیک به چهارصد هــزار متقاضی را 
پوشش داد. این پروژه در شرایط کنونی 

همچنان در حال اجراست. 
 ســومین طرح مسکنی نیز نهضت 
ملی مسکن نام دارد. بر اساس آخرین 
براوردهای صورت گرفته و طبق اعالم 
معاون وزیر راه و شهرســازی، مجموعا 
در دو طرح حمایتی نهضت ملی مسکن 
و اقدام ملی ۵ میلیون و ۱۸۰ هزار نفر تا 

کنون ثبت نام کرده اند.
محمود محمودزاده گفته اســت: 
تا کنون در طرح نهضت ملی مسکن ۳ 
میلیون و 4۲۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند. 
در طرح اقدام ملی نیــز یک میلیون و 

۶۰۰ هزار نفر نام نویسی کرده بودند که 
مجموع ثبت نام ها در دو طرح حمایتی 
مذکور بــه ۵ میلیــون و ۱۸۰ هزار نفر 
می رسد. از این تعداد حدود 4۲۰ هزار 

نفر افراد مجرد باالی ۲۳ سال هستند.

با این حال هنوز رقم مشخصی برای 
قیمت تمام شده مسکن از سوی مقامات 

اعالم نشده است. 
 در حالی که سرپرســت شــرکت 
عمران شهرهای جدید گفته است طبق 
بررسی ها قیمت ســاخت واحدهای 
نهضت ملی مســکن 4 میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان در هر متر مربع تعیین شده 
اســت، معاون وزیر راه و شهرســازی 
اعالم کرد: بر اساس آخرین فهرست بها، 
قیمت واحدهای نهضت ملی مســکن 
4.۵ میلیون تومان در هر مترمربع است 
که شــاید در آینده تغییر کند، گفت: 
قیمتی که در حال حاضر با سازنده های 
واحدهای طرح جهــش تولید و تامین 
مسکن بسته می شــود، صرفا مربوط 
به هزینه ساخت است و نهایی نیست؛ 
قیمت تمام شده زمانی که پروژه به اتمام 
می رسد با لحاظ سایر هزینه ها مثل نرخ 
عوارض، خدمات، دستمزد و دیگر موارد 

اعالم خواهد شــد.محمودزاده با بیان 
اینکه مالک ما در تعیین بهای واحدهای 
نهضت ملی مسکن، نظام فنی و اجرایی 
کشور است، تاکید کرد: نرخی به عنوان 
قیمت روز اعالم می شود و انعقاد قرارداد 
صورت می گیرد. در طول دوره ساخت، 
افزایش قیمت مصالح ممکن است وجود 
داشته باشد، لذا آیتمی به اسم تعدیل به 
این قیمتها اضافه می شود. هر سه ماه یک 
بار سازمان برنامه و بودجه کشور، ضریبی 
را به عنوان تعدیل بــه کل قراردادهای 
عمرانی کشور اعالم می کند. لذا این عدد 
پایه قرارداد است و مربوط به متقاضیان 

نیست بلکه مربوط به سازندگان است.
این در حالی است که نظام مهندسی 
هزینه ســاخت هر متر مربــع واحد 
مسکونی را هفت میلیون تومان اعالم 
کرده است. نکته مهم اینجاست که در 
زمستان سال گذشته در طرح اقدام ملی 
مسکن رقم هزینه احداث هر مترمربع 
واحد مسکونی از سوی سازمان برنامه 
و بودجه،۲میلیــون و ۷۲۰ هزار تومان 
برآورد شد  که این رقم بر اساس فهرست 
بهای 4 ماهه آخر سال گذشته )زمستان 
۱۳۹۹( به متری ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار 

تومان افزایش یافت.
در عین حال معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری قــم گفت: طبق 
آخرین آنالیز و بررسی کارشناسان حوزه 
مسکن و شهرسازی قیمت تمام شده هر 
مترمربع در نهضت ملی مسکن در قم 

حدود ۷ میلیون تومان برآورد می شود.
تورم به کدام سو می رود؟

افزایش قابل توجه بــرآورد هزینه 
ساخت وساز در زمستان سال گذشته 
و امسال نشــان از آن دارد که غول تورم 
در حال قدرت نمایی است. از سوی دیگر 

باید در نظر داشت که تداوم این روند می 
تواند به افزایش مجدد قیمت مسکن و 
خارج شدن آن از دسترس طبقه متوسط 
منجر شود. قیمت مسکن در ایران رابطه 
مستقیمی با وضعیت فقر دارد و به علت 
باال بودن هزینه تامین مسکن بسیاری 
از خانوارهــا در ایران بدمســکن تلقی 
می شوند . بدمسکنی و زندگی در حاشیه 
شهرها آسیب ها و بزه های اجتماعی نیز 

به همراه دارد. 
 به نظر می رسد در شرایط کنونی که 
دولت نیز اطمینان چندانی به مهار تورم 
ندارد، خانه دار شــدن در شهرک های 
اطراف تهران با اســتفاده از تسهیالت 
بانکــی و ... صرفه باالتری نســبت به 
مشارکت در نهضت ملی مسکن داشته 
باشد. در ســال جاری شــورای عالی 
مســکن اخیراً برای ساخت واحدهای 
مسکونی بر اساس قانون جهش تولید 
مسکن در شــهر تهران 4۵۰ میلیون 
تومان، کالنشهرها 4۰۰ میلیون تومان، 
شــهرهای باالی ۲۰۰ هــزار نفر ۳۵۰ 
میلیون تومان اعتبار مصوب کرده است 
و در سایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون 
تومان. و در روستاها باید ۲۰۰ میلیون 
تومان باشــد. به نظر می رسد با توجه 
به برنامه دولت بــرای رفع فقر مطلق، 
اولین گام مهار تورم و پیش بینی پذیر 
شدن اقتصاد باشد، اقدامی که می تواند 
وضعیت را بــرای ســرمایه گذاران و 

مصرف کنندگان نیز مهیا نماید. 

سیگنال عدم اعالم قیمت مشخص برای واحدهای طرح ملی مسکن؛

اقتصاد ایران برای دولت هم قابل پیش بینی نیست
قیمت مسکن در ایران 

رابطه مستقیمی با وضعیت 
فقر دارد و به علت باال 

بودن هزینه تامین مسکن 
بسیاری از خانوارها در ایران 

بدمسکن تلقی می شوند. 
بدمسکنی و زندگی در 

حاشیه شهرها آسیب ها 
و بزه های اجتماعی نیز به 

همراه دارد

در حالی که مهمترین برنامه 
دولت سیزدهم مهار تورم 

اعالم شده است، وزارت راه 
و شهرسازی از پیش بینی 
قیمت تمام شده مسکن 

در قالب طرح نهضت ملی 
مسکن خودداری کرده 

است.  این سیگنالی 
است که نشان می دهد 

اقتصاد ایران حتی برای 
سیاستگذار نیز قابل 

پیش بینی نیست 

هر بشکه نفت برنت امروز با افزایش قیمت بیش از شش دالر 
به قیمت ۱۱۱ دالر و هشت سنت رســید و روند قیمت در بازار 

نفت را صعودی کرد.
به گزارش قرن نو، هر بشکه نفت برنت دیروز با افزایش قیمت 
بیش از شش دالر به ۱۱۱ دالر و هشت سنت رسید و هر بشکه 
نفت وســت تگزاس نیز از ابتدای روز تاکنون شش دالر و سی 

سنت گران شده و به قیمت ۱۰۹ دالر و ۷۱ سنت رسیده است.
هر بشکه نفت خام ســنگین ایران با افزایش 
قیمت سه دالر و ۳۶ سنتی به قیمت ۹۷ دالر و ۹۵ 
سنت رسیده و هر بشکه نفت خام سبک ایران نیز 

۹۹ دالر و ۸۵ سنت قیمت خورده است.
تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم های ناشی 
از آن، قیمت نفت را افزایش داده و حتی انتشــار 

شصت میلیون بشکه نفت با هماهنگی اعضای آژانس بین المللی 
انرژی نمی تواند مانع گرانی شود.

بنا بر گزارش ها، اعضای آژانس بین المللی انرژی در مواجهه با 
چشم انداز افزایش طوالنی مدت قیمت نفت، بر روی آزادسازی 
شصت میلیون بشکه نفت از انبارهای استراتژیک توافق کردند 
که نیمی از حجم داده شده از سوی ایاالت متحده تأمین می شد.

علی رغم تحریم های ســنگین و خروج تعدادی از غول های 
نفتی از روسیه، نشانه های بسیار کمی وجود دارد که حاکی از آن 

باشد که حمله کرملین به اوکراین به زودی پایان خواهد یافت. 
ابهام همچنان در بازارهای نفت وجود دارد و قیمت هر دو نفت 

وست تگزاس و برنت در حال افزایش است.
بریتیش پترولیوم اعالم کرد تصمیم گرفته ۱۹.۷۵ درصد 
سهم خود را در شــرکت نفتی روس نفت درپی حمله روسیه به 
اوکراین خارج کند. برنارد لونی، مدیرعامل شــرکت برییتیش 
پترولیوم که از هیئت مدیره روس نفت کناره گیری خواهد کرد، 
در بیانیه ای اعالم کرد این حمله باعث شــد ما 
به طور اساسی درباره موقعیت بریتیش پترولیوم 

در خصوص روس نفت بازنگری کنیم.
ازطرف دیگر، شرکت نفتی آمریکایی اکسون 
موبیل اعالم کرد که در پی بحران اوکراین قصد 
دارد پروژه های خود را در روسیه متوقف کند. 
مدیر اجرایی و رئیس هیئت مدیره شــرکت نفتی آمریکایی 
اکســون موبیل پس از بریتیش پترولیوم و شل اعالم کرد که 
در پی بحران اوکراین قصد دارد پروژه های خود را در روســیه 

متوقف کند.
شریک قدیمی روسیه، Rosneft که بیش از سی سال در 
این کشور حضور داشته است نیز اعالم کرد که سهام خود را در 
چندین شرکت مشــترک که میادین نفت سنگین در سیبری 

غربی را توسعه می دهند به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر می فروشد.

شــبکه بلومبرگ گزارش داد که اتحادیه اروپا قطع 
دسترســی هفت بانک روســی از جمله بانک VTB به 

سیستم بانکی سوئیفت را تصویب کرده است.
بلومبرگ سه شنبه شــب در صفحه توییتری اعالم 
کرد، ســفرای اتحادیه اروپا با حذف هفت بانک روسی از 
سیستم پیام رسانی مالی ســوئیفت موافقت کردند اما 
از حذف بزرگترین وام دهنده کشــور یعنی اســبربانک 

)Sberbank( و بانکی که بخشــی از آن 
متعلق به غول گازی روسیه )گاز پروم( بود، 

خودداری کردند.
اسبربانک یا بانک پس انداز فدراسیون 
روسیه بزرگترین بانک در روسیه و اروپای 
شرقی بوده و همچنین به  عنوان سومین 

بانک بزرگ در اروپا شناخته می شود.
اسبربانک در سال ۱۸4۱ تأسیس شده است و شعبه 
مرکزی این بانک در شهر مسکو قرار دارد. این بانک دامنه 
گسترده ای از خدمات بانکی، شــامل خدمات پس انداز، 
ســرمایه گذاری و گونه های مختلفی از خدمات وام و وام 

مسکن را ارائه می دهد.
حذف هفت بانک روسی از سیستم بانکی سوئیفت در 
حالی انجام می شــود که پیش از این اورزوال فون درالین 

رئیس کمیسیون اروپا اعالم کرد آمریکا، انگلیس و اتحادیه 
اروپا متعهد شده اند که روسیه را از سیستم بانکی سوئیفت 

حذف کنند.
سیستم سوئیفت در بیش از ۱۱ هزار موسسه مالی در 
بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه دنیا برای تبادل پول و اطالعات 
استفاده می شود. این سامانه بانکی، چرخ دنده ای مهم در 
سیستم مالی جهان بوده و بانک های مرکزی آمریکا، ژاپن 

و اروپا بر آن نظارت می کنند.
حذف روسیه از سیستم بانکی سوئیفت 
یکی از سخت ترین تحریم هایی خواهد بود 
که غرب می تواند وضــع کند؛ اما عالوه بر 
اثرات آنی و دراز مدت شدیدی که بر اقتصاد 
روسیه خواهد گذاشــت، برای بانک های 
خارجی و سایر طلبکارانی که با این کشور تجارت می کنند 

نیز ایجاد مشکل خواهد کرد.
از ســوی دیگــر دولــت کــره جنوبی اعــالم کرد 
که تراکنش های مالی با ۷ بانک روســی را در راســتای 

تحریم های اعمال شده علیه روسیه ممنوع خواهد کرد.
وزارت اقتصاد کره در این باره اعالم کرده که جزئیات 
این تحریم ها پس از مشورت با وزارت خزانه داری آمریکا 

اعالم خواهد شد.

برنت از 110 دالر فراتر رفت 

چه آینده ای در انتظار بازار نفت است؟
کره جنوبی هم  به تحریم ها پیوست

قطع دسترسی هفت بانک روسی به سوئیفت

خبر

رییس جمهــور در بازدیــد از یک شــرکت 
خودروسازی هشت دستور جهادی صادر کرد. 

به گزارش توسعه ایرانی بر اساس دستور رییس 
جمهوری، تولید خودرو در ســال ۱4۰۱ نسبت 
به ســال ۱4۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد و 
سازوکارهای الزم به منظور تولید و عرضه حداقل 
یک »خودروی اقتصادی« با ساختار به روز، فراهم 
شود.بر اساس این گزارش در سال ۱4۰۱ حداقل 
تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید 

با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
در این راستا مقرر شد  تولید خودروهای جدید 
و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران 
گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای 

ورود دانش و فنــاوری موجود در صنایع دفاعی و 
فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای 
ایجاد تحول در صنعت خودروسازی »در مقیاس 
اقتصادی«، فراهم گردد.در این دستور امده است: 
به منظور افزایــش رقابت پذیری و رفع شــائبه 
انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران 
کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی 
و اجرایی واردات خودرو در سال ۱4۰۱، حداکثر 
ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات 
خودرو و قطعات، نســبت صادرات به واردات در 
صنعت خودرو افزایش یابــد.در خصوص نحوه 
عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و 
افزایش رضایت مندی مردم نیز مقرر گردید  ضمن 

حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، 
فرآیند فعلی عرضه خودرو )از طریق قرعه کشی( 
فوراً اصالح و شفاف سازی الزم در آن انجام شود.
همچنین از ابتدای ســال ۱4۰۱ پس از تکمیل 
وجه، خودروهای پیش فروش شــده باید بدون 
تاخیر بالوجه، قابل تحویل به مشــتری شود.در 
عین حال هرگونه واگذاری خودرو به شرکت ها 
و دســتگاه های دولتی و غیردولتــی به صورت 
رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش 
خودرو به مــردم ممنوع اســت.در عین حال به 
منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم 
از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو 
)کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس( 

فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها 
با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشــاغل 
مربوطه، تسهیل شود.در راستای افزایش افزایش 
کیفیت و ایمنی خودروهــای تولید داخل مقرر 
شد هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در 
مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱4۰۱ مطلقا ممنوع 
شود و دستگاه های مسول موظفند با عرضه قطعات 

یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و 
موثر بر ایمنی خودرو نیــز مقابله کنند.واگذاری 
مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران 
خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش 

غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول رییس جمهور، مســول نظارت و 

پیگیری حسن اجرای این ابالغیه است.

دستورات جهادی رئیس جمهوری به صنعت خودرو

تولید خودرو سال آینده 50 درصد افزایش یابد)!(

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

برنامه ویژه برای ساماندهی و نظارت 
بر صندوق های قرض الحسنه 

رئیس کل بانک 
مرکزی گفت: اقدامات 
ویژه ای برای تنظیم 
مقــررات و نظارت بر 
روی صندوق هــای 
قرض الحسنه در حال 

اجراســت.علی صالح آبادی گفــت: اقدامات ویژه 
ای برای مقــررات و نظارت بــر روی صندوق های 
قرض الحسنه در حال اجراست تا ضمن نظام مند 
کردن آنها از بروز مشکالت احتمالی برای نظام پولی 

جلوگیری شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی الیحه 
بودجه سال ۱4۰۱ در مجلس شــورای اسالمی، 
تصریح کــرد: اگر نمایندگان مجلــس در تدوین 
بودجه ســال ۱4۰۱ دقت در توازن را رعایت کنند 
و ناترازی بودجه ای نداشته باشیم، قطعاً با همکاری 
سایر حوزه ها در اقتصاد کالن شاهد ثبات و آرامش 

خواهیم بود.
صالح آبادی ادامه داد: متقاضیان ارز با مراجعه 
به این سامانه کلیه مدارک خود را بارگذاری کرده و 
با تعیین زمان و محل دریافت ارز، بدون نیاز به صف و 
اتالف وقت ارز مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: هــدف از راه انداری این ســامانه در 
راستای فرهنگ مشــتری مداری و حفظ رعایت 
شئون شهروندان و جلوگیری از حضور فیزیکی آنان 

در صف های طوالنی است.
    

اخبار ضد و نقیض برجامی دالر 
را باال برد

خبرانالیــن- 
دالر در حالــی دیروز 
دوباره بــه کانال ۲۶ 
هزار تومانی بازگشت 
که بررســی ها نشان 
می دهد انتشار اخبار 

ضد و نقیض برجامی دوباره شدت گرفته است.
دیروز هر دالر آمریکا در بازار آزاد ۲۶ هزار و ۱۵۰ 
تومان قیمت خورد و دالر فردایی در روز گذشته تا 

محدوده قیمتی ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان باال رفت.
 به گفته کانون صرافان قیمت دالر برای خرید 
۲4هزار و 4۶4 تومان و برای فروش ۲4هزار و ۷۶۰ 
تومان بود؛ گفتنی است که در روز دوشنبه دالر در 
صرافی ها به قیمت ۲4هزار و 4۸۱تومان خرید و به 

قیمت ۲4هزار و ۷۶۵تومان فروش می شده است.
    

 تاثیر مناقشه اوکراین 
بر بازار روغن

ایلنا- رییس هیات مدیره انجمن صنفی روغن 
نباتی ایران، گفــت: اوکراین یکــی از اصلی ترین 
تامین کنندگان روغن آفتاب گردان ایران محسوب 
می شود اما وقوع جنگ در این کشور برای ما چالشی 
در این زمینه ایجاد نخواهد کرد چراکه می توان این 

نیاز را از دیگر کشورها تهیه و تامین کنیم.
 ابوالحسن خلیلی در پاسخ به این پرسش که آیا 
جنگ روسیه و اوکراین باعث خواهد شد که ما در 
تامین روغن آفتاب گردان با چالش مواجه شویم؟ 
گفت: منابع تامین روغن ما متعدد هســتند و اوج 
گیری تنش در اوکراین باعث کمبود  نخواهد شد که 

ما در کشور با کمبودی مواجه شویم.
وی ذخایر اســتراتژیک روغن در کشور را قابل 
توجه خواند و بیان کرد: در حال حاضر قیمت  جهانی 
دانه های روغنی و سایر غالت افزایش پیدا کرده که 
این مسئله تنها بازار ما را با را چالش مواجه نخواهد و 

یک موضوع جهانی است.
    

 افزایش رسمی قیمت
 برنج خارجی اشتباه بود

تسنیم - معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
ستاد تنظیم بازار کشــور قیمت برنج های هندی 
و پاکســتانی را که اخیرا افزایش قیمت داشتند به 

قیمت قبل برگرداند.
محمد قربانی افزود: ستاد تنظیم بازار کشور که 
به ریاست مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار 
شد قیمت برنج های هندی و پاکستانی که اخیرا 
به طور رسمی افزایش یافته بودند را به قیمت قبل 

برگرداند.
وی گفت: بر این اساس هرکیلوگرم برنج هندی 
که برای ۲4 هزار تومان تعیین شده بود به قیمت ۱۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت، همچنین قیمت 
برنج پاکستانی که ۲۵ هزار تومان تعیین شده بود  
به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برگشت؛ برنج تایلندی نیز 

که افزایش نداشت در 
جلسه اخیر نیز تغییر 
نیافت بــه قیمت ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان به 

فروش می رسد.


