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وزی��ر اقتص��اد گف��ت: تس��هیالت 
گیرندگان��ی که به دلی��ل بدهی، واحد 
مس��کونی آنها به تملک بانک ها درآمده 
می توانند با پرداخت اصل و سود بدهی 
خود و با شرایطی همچنان مالک واحد 

مسکونی خود شوند.
ب��ه گ��زارش وزارت اقتصاد، س��ید 
احس��ان خاندوزی وزیر ام��ور اقتصادی 
و دارای��ی در گفت وگو ب��ا بخش خبری 
۲۱ س��یما درباره مصوبه اخیر ش��ورای 
پ��ول و اعتبار گفت: ش��کایات زیادی از 
تسهیالت گیرندگان و مردم می رسید به 
این جهت که عدم پرداخت بدهی بانکی 
خود، واحدهای مسکونی آنها در تملک 
بانک ها قرار گرفته بود اما بعد از تسویه 
بده��ی نتوانس��ته بودند تمل��ک واحد 

مسکونی خود را بازپس گیرند.
وی اف��زود: در س��ال های گذش��ته 
این امکان وجود داش��ت که در صورت 
پرداخت بدهی واحد مس��کونی تملیک 
ش��ده باز پس داده ش��ود اما از دو سال 

پیش این اختیار را بانک ها از دست داده 
بودند.

وزیر اقتصاد گفت: با پیشنهاد وزارت 
اقتصاد و مس��اعدت بان��ک مرکزی این 

اختیار به هیات مدیره بانک ها برگش��ت 
ک��ه اگر تس��هیالت گیرن��دگان اصل و 
س��ود بدهی ها را پرداخت کنند بتوانند 
مالک واحدهای مس��کونی پیشین خود 

باشند البته ش��روطی دارد که جزئیات 
 آن از س��وی بانک مرکزی اعالم خواهد

 شد.
وی ب��ه ط��ور خالصه درب��اره این 
ش��روط اظهار کرد: واحدهای مسکونی 
ک��ه ارزش روز آنها کمتر از ۱۰ میلیارد 
توم��ان باش��د و مالک قبل��ی آن واحد 
مالک واحد مس��کونی دیگری نباش��د و 
بدهی های بانکی خ��ود را پرداخت کند 
خواهد توانس��ت از این امکان اس��تفاده 
کن��د و دیگر نیازی ب��ه برگزاری مزایده 

و … نیست.
وزی��ر اقتص��اد با اش��اره ب��ه اینکه 
جزئی��ات از س��وی بانک مرک��زی ابالغ 
خواه��د ش��د، تأکی��د کرد: تس��هیالت 
گیرندگان که این ش��رایط را دارند باید 
درخواست شخصی خود را اعالم کنند و 
بانک ها ظرف مدت مشخصی که در این 
ابالغیه اعالم ش��ده فرایند کار مربوط به 
بازگشت واحد مسکونی به مردم را انجام 

خواهند داد.

خبــر

مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید:

۳۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر تا شهریور 
۱۴۰۲ تحویل می شود

مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید از تکمیل واحد های باقیمانده 
مسکن مهر در شهر های جدید تا شهریور ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، مدیرعامل شرکت عمران شهر های 
جدی��د از تکمی��ل واحد های باقیمانده مس��کن مهر در ش��هر های جدید تا 
شهریور ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: واحد های مسکونی نهضت ملی مسکن بین 

۷۵ تا ۱۱۰ متری احداث می شود.
جعفری افزود: واحد های مسکونی نهضت ملی مسکن با سرعت و کیفیت 

در شهر های جدید در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه رویکرد س��اخت مسکن 
نهضت ملی، احداث واحد های یک طبقه حیاط دار اس��ت، گفت: یک رویکرد 
س��اخت در شهر های جدید بدین نحو اس��ت که چنانچه متقاضیان متمایل 
باشند طبق شرایط به آن ها زمین اختصاص خواهد یافت تا به احداث مسکن 
اقدام کنند. همچنین بر اساس سهمیه هر شهر متقاضیان تسهیالت نهضت 

ملی مسکن دریافت می کنند.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر های جدید ادام��ه داد: در روش دیگر، 
شرکت عمران شهر های جدید برای متقاضیان خانه های یک طبقه حیاط دار 
احداث می کند که هزینه س��اخت واحد ه��ای یک طبقه حیاط دار که عمدتا 
در ش��هر های کوچک انجام می ش��ود با متری ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان 

احداث خواهد شد.
جعفری توضیح داد: برای شهر های جدید که متقاضی زیاد و اراضی کم 
اس��ت واحد های طرح نهضت ملی مسکن در ۴ الی ۷ طبقه احداث می شود 
و قرارداد ساخت این واحد ها متری ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با 

محاسبه نرخ تعدیل به متری ۷ میلیون تومان می رسد.
جعف��ری گفت: ب��ا انبوه س��ازان مدیریت هزینه خواهیم ک��رد تا قیمت 
تمام ش��ده س��اخت مس��کن در دامنه متری ۷ میلیون توم��ان باقی بماند و 
س��اخت واحد ها با همین قمیت به اتمام برس��د که برای این منظور س��هم 
 مش��اعات را کاهش می دهیم. واحد های مس��کونی نهضت ملی مسکن بین

 ۷۵ تا ۱۱۰ متری احداث می شود.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در خصوص واحد های باقی مانده مس��کن 
مه��ر نیز اعالم کرد: با دس��تور رئیس جمهور تکمیل واحد های مس��کن مهر 
در ش��هر های جدید س��رعت خوبی پیدا کرد؛ در حال حاضر ۳۰ هزار واحد 
باقیمانده مس��کن مهر در حال تکمیل است که برنامه ریزی شده تا شهریور 

۱۴۰۲ تکمیل و تحویل شود.

امکان تعریف حساب وکالتی غیرحضوری برای 
خریداران خودرو

بان��ک ملت امکان ارائه خدمات حس��اب وکالتی ب��رای خرید خودرو به 
صورت غیرحضوری را برای خریداران فراهم کرد.

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملت، به منظور تس��هیل فرآیند تعریف 
حس��اب وکالتی برای خرید از ش��رکت سایپا، امکان انجام این امر به صورت 

غیرحضوری، از طریق سامانه بستام بانک ملت فراهم شده است.
بر این اس��اس مش��تریان می توانند با مراجعه به سامانه بستام به نشانی 
bastam.bankmellat.ir و انتخاب خدمت معرفی حساب وکالتی نسبت 

به تعریف حساب موردنظر برای خرید خودرو اقدام کنند.
ش��ایان ذکر است خدمت ایجاد شده در س��امانه بستام به منظور تنوع 
بخش��ی به کانال های ارائه خدمت مذبور به مش��تریان در نظر گرفته شده و 

فعال سازی حساب در شعب بانک نیز همچنان امکان پذیر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی؛

پروازهای داخلی ۲۰ درصد رشد داشتند
رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری درباره کاه��ش پروازها گفت: این 

موضوع صحت ندارد و هیچ کاهش پروازی نداشتیم.
ب��ه گزارش مه��ر، محمدی بخش در جم��ع خبرن��گاران درباره قیمت 
بلیت پروازه��ای داخلی گفت: روند افزایش قیمت به این صورت اس��ت که 
شرکت های هواپیمایی درخواست می دهند و در سازمان هواپیمایی کشوری 
بررسی می شود سپس در نشست شورای عالی هواپیمایی تصویب شده و به 
س��تاد تنظیم بازار و شورای رقابت ارسال می شود و پس از تصویب در ستاد 
تنظیم بازار ابالغ می ش��ود. هرگونه افزایش قیمت بلیت خارج از این روند به 

دستگاه قضائی ارجاع می شود.
وی درباره بازگشت مابه تفاوت قیمت بلیت مسافرانی که گران تر خریده 
بودند اظهار داشت: نتیجه قطعی را مقام قضائی اعالم می کند هر اختالفی با 

نرخ اصلی با دستور مقام قضایی برگشت داده می شود.
معاون وزیر راه درباره برخورد سازمان هواپیمایی با ایرالین های متخلف 
اظهار داش��ت: این سازمان هم برخورد س��لبی دارد هم برخورد حقوقی هم 
لغ��و امتیاز هم ارج��اع به مقام قضائی که در موارد مختلف یکی از این موارد 

اجرایی می شود.
محمدی بخش درباره برخورد با اپلیکیشن های فروش بلیت یادآور شد: 
برخی از اپلیکیشن های مرتبط و غیر مرتبط تخلف داشتند که با آنها برخورد 
کرده ایم لیس��ت اپلیکیش��ن های متخلف در وب سایت س��ازمان هواپیمایی 
منتشر شده است.رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری درباره کاهش پروازها 
گفت: ای��ن موضوع صحت ندارد و هیچ کاهش پروازی نداش��تیم پروازهای 
خارجی رش��د چند برابری و داخل رش��د ۲۰ درصدی داش��ته اند پروازهای 
خارجی نیز از جمله اس��تانبول لغو نش��ده اس��ت به خاطر زمستان به طور 

طبیعی پروازهای کاهش پیدا کرده است.
وی ادام��ه داد: ایرالین ها پروازهای خود را ک��م نکرده اند توقف پروازها 

برای ایرالین ها اختصاصی نیست.
وی گف��ت: ۱۷۵ هواپیمای باری و مس��افری داریم که همگی مش��غول 

خدمت رسانی هستند.

مشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور:

گوشت های وارداتی و منجمد تحت نظارت 
سازمان دامپزشکی عرضه می شود

مشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور گفت: 
گوشت های عرضه شده در بازار تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور بوده 

و سالمت آنها قابل تأیید است.
ب��ه گزارش وزارت جهاد کش��اورزی، امین اس��دی افزود: گوش��ت های 
وارداتی با عبور از یک چرخه بس��یار سنگین نظارت بهداشتی و ذبح شرعی، 
وارد کشور می شود و اطمینان می دهیم که این گوشت ها در هنگام ورود به 

کشور دچار هیچ مشکلی نیستند.
وی خاطرنش��ان کرد: ای��ن اطمینان را نیز به م��ردم عزیز می دهیم که 
گوش��ت گرم وارداتی و گوش��ت منجمد با هدف تنظیم بازار از کیفیت باال 

برخوردار هستند.
اس��دی در پایان خاطرنش��ان کرد: همکاران ما به عنوان س��ربازان بنام 

عرصه سالمت، حافظ امنیت و ایمنی غذایی و بهداشت جامعه هستند.

وزیر اقتصاد:

 امکان بازگشت خانه های مصادره ای 
از بانک ها به مردم

جزئیات توسعه شرقی خط ۴ متروی تهران
مدیرعامل متروی تهران از اجرایی ش��دن توس��عه شرقی خط ۴ مترو با 

۱۱کیلومتر خط و ۱۰ ایستگاه خبر داد.
محسن هرمزی در گفت وگو با ایسنا، با اعالم خبر آغاز عملیات احداث 
توسعه ش��رقی خط چهار متروی تهران، گفت: توسعه شرقی خط ۴ متروی 
تهران در ۱۱ کیلومتر و دارای ۱۰ ایستگاه و یک پارکینگ زیرمینی است که 

پس از بهره برداری ۲۵ درصد مسافر خط ۴ را در بر خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه این توسعه، ایستگاه کالهدوز را به دانشگاه آزاد تهران 
ش��مال و مجاورت دانشگاه شهید عباسپور می رساند. در مورد مسیر حرکت 
آن نیز اظهار کرد: توسعه شرقی خط ۴ مترو از ایستگاه کالهدوز که در حال 
بهره برداری اس��ت، آغاز ش��ده و با عبور از محله تهران نو و س��پس میدان 
ش��قایق وارد اتوبان ش��هید باقری ش��ده و با عبور از تقاطع بزرگراه س��ردار 
سلیمانی و تقاطع با خط ۲ مترو، به سمت شمال و پس از رسیدن به تقاطع 
۱۹۶، به سمت شرق امتداد یافته و با عبور از فلکه سوم تهرانپارس که تقاطع 
با خط ۱۰ مترو دارد و میدان ش��اهد، به سمت خاک سفید) شهید زهدی( 
ادامه می یابد. با حرکت به سمت شمال، نهایتا در دانشگاه آزاد تهران شمال 

و مجاور دانشگاه شهید عباسپور خاتمه می یابد.
هرم��زی ب��ا بیان اینکه با توجه ب��ه انتخاب و فعالی��ت پیمانکار تونل از 
کالهدوز تا رس��الت، برای ادامه کار نیازمند پیمانکار و سرمایه گذار هستیم، 
گفت: برای توسعه شرقی خط ۴ مترو با بنیاد مسکن به تفاهم رسیده ایم که 

با تهاتر زمین، کار اجرایی توسعه شرقی خط ۴ مترو به زودی انجام شود.
وی ادامه داد: شرکت»س��امان محیط« متولی اجرای تونل شمال اتوبان 
رسالت تا خاک سفید و یک ایستگاه ) باقری یا فلکه سوم( خواهد بود که با 

افزایش آورده مترو، تعداد ایستگاه ها قابل افزایش است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید:

شرکت عمران پرند رتبه اول طرح نهضت ملی 
مسکن در شهر های جدید

مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید اعالم کرد: شرکت عمران پرند 
رتبه اول طرح نهضت ملی مسکن در شهر های جدید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، مدیرعامل شرکت عمران شهر های 
جدی��د، ش��هر جدید پرن��د را از نظر تامین زمی��ن، تعداد انعقاد ق��رارداد با 
انبوه س��ازان، پیش��رفت فیزیک��ی پروژه ه��ا و تخصیص واحد مس��کونی به 

تائیدشدگان در بین شهر های جدید حائز رتبه نخست برشمرد.
گفتنی است، در ش��هر جدید پرند ۲۷هزار واحد مسکونی طرح نهضت 
ملی مس��کن در عرصه ای به مس��احت ۶۰۰ هکتار س��اخته خواهد ش��د و 
هم اکنون مقدمات آماده س��ازی بزرگترین کارگاه عمرانی ساخت مسکن در 

استان تهران در سایت ۴۴۵ هکتاری پرند در فاز ۷ آغاز شده است.

کاهش نرخ خرید ارز های مهم در سامانه »نیما«
نرخ خرید ارزهای مهم روز گذشته)چهارشنبه( در سامانه نیما با کاهش 

همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، روز گذش��ته )چهارشنبه ۱۲ بهمن 
ماه( هر دالر در س��امانه نیما ۲۸۲ هزار و ۴۳۵ ریال خریداری و ۲۸۵ هزار 

ریال فروخته شد.
 ه��ر ی��ورو در این س��امانه ۳۰۶ هزار و ۶۶۷ ریال خری��د و ۳۰۹ هزار و

 ۷۱۹ ریال فروش رفت.
هر پوند هم ۳۴۸ هزار و ۲۸ ریال خریده ش��د و ۳۵۲ هزار و ۶۸۲ ریال 

فروخته شد.
درهم امارات عربی متحده در این س��امانه ۷۶ هزار و ۹۰۵ ریال خرید و 

۷۷ هزار و ۶۰۴ ریال فروخته شد.
ه��ر لیر ترکی��ه ۱۵ هزار و ۱۱ ریال خریداری و ۱۵ هزار و ۱۵۲ ریال به 

فروش رفت.
 ه��ر ی��وان چین نی��ز ۴۱ ه��زار و ۸۱۴ ری��ال خری��داری و ۴۲ هزار و 

۲۲۹ ریال به فروش رسید.

شورای جهانی طال اعالم کرد:

خرید طال در بانک های مرکزی رکورد زد
ش��ورای جهانی ط��ال )WGC( اعالم کرد بانک های مرکزی در س��ال 
۲۰۲۲ بالغ بر ۱۱۳۶ تن طال به ارزش ۷۰ میلیارد دالر به ذخایر خود اضافه 
کردند که بیش��ترین میزان از سال ۱۹۶۷ تاکنون است. این داده ها بر تغییر 

نگرش نسبت به طال از دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تأکید می کند.
به گزارش ایسنا، از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹، بانک های اروپایی 
فروش خود را متوقف کردند و تعداد فزاینده ای از اقتصادهای نوظهور مانند 

روسیه، ترکیه و هند خرید کردند.
بانک های مرکزی طال را دوس��ت دارند زیرا انتظ��ار می رود ارزش خود 
را در زمان ه��ای بحرانی حفظ کند و برخالف ارزه��ا و اوراق قرضه، به هیچ 
جایی وابس��ته نیس��ت. طال همچنین بانک های مرکزی را قادر می س��ازد تا 

تنوع ایجاد کنند.
بر اساس گزارش شورای جهانی طال، خرید در طول همه گیری ویروس 
کرونا کاهش یافت اما در نیمه دوم س��ال ۲۰۲۲ س��رعت گرفت و بانک های 

مرکزی بین جوالی و دسامبر ۸۶۲ تن خرید کردند.
بانک های ترکیه، چین، مصر و قطر اعالم کردند که س��ال گذش��ته طال 
خریداری کرده اند. WGC گفت که حدود دو س��وم طالی خریداری ش��ده 
توسط بانک های مرکزی در سال گذشته به طور عمومی گزارش نشده است. 
بانک هایی که به طور مرتب اطالعاتی در مورد تغییرات در ذخایر طالی خود 

منتشر نکرده اند، بانک های چین و روسیه هستند.
بر اس��اس گ��زارش رویترز، ش��ورای جهانی طال گفت ک��ه خرید بانک 
مرکزی در س��ال ۲۰۲۳ بعید اس��ت با س��طح ۲۰۲۲ مطابقت داشته باشد. 
 خریده��ای بان��ک مرکزی کل تقاضای جهانی طال را در س��ال گذش��ته به 
۴۷۴۱ تن رساند که ۱۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و باالترین 

میزان از سال ۲۰۱۱ است.

پرداخت ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیالت 
ازدواج، فرزند آوری و ودیعه

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعالم کرد: از ابتدای سال تا ۱۰ بهمن 
م��اه به یک میلی��ون و ۷۱۰ هزار متقاض��ی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه 

مسکن، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد.
به گزارش بانک مرکزی، مهدی صحابی گفت: در راستای قانون حمایت 
از جوانی جمعیت از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه امسال، شبکه بانکی 
کشور به ۸۰۸ هزار نفر از متقاضیان، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 
 ۱۱۱ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان پرداخت کرده اس��ت که این میزان رش��د 

۵۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
صحاب��ی همچنین اف��زود: از تاریخ ۳۱ فروردین تا ۱۰ بهمن ماه س��ال 
 جاری تس��هیالت قرض الحس��نه فرزندآوری نیز به ۷۰۴ ه��زار نفر به مبلغ

 ۲۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

معاون بانک مرکزی گفت : نرخ س��ود تس��هیالت 
قرض الحسنه تغییری نکرده است و با هرگونه تخلف در 
حوزه س��ود بانکی در هر سطحی برخورد جدی خواهد 

شد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ص��دا و س��یما، پیمان 
قربان��ی درباره جزییات اجرای بخش��نامه جدید درباره 
نرخ س��ود بانکی گفت: ش��ورای پ��ول و اعتبار مصوبه 
نرخ های س��ود را تصویب کرد و در جلسه بانک مرکزی 
ب��ا مدی��ران عامل بانک ه��ای خصوص��ی و دولتی این 
 بخشنامه به آن ها ابالغ ش��د و در همه بانک ها اجرایی 

می شود.
وی افزود: نرخ سود تس��هیالت قرض الحسنه تابع 
نرخ سود گذشته است و در این مصوبه تغییری نداشته 
است، اما نرخ سود تسهیالت سرمایه در گردش و سایر 

تسهیالت که براساس مصوبه سابق شورای پول و اعتبار 
۱۸ درصد بود به ۲۳ رسیده است.

معاون اقتص��ادی بانک مرکزی ادام��ه داد: رعایت 
نرخ س��ود مصوب ابالغ شده از مهم ترین موارد و نکات 
مدنظ��ر بانک مرکزی اس��ت و عدم رعای��ت آن نه تنها 
به صنع��ت بانکی لطمه می زند و باعث ناترازی و اضافه 

برداش��ت بانک ها می ش��ود بلکه به اقتصاد هم آس��یب 
می زن��د بنابرای��ن تذکرات الزم در ای��ن زمینه به همه 
بانک ها داده ش��ده و بر رعایت دقیق این مصوبه نظارت 

خواهیم کرد.
قربان��ی تصریح ک��رد: ه��ر بانکی از ش��عب آن با 
مدی��ران میان��ی و هیات مدیره تخلفی در حوزه س��ود 
بانکی مرتکب ش��وند برخ��ورد انتظام��ی الزم با آن ها 
انجام خواهد ش��د و اگر م��ردم تخلفی را در این زمینه 
از بانک ه��ا مش��اهده کردند ب��ه رواب��ط عمومی بانک 
مرک��زی اطالع دهند چ��را که با تمهیدات اندیش��یده 
ش��ده بانک ه��ا ملزم به اج��رای این مصوبه ش��ده اند و 
براس��اس اختی��ارات داده ش��ده به بانک مرک��زی، از 
 ابزار ه��ای نظارت��ی با ق��درت کامل اس��تفاده خواهیم 

کرد.

مش��اور وزیر اقتصاد جزئیاتی از فاز 
دوم طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد 
و نان ارائه کرد و گفت: در فاز دوم مردم 
می توانند ب��ه کیفیت نان ی��ک نانوایی 
رتبه دهند و س��همیه آردی که به یک 
نانوایی اختصاص می یابد نیز بر اس��اس 

خرید مردم مشخص خواهد شد.
محمد جالل در گفت وگو با ایسنا، با 
تاکید بر اینکه دولت یارانه نان را حذف 
نخواه��د کرد، عنوان ک��رد: یارانه نان از 
۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 
امس��ال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در 
الیح��ه بودج��ه ۱۴۰۲ افزای��ش یافته 
اس��ت. ای��ن موضوع باعث می ش��ود در 
اجرای طرح مدیریت هوشمندانه یارانه 
آرد و ن��ان ش��اهد هیچگونه محدودیت 
و س��همیه بندی ن��ان در س��مت مردم 

نباشیم.
 زمان و نحوه اجرای فاز دوم 

طرح یارانه آرد و نان
وی درم��ورد زمان اج��رای فاز دوم 
ط��رح مذکور اظهار ک��رد:  اجرای طرح 
آزمایش��ی ف��از دوم طرح که متناس��ب 
س��ازی خرید آرد نانوا ب��ا عملکرد مردم 
اس��ت، در یکی از استان های کشور آغاز 

شده است و با فراهم شدن مقدمات، به 
زودی در س��ایر اس��تان های کشور نیز 

کلید خواهد خورد.
مشاور وزیر اقتصاد همچنین درمورد 
نحوه اجرای ف��از دوم طرح توضیح داد: 
پیش از اج��رای طرح هوشمندس��ازی 
یارانه ارد، سهمیه تخصیص یافته به هر 
نانوایی ثابت اما از یک نانوایی به نانوایی 
دیگر، متغییر بود. اینگونه نبود که همه 
نانوایی ه��ا میزان یکس��انی آرد یارانه ای 
دریاف��ت کنند.  این تفاوت در س��همیه 
آرد، موجب ش��ده بود برخ��ی نانوایی ها 
که تمایل داش��تند س��اعات بیشتری از 
روز اق��دام به پخت نان کنند یا به دلیل 

کیفیت مشتریان بیش��تری داشتند، به 
دلیل محدودیت سهمیه نتوانند ساعات 
پخ��ت را افزای��ش دهند. هی��چ امکانی 
هم ب��رای افزایش س��همیه آن ها وجود 

نداشت.
ج��الل ادامه داد: ام��ا در اجرای فاز 
دوم ط��رح هوشمندس��ازی یارانه آرد و 
نان، قیمت آرد مش��ابه گذش��ته بوده و 
تغییر نخواهد کرد و محدودیت سهمیه 
آرد نانوای��ان برای فروش ن��ان به مردم 
برداش��ته خواه��د ش��د. یعنی ب��از هم 
س��همیه نانوایی ها با هم متفاوت خواهد 
ب��ود اما مبنا و علت ای��ن تفاوت، میزان 
عملکرد نانوایی اس��ت. یعنی هر نانوایی 

به می��زان پخت و فروش ن��ان در دوره 
قبل، بعالوه »تا ۱۰ درصد بیشتر«، برای 
دوره جدید آرد یارانه ای دریافت خواهد 
ک��رد. ل��ذا نانوایانی که بدلی��ل کیفیت 
مش��تریان بیش��تری دارند، م��ی توانند 
تولید نان را افزای��ش دهند.  در مقابل، 
اگر ی��ک نانوایی همه آردی که در دوره 
قبل دریافت کرده را تبدیل به نان نکند 
و به م��ردم نفروش��د، در دوره بعد، آرد 

کمتری دریافت می کند.
 دلیل اختالف قیمت نان در 

استان های مختلف
وی به این س��وال که آیا قیمت نان 
در اس��تان های مختلف متفاوت است یا 
خیر؟ پاسخ داد: تاکید می کنم که طرح 
هوشمندس��ازی یاران��ه آرد و نان هیچ 
تغییر قیمتی در نان ایجاد نکرده است. 
قیمت نان هر سال توسط شورای آرد و 
نان هر اس��تان تعیین می شود اما علت 
تفاوت قیمت نان در استان های مختلف، 
تفاوت وزن چانه ان��واع نان و همچنین 
هزینه عوامل تولید نان، مثل دس��تمزد 
کارگر، اجاره بهای نانوایی و ... است که 
موجب ش��ده قیمت نان در استان های 

مختلف کشور متفاوت باشد.

معاون بانک مرکزی:

نرخ سود تسهیالت قرض الحسنه تغییر نکرد

دو اتفاق جدید در اجرای طرح یارانه آرد و نان

اس��تاندار تهران س��همیه نهضت ملی مسکن این 
استان را ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد عنوان کرد.

به گزارش مهر، علیرضا فخاری اس��تاندار تهران در 
حاشیه همایش معرفی زنان توانمند شهرهای جدید در 
جم��ع خبرنگاران گفت: نهضت ملی مس��کن در تهران 
به دلیل وس��عت کم و جمعیت فش��رده ش��رایط ویژه 
دارد و ب��رای جبران این فش��ردگی باید از مرکز ش��هر 
فاصله بگیریم و بارگذاری در شهرک های اطراف تهران 
 صورت گیرد تا عقب ماندگی س��اخت مس��کن جبران 

شود.
اس��تاندار تهران بی��ان کرد: در کن��ار اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن، بافت فرسوده باید نوسازی شود که 
با کمک این دو )شهرک س��ازی اطراف تهران و نوسازی 

بافت فرسوده پایتخت( ظرفیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد 
نهضت ملی مسکن استان تهران پوشش داده شود.

فخ��اری گفت: در تأمین منابع آب و برق و س��ایر 
خدمات از جمله حمل و نقل برای اس��تان تهران تالش 

بیش��تری باید کنیم و در حال حاضر ساخت مسکن در 
جنوب ش��هر صورت می گیرد و شهرک سازی در غرب 
تهران داریم، زمین در پرند و پردیس آماده ش��ده و در 

حال بارگذاری است.
اس��تاندار تهران افزود: با ش��هرداری تهران ساخت 
۱۰ ه��زار واحد در ش��هر تهران را آغ��از کرده ایم و در 
آینده نزدیک ش��اهد جبران عقب ماندگی ساخت وساز 

در بافت فرسوده تهران خواهیم بود.
وی ادامه داد: تهران حاش��یه نش��ین زی��اد دارد و 
س��اکنان ش��هرک های اطراف تهران در حکم حاش��یه 

نشین هستند.
فخاری تصریح ک��رد: می توانیم ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار 

واحد در بافت فرسوده تهران بسازیم.

استاندار تهران:

 ۶۰۰ هزار واحد مسکن از نهضت ملی، 
سهم استان تهران


