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تکذیب مبهم قیمت
 700میلیونی مسکن ملی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
بــا اش ــاره بــه تــاش دولــت بــرای کاهش قیمت
تمام شــده مسکن ملی گفت :قیمت مسکن
ملی تغییری نداشته اســت .به گــزارش ایرنا،
محمودزاده ضمن تکذیب ادعای «افزایش قیمت
تمام شده مسکن ملی به  ۷۰۰میلیون تومان»
گفت :قیمت مسکن ملی از روز ثبت نام تاکنون
هیچ تغییری نکرده و بر اساس قیمت تمام شده
است.بهگزارشخراسان،البتهمنظورویازتغییر
نکردنقیمتمسکنملیمشخصنیست،ممکن
است تغییر نکردن فرمول تعیین قیمت باشد
چرا که در ادامه توضیح داده است :قراردادهای
مسکن ملی بر اساس فهرست بها تنظیم میشود
و بر اساس ضرایب تعدیل فصلی سازمان برنامه و
بودجه ،قیمتها اصالح و در آخر هم با بهای تمام
شده تحویل متقاضیان خواهد شد.

اعتراض صنایع لبنی به روحانی
درباره قیمت گذاری لبنیات
دبیر انجمن صنایع فراوردههای لبنی در نامهای
بــه رئیسجمهور اع ــام کــرد اگــر قیمت جدید
فراوردههای لبنی تصویب و ابالغ نشود ،واحدهای
لبنی با دامــداران بر اساس قانون تجارت رفتار و
به صورت توافقی اقدام به خرید شیر خام و تعیین
قیمت خواهند کرد.به گزارش فارس ،در این نامه
آمده است« :پس از گذشت چهار ماه از آغاز سال
 1400و مکاتبات مکرر و برگزاری جلسات متعدد
و متضرر شدن واحدهای لبنی از عدم تعیین تکلیف
قیمت شیر خام و فراوردههای لبنی ،امنیت شغلی
و معیشت صدها هزار کارگر و خانوادههایشان به
مخاطرهافتادهاست«».مسئوالنمحترمبابالتکلیف
نگه داشتن قیمتگذاری ،شرکتهای تولید لبنی
را به ورشکستگی سوق داده و با بیتوجهی به قانون
تجارت چه مصیبتها که بر سر تولیدکنندگان این
کشور وارد نیاوردهاند .لذا چنان چه سریع ًا قیمت
شیر خام و فراوردههای لبنی تصویب و ابالغ نگردد،
باالجبار واحدهای لبنی عضو این انجمن با تعامل
کامل با دامداران براساس قانون تجارت رفتار و به
صورت توافقی با قیمت مرضیالطرفین اقدام به
خرید شیر خام خواهند کرد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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گزارش تکان دهنده وزارت راه از سهم اجاره
بر دوش خانوارهای شهری نشان داد

 ۶۴درصد درآمد برای اجاره!

برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که در سال
 ،99سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی 75متری از
درآمد خانوارهای شهری ،در تهران و کالن شهرها  64درصد،
در مراکز استان ها و شهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت
 59درصد و در شهرهای زیر 200هزار نفر جمعیت 49درصد
بوده است .این گزارش نشان می دهد که سال گذشته متوسط
درآمد ماهیانه خانوار در تهران و کالن شهرها هشت میلیون و
 149هزار تومان ،در مراکز استان ها و شهرهای باالی 200
هزار نفر جمعیت ،پنج میلیون و 326هزار تومان و در شهرهای
زیر  200هزار نفر جمعیت ،چهار میلیون و  793هزار تومان
بوده است .به گزارش فارس با این حال ،متوسط اجاره ماهیانه
یک واحد مسکونی  75متری در تهران و کالن شهرها به پنج
میلیون و  250هزار تومان ،در مراکز استان ها و شهرهای
باالی  200هزار نفر جمعیت به سه میلیون و  150هزار تومان
و در شهرهای زیر  200هزار نفر جمعیت به دو میلیون و 362
هزار تومان رسیده است و این ارقام نشان میدهد سهم اجاره
بها از درآمد خانوار در سال 99در مناطق یاد شده به ترتیب
 59 ،64و  49درصد بوده است.
▪اجاره بها چگونه نجومی شد؟

این حجم از هزینه برای مسکن در شرایطی است که افت تولید
مسکن طی سال های گذشته و رسیدن آمار ساخت مسکن به
کمتر از  400هزار واحد در سال و همچنین غفلت از مواجهه با
سوداگری در بخش مسکن از طریق مالیات بر عایدی سرمایه و
خانههایخالیموجبشدتادرعملبازارمسکنپسازجهش
ارز بیشترین رشد قیمت را تجربه کند .این افزایش عالوه بر
قیمت مسکن در اجاره بها نیز خود را نشان داده است و به نظر
می رسد یکی از اولویت های اصلی دولت رئیسی مواجهه با
چالش موجود در بخش مسکن باشد.

نیم سکه

ربع سکه

34/500/۰۰۰ 54/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

127/010

100/000

َا َبر بدهکار بانکی پرسابقه پای میز محاکمه

پرونده رستمی صفا با شکایت 5بانک و با گذشت 18سال از موعد بازپرداخت بدهی بانکی در
دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گشوده شد
دادگ ــاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده «رستمی صفا»
دیــروز به ریاست قاضی «زرگــر» با قرائت کیفرخواست برگزار
شــد .متهمی کــه نامش در لیست مطرح شــده توسط همتی،
رئیس کل سابق بانک مرکزی در آخرین مناظره انتخاباتی نیز
دیده می شد.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،
قــاضــی زرگ ــر در جلسه بــیــان ک ــرد :قــــراردادی کــه بسته شده
و قولی که داده شــده باید به آن عمل شــود ،بر اســاس مــدارک
پــرونــده ســال  ۸۲آخــریــن فــرجــه تسویه حــســاب بـــوده اســت،
امــا اکنون در ســال  ۱۴۰۰هنوز تسویه صــورت نگرفته است.
ویبااشارهبهاحتمالکمکاری،اهمالیاترکفعلدستاندرکاران
بانکها در این پرونده اظهار کرد :در خصوص دستاندرکاران
بانکها از پروندهها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود،
امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
▪ 5بانک شاکی پرونده

نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت :این پرونده
از بزر گترین پروند ههای بانکی کشور است که متهم ردیف
اول و دیگر متهمان از ابربدهکاران کالن هستند؛ گردش
کار این پرونده از سال  ۸۳تنظیم شده است و طرف طلبکار و
شکات این پرونده بانکهای ملی ،پارسیان ،تجارت ،توسعه
صادرات و سپه هستند.نماینده دادستان اظهار کرد :در این
پرونده برای هفت نفر کیفرخواست صادر شده ،بر این اساس
متهمان برای تولید و واردات تسهیالتی دریافت کردند ،اما با
رفتارهای مجرمانه ،صورتهای مالی غیرواقعی ،فاکتورهای
جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانکها کاالیی
وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما
رفته است.وی خاطر نشان کرد :گروه رستمی صفا با رانت؛
میلیونها یورو ،درهم ،دالر و ین گرفتهاند .نماینده دادستان
اظهار کرد :فقط در یک قالب اعتبار اسنادی  ۲میلیارد ین
ژاپــن دریافت شــده و  ۶۵هــزار میلیارد ریــال تسهیالت در
دهه  ۸۰گرفته شده که ایفای تعهد نشده است .وی با بیان
این که متهمان ،تسهیالت دریافتی از بانکها را صرف امور
شخصی ،کارخانهها و تأسیس شرکت میکرد هاند،تصریح
کرد :فقط در این راستا  ۱۶شرکت تأسیس شده است .نماینده
دادستان با تأکید بر این که در این دادگــاه موضوع از حیث
کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد ،گفت :اتهام اول متهم
ردیــف اول اخــال کالن در نظام پولی و ارزی کشور است.

وی با اشــاره به تخلفاتی که توسط هیئت کارشناسی مورد
شناسایی قرار گرفته است،مطرح کرد :از ۱۶۵فقره تسهیالت،
 ۱۲۳فقره در جای خود مصرف نشده و در یک مورد از مجموع
 ۱۰۱اعتبار اسنادی برای  ۴۳پارت برگ سبز گمرکی ارائه
نشده است ،به این معنا که ارز خارج شده ،اما کاالیی وارد نشده
است .نماینده دادستان گفت :برای یک مورد دیگر متهم محمد
رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار
اسنادی  ۴۵میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده
که در جای خود مصرف نشده است.وی ادامه داد :در سال ۹۵
بانک مرکزی به بانکها نامه زد تا به این گروه تسهیالت داده
نشود.نماینده دادستان با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی
از بانکها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون ،گفت:
در بانک پارسیان بیش از  ۷۶میلیون یورو ۷۵ ،میلیون دالر۲ ،
میلیارد ین ژاپن و  ۷میلیون و  ۶۰۰هزار درهم دریافت شده
است و حدود  ۶۵هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیالت
گرفتهشدهاست.ویسپسفهرستمفصلیازتسهیالتبانکی
دریافتی رستمی صفا از دیگر بانک ها را نیز قرائت کرد.
▪سرمایه گذاری رستمی صفا در خارج از کشور

نماینده دادستان ادامه داد :بعد از شکایت برخی از بانکها از
متهمان ،پرونده در دادســرا تحت رسیدگی قــرار میگیرد و با
گزارشاطالعاتسپاهمشخصشدمتهممحمدرستمیصفا یکی
ازبزرگترینبدهکارانبانکیاست.ویگفت:محمدرستمیصفا
با توسل به اسناد خالف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج و
عالوه بر سرمایه گذاری در امارات برخی ثروت نامشروع خود را
در ایاالت متحده و انگلیس سرمایه گذاری کرده است .جعفرزاده
افزود :متهم از طریق شرکتهای متعدد توانسته در سالهای
 ٨٢تا  ٨٤منابع ارزی کالنی را دریافت کند و از بازپرداخت آن
خودداری کرده است .بعد از اتمام قرائت کیفرخواست ،قاضی
زرگر گفت :بیشتر سر رسیدهای بانکها برای سال ٩١،٩٠بوده
که بعد از آن بدهیها پرداخت نشده است.وی افزود :ما جلسهای
با دست اندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند که
بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود
نیستند و میخواهند وقت کشی کنند .قاضی ادامه داد :از طرفی
دیگر،دادگاهنیزجلسهایدرتاریخ ٩٩/5.12بابدهکارانبرگزار
کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آنها فرصت داده شد ،اما
متاسفانه باز هم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.

بازار خبر

نفت ایران  5دالر گران شد
فــارس -سازمان کشورهای صادر کننده نفت
خــام ،اوپــک در جدیدترین گــزارش خود اعالم
کرد :تولید نفت ایران در ماه ژوئن  2021برابر با
تیر  1400به دو میلیون و  470هزار بشکه در روز
رسیده که نسبت به ماه پیش از آن  33هزار بشکه
در روز افزایش یافته است .از سوی دیگر متوسط
قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه ژوئن
( 2021تیر  )1400با  4دالر و  96سنت افزایش
نسبت به ماه پیش از آن به  71.68دالر رسید.

مبارزه غلتکی مالزی با ماینرهای
غیر مجاز
ف ــارس -پلیس مــالــزی پــس از کشف 1069
دستگاه استخراج بیت کوین در یکی از نقاط این
کشور آن ها را روی آسفالت چید و با غلتک از روی
آن ها عبور کرد .گفته شده است که این ماینرها
دو میلیون دالر برق دزدی داشتهاند.

افزایش  2.6میلیون نفری مشموالن
یارانه معیشتی در سال 99
فــارس -دولــت ســال گذشته از محل افزایش
قیمت بنزین بیش از 30هزار میلیارد تومان یارانه
معیشتی داده و در این سال  2.6میلیون نفر به
آمار مشموالن اضافه شده است.

توقف بورس در روزهای تعطیل
تسنیم -نایب رئیس سازمان بــورس و اوراق
بهادارازتعطیلیسازمانبورسهمگامباتعطیلی
شش روزه بانکهای استان تهران خبر داد .بر این
اساس بازار سرمایه ایران در روزهای سهشنبه،
شنبه و یک شنبه آینده تعطیل است.

مشوق مالیاتی در انتظار
صادرکنندگان خوش حساب
ایسنا -رئیس کل ســازمــان امــور مالیاتی در
نامهای از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا نرخ صفر
مالیاتی برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی
کردهاند ،درنظر گرفته شود.
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