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پنجشنبه  15آذر 1397

سال چهارم شماره 1033

گزارش «همدلی» از حواشی کاهش قیمت ارز و تاثیر آن بر بازار مسکن

اخبار بانک
وزیر صمت در حاشیه بازدید از نمایشگاه
صنعت پوشاک :
تسهیالتی برای واردات مواد اولیه
صنعت پوشاک فراهم شده است

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :به تازگی تسهیالتی را
ایجاد کرده ایم تا بخشی از مواد اولیه صنعت پوشاک که در
داخل تولید نمیشود از جمله برخی از پارچهها وارداتش به
سرعت انجام شود تا بازار به ویژه در شب عید دچار مشکل
و دغدغه نباشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ؛ رضا رحمانی
در جمع خبرنگاران در بازدید از نمایشگاه صنعت پوشاک
گفت :این نمایشگاه امسال از نظر کیفیت بهتر از سال های
گذشته است و شرکتهای داخلی با روحیه و همت مضاعف
در نمایشگاه حضور یافته اند .رحمانی گفت :سطح نمایشگاه
چیزی از نمایشــگاه های دیگر ،حتی در سطح اروپایی کم
نــدارد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشــان کرد :از
فرصتهای خوب کشور ما صنعت نساجی  ،پوشاک و کفش
است.
رحمانی با اشــاره به موضوع فعالیت نشانهایی که مجوز
ندارد ،گفت :امروز جلســه با تشکل های این صنعت داریم
تا موانع را بررسی کنیم این صنعت جزو اولویت های دولت
در بودجه امسال و ســال آینده است و طرح ویژه ای برای
گسترش آن دیده شده است و هر گونه مقررات و موانع که
غیر تسهیلگر باشد ،برطرف می شود.
وی افزود :یکی از مشکالت مهم بحث تامین مواد اولیه و
نیز تامین نقدینگی در این صنعت است.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت گفــت :واردات هر گونه
کاالهای غیر ضروری و مصرفی ممنوع است و اگر مواردی
بوده باید بررسی شود.
وزیر صنعــت گفت :باید تالش کنیم قیمت بازار کاهش
یابد و نباید اجازه دهیم بحث رانت و داللی حاکم باشد باید
اجازه دهیم تا سازما ن حمایت نتیجه را به ستاد تنظیم بازار
اعالم کند.
قیمت خودرو را کاهش می دهیم
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت« :قیمت خودرو را باید
حتما پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار رانت و داللی
پیش بیاید».
«رضا رحمانی» روز گذشــته (چهارشــنبه) در بازدید از
ششمین نمایشــگاه بین المللی پوشــاک ایران ،در جمع
خبرنگاران افزود« :ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان مســئول اعالم قیمت خودرو و تنظیم بازار
است و رسیدگی خواهد کرد».
وی تامین مواد اولیه را یکی از دغدغه های تولیدکنندگان
پوشاک ذکر کرد و گفت :تسهیالتی برای واردات مواد اولیه
مورد نیاز این صنعت فراهم می شود.
وزیر صنعت اظهار داشت :بسیاری از تولیدکنندگان حاضر
در نمایشــگاه ،تامین نقدینگی و مواد اولیه را عمده ترین
مشکالت خود عنوان کردند.
وی ادامه داد :صنعت پوشاک جزو اولویت های دولت در
بودجــه  1398و برنامه ها قرار دارد و به عنوان طرحی ویژه
به آن توجه شده است تا هر گونه مانع و محدودیت قانونی
برطرف شود.
رحمانی درباره برگزاری ششــمین نمایشگاه بین المللی
پوشاک ،گفت :امســال نمایشگاه نسبت به سال های قبل
پررونق ،باکیفیت و متنوع اســت و شــرکت های داخلی و
خارجی با انگیزه تر و هدفمندتر حضور پیدا کرده اند.

نهاوندیان در حاشیه جلسه هیئت دولت:
سیاست دولت حمایت جدی از
صادرکنندگاناست

معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت :حمایت جدی از
صادرات و صادرکنندگان از طریق تسهیل تجارت و تقویت
منابع ارزی کشــور دو سیاست جدی دولت برای مقابله با
تحریم های اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد نهاوندیان دیروز
در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود:
طبق آمارها ،صادرات کشور در هشت ماهه نخست امسال
در مسیری رو به رشد مستمری قرار گرفته و سیاست دولت
حمایت جدی از صادرات است.
نهاوندیان دربــاره اینکه برخی صادرکنندگان ارز حاصل
از صادرات را به بازار تزریق نکرده اند ،گفت :سیاســت ارزی
و تجاری کشــور به صراحت و روشــنی اعالم شده و خود
صادرکنندگان هم کامال با این سیاست همراه هستند تا ارز
حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور باز گردد.
وی افزود :اما با توجه به واقعیاتی که در مناســبات خود
داریم مانند محدودیت های ناشی از تحریم ها ،باید از انعطاف
پذیری کامل برخوردار باشیم و با این رویکرد بانک مرکزی
صادرکنندگان را طبقه بندی کرده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد :اینکه
صادرکننده ای ارز خود را به مصرف واردات برســاند یا در
ســامانه نیما یا از طریق بانک ها و صرافی ها عرضه کند به
این معنی اســت که دست صادرکنندگان را در بازگرداندن
ارز باز بگذاریم.
نهاوندیان ادامه داد :هدف اصلی استمرار صادرات است تا
ارز حاصل از آن به ریال تبدیل شده و بتوان با آن خرید انجام
داد یا تولید جدید داشت؛ این چرخه با یکبار تمام نمی شود
بلکه باید مرتب تداوم داشته باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد :بازگشت ارز
صادرکنندگان به بازار یکی از عواملی بوده که در هفته های
اخیر سبب ثبات در بازار ارز شده است.
وی در بــاره تداوم رایزنی رئیس جمهور با صاحب نظران
اقتصادی هم گفت :دیدار با صاحب نظران و کارشناسان ادامه
می یابد زیرا ما در شــرایطی هستیم که همه باید دست به
دست هم دهیم و به ابتکارهای جدید دست یابیم.
نهاوندیان تاکید کرد :رئیس جمهوری ماموریت داده است
که این دیدارها به طور جدی دنبال شود و از این رو تصمیم
جدیدی در ارتباط با تداوم جلسه ها گرفته شده است.

اقتصاد
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همدلی| گروه اقتصــادی :چند وقتی
میشــود که گرد و خاک دالر خوابیده است
و بهنظر میرســد که این آرامش ذره ذره به
بازارهایی مثل مســکن نیز منتقل میشود.
ارزهــای بینالمللی با ســرمای پاییزی آرام
گرفتهاند و اتفاقا همین موضوع باعث شده تا
بازار مســکن ،عام و خاص را نسبت به خود
حســاستر کند .در پس زمینــه ذهن مردم
نســبت به این بازار ،ســواالت زیادی پنهان
شده است؛ «تکلیف قیمتها چه میشود؟»،
«چه سرنوشــتی در انتظار این بازار است؟»،
«برای خرید عجله کنیم یا منتظر کاهش هر
چه بیشــتر نرخ ارز و تاثیر آن بر افت قیمت
باشــیم؟» ،شــبیه همین جملهها را از زبان
یتوان شنید .تحلیلگران
فروشــندهها نیز م 
اقتصادی بر این باور هستند که با آرامش ارز،
قیمت مصالح ساختمانی نیز کاهش مییابد
و درنتیجه هزینه ســاخت افت محسوسی را
تجربه کرده و در مجموع باید منتظر کاهش
قیمت خانه بود .اواخر بهار همین امسال بود
کــه گزارش مرکز آمار حاکــی از این بود که
قیمت مصالح ســاختمانی در نیمه دوم سال
 96نســبت به ســال  ،95به طور متوســط
 37.7درصــد افزایش یافته اســت 29 .آبان
همین امســال نیز مرکز آمار گزارش در این
زمینه منتشــر کرده بود که نشان میداد در
نیمه اول سال  ،97قیمت بسیاری از مصالح
ساختمانی تغییرات قابلتوجهی را نسبت به
یکسال گذشته تجرب ه کردهاند .در میان مصالح
ساختمانی« ،گونی چتایی  »٤٠*٧با ٢١٩.٠
درصــد دارای بیشتریــن افزایش و «لولهی
سیمانی معمولی نمرهی  »١٠با  ٨.٩درصد
دارای بیشترین کاهش در متوســط قیمت
نســبت به دورهی قبل بودهاند 21 .مهر ماه
همین امســال نیز ایلنا به نقل از دبیر کانون
سراســری انبوهسازان نوشــت ،در حالی که
هزینه ســاخت هر متر مربع مسکن در سال
گذشته  1.5میلیون تومان بود امسال قیمت
تولید هر متر مربع مسکن با حداقل تجهیزات
و امکانات کمتر از  2.5میلیون تومان نیست.
این اخبار در حالی در ماههای گذشــته و با
افزایش نرخ ارز ،به گوش میرســید که حاال
ی بســیاری از دستاندرکاران حوزه
پیشبین 
مسکن نشــان میدهد که هزینه ساخت و
ســاز با افت قیمت دالر کاهش خواهد یافت.

دیوار بلند قیمتها کوتاه میشود؟

براساس این گزارش ،این استدالل که چون
رشد قیمت مسکن تقریبا نصف بازارهای ارز و
طال بوده باید فاصله خود را پر کند از ســوی
کارشناسان رد میشود؛ چرا که مسکن کاالیی
درشت محســوب میشــود که خرید آن از
نیازمند مبالغ باالیی است و از عهده متقاضیان
مصرفی برنمیآید .اقتصاد بــدون تقاضا هم
توجیه ندارد .هرچند عمده خرید و فروشها
این روزها بین ســرمایهگذاران بخش مسکن
انجام میشود اما آنها هم باید سرانجام در یک
نقطه ،واحدهای مســکونی خود را وارد بازار
کنند که فشار عرضه منجر به تعدیل قیمتها
میشود .همین حاال هم به دنبال جهش ۹۱
درصدی قیمت مســکن معامالت  ۵۴درصد
افت کرده که نشاندهنده رکود تورمی این بازار
اســت و تمام عالئم از قرار گرفتن مسکن در
مسیر رکود مطلق حکایت دارد.
فروشندگان محتاط شدهاند
فایلهای قیمت مناســب در بازار مسکن

بر همین اساس برخی از پیشبینیها حاکی
از این است که با نزولی شدن قیمت دالر ،فضا
برای رشد بازار مسکن محدود خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،به دنبال روند نزولی قیمت
دالر و طــا در روز گذشــته ،فاصله قیمتی
دالر و ســکه با مدت مشابه سال قبل که در
ماههای اخیر به باالی  ۲۵۰درصد هم رسیده
بود کاهش پیــدا کرده و طبیعتا این موضوع
به بازار مسکن قابل تسری است .مصطفیقلی
خسروی رییس اتحادیه مشاوران امالک معتقد
است که تا پایان ســال بازار مسکن به ثبات
میرسد؛ چرا که با توجه به پایین بودن توان
طرف تقاضا کشــش افزایش مجدد قیمتها
وجود ندارد .تا روز سهشــنبه  ۱۳آذرماه رشد
دالر  ۱۸۰درصد ،سکه  ۲۱۰درصد و مسکن
 ۹۱درصد نسبت به سال قبل به ثبت رسید
که در بخش دالر و سکه این فاصلهی قیمتی
نسبت به ماه گذشــته تعدیل شده و انتظار
میرود همین روند در بازار مسکن ایجاد شود.

کمیاب شده اســت .برآوردها از بازار مسکن
پایتخت نشــان میدهد واحدهای ریزمتراژ
نوســاز از بیشترین رشد قیمت برخوردارند و
رشد آنها با توان متقاضیان واقعی همخوانی
ندارد .با این حال کاهش قیمت ارز در روزهای
اخیر این انتظار را ایجاد کرده که قیمت خانه
نیز کاهش پیدا کند؛ انتظاری که کارشناسان،
تحقق آن را منوط به ثبات نسبی در اقتصاد
کالن میدانند .در حالی که بازار مســکن در
مسیر رکود معامالتی قرار گرفته ،فروشندگان
راه احتیاط را در پیش گرفتهاند .بررسیهای
میدانــی که بــه تایید واســطههای ملکی
رسیده ،حاکی از آن است که عرضهکنندگان
واحدهای کلیدنخورده به طور دائم قیمتها
را بــهروز میکنند و این در حالی اســت که
مشــتری وجود ندارد .همین موضوع باعث
شده فاصله قابل توجهی بین قیمت واحدهای
قدیمی و نوساز ایجاد شــود و از سوی دیگر
معامالت به طرز محسوسی کاهش یابد.

پیشبینی قیمت مسکن به نفع مردم
نیست
مصطفیقلی خســروی رییــس اتحادیه
مشــاوران امالک تهران میگوید :به اعتقاد
من هر نوع اظهارنظــر درخصوص کاهش یا
افزایش قیمت مســکن به نفع مردم نیست.
اگر قیمت مسکن کاهش یابد ما آن را به فال
نیک میگیریم ،اما کسانی که چنین مطالبی
را مطــرح میکنند باید ایــن موضوع را هم
در نظر بگیرند که بازار مســکن تابع عرضه و
تقاضا است ،در عین حال از بازارهای ارز ،طال،
بورس ،حاملهای انرژی و برنامههای وزارت راه
و شهرسازی در حوزه تولید و عرضهی مسکن
تاثیرمیپذیرد.
دالر با بازار مسکن چه کرد؟
با وجودی که آخرین آمــار از افزایش ۳۴
درصدی صدور پروانههای ساختمانی نسبت
به زمان مشــابه ســال قبل خبــر میدهد،
تورم مصالح ســاختمانی و افت  ۵۴درصدی

معامالت احتماال اثر منفی در تولید مســکن
خواهد داشــت .بانک مرکزی مهرماه امسال
گزارش داد که طی شــش ماهه ابتدای سال
جاری  ۳۲هزار پروانه ساختمانی در کل کشور
و  ۳۰۰۰پروانه در شــهر تهران صادر شــده
که نســبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب
رشــد  ۷.۵و  ۳۴درصدی را نشان میدهد .با
اینکه صدور پروانههای ساختمانی در ماههای
مختلف از روند ثابتی برخوردار نیســت ،اگر
میانگیــن  ۶.۲واحد مســکونی برای هر یک
از  ۳۰۰۰پروانه صادر شــده در شهر تهران را
مالک قرار دهیم تا پایان سال جاری حدود ۳۷
هزار واحد مسکونی تولید میشود .با احتساب
نصف شدن تعداد معامالت احتماال نیمی از
این واحدها روی دست صاحبانشان میماند و
به  ۴۹۰هزار واحد خالی از سکنه تهران اضافه
خواهد شد .عدم توان طرف تقاضا در شرایطی
به رکود معامالتی منجر شــده که با توجه به
حدود  ۷۰۰هزار ازدواج ســالیانه در کشــور،
تقاضای مطلق در حال انباشته شدن است.
بازار مسکن در آســتانه رکود ۱۲
فصلی
آذر ماه سال گذشته معامالت مسکن شهر
تهــران  ۵۰درصد افزایش پیدا کرد و قیمتها
رشــد نسبتا پایین  ۱۵درصد را نشان داد که
بهترین شــکل از رونق بازار مســکن بود .اما
هم اکنون شــرایط معکوس و با وجود افت
 ۵۴درصدی خرید و فروش ،دماسنج قیمت،
قرمز شــده است .بر اساس رفتار معمول بازار
مســکن طی ادوار گذشــته این بازار پس از
یک دوره رکود  ۱۰تــا  ۱۲فصلی وارد رونق
می شــود .محاســبه ورود بــه دوره رکود از
زمان ثبات قیمتها صــورت می گیرد وزمان
ورود به دوره رونق بازار مسکن به طول رکود
غیرتورمی بســتگی دارد .به گزارش ایسنا ،بر
اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی از بازار
مسکن تهران در آبان  ،۱۳۹۷متوسط قیمت
خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی
در شهر تهران به  ۹میلیون و  ۱۸۰هزار تومان
رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱.۵
درصد افزایش نشان میدهد .همچنین تعداد
معامالت انجام شده طی این ماه  ۶۹۰۰فقره
بود که نسبت به آبان ماه سال گذشته کاهش
 ۵۳.۶درصدی و نســبت به ماه گذشــته نیز
کاهش  ۲۶.۷درصدی را نشان میدهد.

گوشه
معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد:

تکذیب ادعای وزارت نیرو درباره چاههای غیرمجاز

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد که به هیچ وجه ادعای مطرح
شده درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی از چاههای غیرمجاز حمایت میکند یا اقدام
موثری در زمینه مسدود شدن و تعیین تکلیف آنها انجام نمیدهد ،صحت ندارد.
علیمراد اکبری روز چهارشــنبه در حاشیه مراسم روز جهانی خاک که در سالن
خوشــه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده بود در پاســخ به سوال خبرنگار ایسنا
مبنــی بر اینکه برخی مدیران وزارت نیرو معتقدند که وزارت جهاد کشــاورزی از
چاههای غیرمجاز حمایت میکند و اقدام مناســبی در راستای تعیین تکلیف آنها
انجام نمیدهد ،اظهار کرد :به شــدت این ادعا تکذیب میشود و در جلسهای که با
مسئوالن وزارت نیرو داشتیم اقرار کردند که وزارت جهاد کشاورزی در کنار آنها در
زمین ه مسدود شدن و تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز قرار دارد.
وی با بیان اینکه همواره ضرورت مسدود شدن و تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز را
در بازههای زمانی مختلف مطرح کردهایم ،افزود :وزارت نیرو یا وزارت جهاد کشاورزی

به تنهایی نمیتواند در زمینه مســدود شدن و تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز به
نتیجه برسند و موفق شوند و برای رسیدن به این هدف همه دستگاههای متولی از
قوه مجریه تا مقننه و قوه قضاییه باید کمک کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم ،چرا که
بارها مطرح کردیم چاههای غیرمجاز ساالنه  ۱۲تا  ۱۳میلیارد مترمکعب آب را هدر
میدهند که از آن به عنوان غارت آب نام بردهایم.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشــاورزی با بیان اینکه طی ســالهای گذشته
حدود  ۲۰هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است ،گفت :اقداماتی در این زمینه
انجام شد و نمیتوان گفت که کسی کاری در حوزه تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز
انجام نداده اســت ،اما متولی اصلی در این زمینه وزارت نیرو اســت نه وزارت جهاد
کشاورزی.
اکبری همچنین در پاسخ به قاچاق خاک و اینکه برخی مسئوالن دولت نیز در این
زمینه صحبت کرده بودند ،اینگونه توضیح داد که تاکنون هیچ گزارشی به معاونت

آب و خاک و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه قاچاق خاک ارائه نشده است و میتوان
گفت که حتی یکی از کلیپهای ویدیویی که در فضای مجازی در این زمینه پخش
شده بود را هم بررسی کردیم که ارتباطی با قاچاق خاک نداشت.
وی گفت :فرسایش خاک ناشی از تضعیف پوشش گیاهی در سالهای خشکسالی
افزایش پیدا کرده است و در طرح پایش خاک که با موسسه تحقیقات خاک و آب
انجام دادیم ،همه پارامترهای خاک از جمله شوری و غیره مورد بررسی قرار گرفت
که البته طرح پایش خاک براساس استانداردهای بینالمللی هر سه تا پنج سال باید
تکرار شود تا ببینیم در کیفیت خاک چه تغییری حاصل شده است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشــاورزی اظهار کرد :در طرح پایش خاک انجام
شــده به این نتیجه رسیدیم که نرخ فرسایش خاک از میانگین جهانی باالتر است،
بنابراین باید در راستای کشــاورزی حفاظتی و طرحهایی برای حفاظت از خاک و
فرسایش آن ،تالش بیشتری انجام دهیم.

ارز

از حدود  ۴۰میلیارد دالر درخواست پذیرفته شده از سوی
صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیالت ارزی تا کنون حدود
 ۱۶میلیارد دالر به بخشهای مختلف پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا ،از سال  ۱۳۹۰که صندوق توسعه ملی به
طور رسمی شکل گرفت و در قانون بودجه سهم آن از منابع
ناشی از فروش نفت و فراوده های آن مشخص شد ساالنه بنا
به درصد تعیین شده منابع به آن واریز میشود و منابع آن در
محلهای تعریف شده در قانون در قالب تسهیالت بکارگرفته
میشود .تسهیالت صندوق توسعه ملی به دو بخش ارزی و
ریالی تقسیم میشود و مطابق با اساسنامه صندوق استفاده
کنندگان از این تسهیالت را فعاالن اقتصادی بخش خصوصی،
تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر
دولتی تشکیل میدهند.
آخرین گزارش از عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت
تســهیالت ارزی نشان میدهد که مبلغ کل تسهیالت ارزی
پذیرش شــده توســط صندوق (اعالم وصول شده) تا پایان
شهریور امســال حدود  ۴۰میلیارد  ۳۹۵میلیون دالر بوده
اســت که از این رقم حدود  ۳۷میلیارد و  ۷۴۷میلیون دالر
به مرحله تخصیص رســیده و به عبارتی بانک مرکزی نامه
مسدودی آن را صادر کرده است.
از مجموع تســهیالت ارزی که مسدود شــده حدود ۲۲
میلیــارد و  ۴۱میلیون دالر بــه طرح های بخش خصوصی،
 ۹۴میلیون دالر برای طرح های بخش تعاونی و  ۱۵میلیارد
 ۴۴میلیون دالر به طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به

سرنوشت درخواست  ۴۰میلیارد دالر وام ارزی

موسسات عمومی غیر دولتی و تا  ۵۶۹میلیون دالر در سایر
موارد تخصیص یافته است.
از کل مبلغ مسدود شده یعنی از  ۳۷میلیارد و  ۷۴۷میلیون
دالر که برای پرداخت تسهیالت از طریق قراردادهای عاملیت
ارزی است حدود  ۱۶میلیارد و  ۸۶۰میلیون دالر با همکاری
بانکهای عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به
متقاضیان رسیده است.

اما عالوه بر این تسهیالت حدود  ۱۱میلیارد و  ۳۵۰میلیون
دالر برای اعطای تسهیالت در اجرای طرحهای ملی مربوط به
حوزه آب ،خاک و کشاورزی اختصاص پیدا کرده است .بررسی
عملکرد این بخش از این حکایت دارد که هشت میلیارد دالر
برای طرحهای مهار و تنظیم آبهای کشور ،یک میلیارد ۵۰۰
میلیون دالر برای طرحهای احیا و توســعه اراضی کشاورزی
استانهای خوزســتان و ایالم ۵۰۰ ،میلیون دالر برای طرح

های آبیاری تحت فشــار ۵۰۰ ،میلیون دالر برای آبرسانی به
روســتاها و همچنین  ۳۵۰میلیون دالر برای تکمیل طرح
انتقال آب به اراضی سیستان مسدود شده است.
همچنین سه میلیارد  ۲۰۸میلیون دالر برای اجرای بند (د)
از تبصره ( )۴قانون بودجه ســال جاری اختصاص پیدا کرده
است که طبق این بند قانونی دولت مجاز است حدود  ۱۴هزار
و  ۳۸۰میلیارد تومان از منابع صندوق را برداشــت کرده و به
چند بخش اختصاص دهد از جمله صدا و سیما ،تقویت بنیه
دفاعی ،بازسازی مناطق زلزلهزده ،طرحهای آبرسانی روستایف
تولید واکسن سینه پهلو و عفونت کودکان و رفع مشکل برق و
مقابله با ریزگردهای خوزستان.
همچنیــن در مجموع مبلغی معــادل  ۱۰میلیارد و ۸۳۰
میلیون دالر براساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط
مراجعه قانونی ،بــه طرح های مربوط اختصاص پیدا کرده و
مسدود شده است .در این بین میتوان اشاره کرد به بخشی
از منابعی که در سال جاری دولت با توجه به مجوزهایی که
دریافت کرد توانست منابعی از صندوق را برای بکارگیری در
برخی بخشها مورد استفاده قرار دهد.
تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی بعد از مدت تنفسی
که برای آن تعیین میشــود با سود شش درصد بازپرداخت
خواهد شد .این در حالی است که تسهیالت دریافتی دولت با
سود  ۳.۵درصد برمیگردد و آنطور که رئیس صندوق توسعه
ملی اعالم کرده است تسویه بدهی دولت از سال آینده انجام
خواهد شد.

