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كالم نور
ای مومنان! آنکه بیند ستمی میرانند یا
مردم را به منکری میخوانند و او به دل
خود آن را نپسندد ،سالم مانده و گناه
نورزیده و آنکه آن را به زبان انکار کرد ،مزد
یافت و از آنکه به دل انکار کرد برتر است.
حضرت علی

فروش بلیت هواپیما
باید براساس نرخ سنا باشد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت:
فروش بلیت هواپیماهای داخلی و خارجی باید
براساس سامانه سنای بانک مرکزی باشد .رضا
جعف��رزاده در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران
جوان ،با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشور
در  3روز گذشته بخشنامه تسعیر ارز را منتشر
کرد ،گفت :طبق این بخش��نامه ،شرکتهای
هواپیمایی براساس نرخهای لحظهای ارز ،قیمت
بلیت را تعیین و به فروش میرسانند .وی ادامه
داد :براس��اس سامانه س��نا این نرخ ارز تعیین
میش��ود و شرکتها براس��اس آن بلیت خود
را صادر میکنند .جعفرزاده با اش��اره به اینکه
سازمان هواپیمایی کشوری جایگاه حاکمیتی
دارد و در  2بخش میتواند نظارت کند ،گفت:
چنانچه متقاضیان و سرویسگیرندگان بخش
حمل و نقل هوایی و ش��رکتهای هواپیمایی
که به متقاضیان س��رویس ارائ��ه میدهند ،با
مش��کالتی مواجه شوند ،س��ازمان هواپیمایی
میتواند با مقامات ذیصالح در این حوزه وارد
مذاکره ش��ود و مشکالت آنها را پیگیری کند.
جعف��رزاده تأکید ک��رد :در صورتی که برخی
آژانسه��ای هواپیمایی ط��ی این مدت بلیتی
را باالتر از نرخ تعیینش��ده به فروش برسانند،
از س��وی بازرسان سازمان هواپیمایی پیگیری
میشود .سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری
تأکید کرد :شرکتهای هواپیمایی خارجی ملزم
ب��ه فروش بلیت هواپیما در ای��ران با پول رایج
کشور هستند .وی با اشاره به اینکه در صورت
عدم اجرای این قانون از س��وی ش��رکتهای
هواپیمای��ی خارج��ی ،س��ازمان هواپیمای��ی
دس��تورالعمل فروش بلیت با پول رایج ایران را
ابالغ خواهد کرد ،گفت :هرگونه عدم رعایت این
موضوع برخالف مقررات خواهد بود .جعفرزاده
تأکید کرد :تمام ش��رکتهای هواپیمایی باید
بلیت خود را براساس نرخ سنا به فروش برسانند.

پیامک خوانندگان
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دریافتپيامهايشما ازسراسركشور
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نایبرئیس اول اتحادیه امالک کشور:

مسکن گران شد و راکد میشود!
گ�روه اقتصادی :افزایش قیمت س��که و ارز ،بازار
مسکن را به هم ریخت تا جایی که تاثیر منفی آن
عالوه بر رشد  40تا  50درصدی قیمت مسکن و
اجارهبها ،بازار معامالت این کاالی مهم و ضروری
را وارد رکود کرد .گرانی مسکن از عوامل متعددی
نش��أت میگیرد اما در دولت روحانی ،بیتوجهی
به مقوله ساختوس��از و تولید انبوه ،بازار مسکن
را بیتحرک کرد .این موضوع باعث ش��د تا نهتنها
میزان تقاضا از عرضه بش��دت پیشی بگیرد ،بلکه
با اجرای برخی سیاس��تها از جمله در بخش ارز
و س��که ،بازار مسکن دچار رکود و افزایش قیمت
شود .در همین باره ،نایبرئیس اول اتحادیه امالک
کش��ور گفت :افزای��ش  ١٥٠درص��دى نرخ طال،
سکه و ارز تاثیر بسزایی بر افزایش قیمت مسکن
داش��ت و منجر به رش��د نامتعارف و غیرمنطقى
قیمتها در بازار مس��کن ش��د .حسام عقبایی در
گفتوگو با ایس��کانیوز به ارزیاب��ى وضعیت بازار
مس��کن در نیمه نخست س��ال پرداخت و گفت:
در اس��فندماه س��ال  ٩٦قیمتها در ب��ازار با یک
رشد  ٣٥درصدى مواجه ش��د ،فروردینماه روند
معامالت در بازار مس��کن آرام و در اردیبهشتماه
رش��د متعادلى در معامالت مسکن ایجاد شد اما
در نیمه دوم اردیبهش��تماه یکباره ش��اهد رشد
 ٢٠درص��دى معام�لات ب��ازار و افزای��ش
 ٥٠درصدى قیمتها در بازار مس��کن بودیم .وی
در ادامه بیان کرد :رش��د نامتعارف قیمت مسکن
در اردیبهش��تماه همزمان با صعودى شدن نرخ
طال ،س��که و ارز شد که تاثیر بسزایی بر افزایش
قیمت مسکن داش��ت و منجر به رشد نامتعارف
و غیرمنطقى قیمتها در بازار مس��کن ش��د .به
گفته عقبایى ،بهرغم افزایش  ٥٠درصدى قیمت
مس��کن در ب��ازار ،قیمت طال و ارز از رش��د ١٥٠
درصدى هم عبور ک��رد .نایبرئیس اول اتحادیه
امالک کش��ور ب��ا تاکید بر اینکه ب��ه هیچ عنوان
بازار مسکن نباید با بازار طال و سکه مورد مقایسه
ق��رار گیرد ،اف��زود :نباید گفته ش��ود که افزایش
 ٥٠درصدى قیمت مس��کن در مقایس��ه با رشد
 ١٥٠درص��دى قیم��ت طال و ارز معقول اس��ت،
رش��د  ٥٠درصدى قیمت مس��کن که به عنوان
ضرورىترین نیاز مردم تلقى میش��ود رقم بسیار
باالیى است .عقبایى اظهار داشت :با توجه به رشد
نامتعارف قیمت مسکن ،خریداران واقعى مسکن از
ای��ن بازار جا ماندند که خروجى آن کاهش حجم
معامالت در تیرماه نس��بت به ماه خرداد و مدت
مش��ابه سال گذشته ش��د .وی پیشبینى خود از
روند معامالت و قیمت مسکن را اینگونه بیان کرد:
براساس پیشبینىهاى انجام شده قیمت مسکن
همین روند را ادامه میدهد و با قیمت کنونى که
نرخ بسیار باالیى هم است پیش خواهد رفت .وی
اظهار داشت :افزایش قیمتى که در اسفندماه سال
 ٩٦رخ داد در بازار نهادینه ش��ده و بر بازار مسکن
نشسته اس��ت اما اگر قیمت مسکن را مالکان به
قیم��ت واقعى و حقیقى خ��ود نزدیکتر نکنند و

ضمن کاهش حبابهایى که در اردیبهش��تماه
س��ال  ٩٧در بازار مس��کن بهوجود آمد ،قیمتها
متناس��ب با قدرت خرید مردم نش��ود و در آخر
اقدام��ى هم جهت تعادل قیمت ط�لا و ارز ایجاد
نشود ،بازار مسکن در نیمه دوم سال  ٩٧به سمت
رکود خواهد رفت .عقبای��ى افزود :در صورتى که
قیمت مسکن متعادل و همچنین قیمت طال و ارز
ثبات پیدا کند و مالکان هم راضى به کاهش قیمت
ملکهاى خود شوند میتوان یک معامله متعادل
توام با رش��د را تجربه کرد اما اگر مالکان همانند
اکنون که در حال پافشارى بر قیمتهاى موجود
هستند باز هم پافشارى کنند و قیمتها را کاهش
ندهند بازار مسکن به سمت و سوى مناسبى پیش
نخواهد رفت.

■■کاهش ن�رخ ارز روند صع�ودی اجارهبها را
متوقفنکرد

رئی��س کمیته مس��کن کمیس��یون عمران
مجلس از گرانی نرخ اجارهبها همسو با تنش ارزی
در بازار انتقاد کرد و گفت :اکنون که کاهش نرخ
ارز رخ داده داللی در بازار اجازه ساماندهی اجارهبها
را نمیدهد .شهرام کوس��هغراوی در گفتوگو با
خانه ملت ،با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن
و اجارهبها ،گف��ت :طی چند ماه اخیر همزمان با
افزایش بیسابقه نرخ ارز قیمت مسکن و اجارهبها
سر به فلک کشیده است .نماینده مردم در مجلس
دهم با اشاره به سیاستهای اعمال شده در بازار
و کاهش نسبی نرخ ارز ،افزود :در شرایط فعلی که
نرخ ارز به س��مت کاهش میل کرده طبیعتا باید
قیمت مسکن و اجارهبها کاهش یابد .وی با تاکید
بر اینکه همیشه عدهای سودجو از نوسانات بازار به
نفع خود سوءاستفاده کردهاند ،تصریح کرد :اکنون
با کاهش نسبی نوسانات ارزی باید شاهد کاهش
حجم حباب قیمت مس��کن و اجارهبه��ا در بازار
باشیم .این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان
اینکه داللی و واسطهگری عامل اصلی حبابی شدن
نرخ مسکن و اجارهبها در بازار است ،گفت :دولت
باید با ابالغ دس��تورالعمل مش��خص به مشاوران
امالک از نوس��انات قیمتی در معامالت مس��کن
و اجاره جلوگیری کند .کوس��هغراوی با تاکید بر
اینکه کاهش تدریج��ی حجم حباب اجارهبها در
شرایط فعلی دور از انتظار نیست ،افزود :بیتوجهی
به وضعیت بازار و تحمیل گرانی به آن از س��وی
برخی بنگاههای معامالتی باید جرایم س��ختی را
برای تخلف آنها در پی داشته باشد .وی ادامه داد:
کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با رصد
مستمر بازار سیاستهای کاهش نرخها را دنبال
کرده و ب��ه دولت نیز مش��ورتهای الزم در این
حوزه را ارائه خواهد کرد .رئیس کمیته مس��کن
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی یادآور
شد :سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان دستگاه
نظارت��ی در ح��ال حاضر باید با گران��ی اجارهبها
برخورد کرده و حتی متخلفان این حوزه را نیز به
دستگاه قضایی معرفی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد

مسدودشدن200هزارحساببانکیدستگاههایاجرایی
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی ب��ا اعالم اینکه
خزانهداری کل کش��ور فرآین د استانداردس��ازی و
کاهش حس��ابهای بانکی دستگاههای اجرایی را
به انجام رس��انده است ،مطرح کرد :در نتیجه این
اقدامات ،تعداد حس��ابهای
دس��تگاههای اجرای��ی از
 ۲۵۰ه��زار حس��اب ب��ه ۵۰
هزار حس��اب کاهش یافت.
به گزارش تس��نیم ،مسعود
کرباس��یان در یادداش��تی
نوشت :برای کاهش اثر تحریمها در بودجه عمومی
کشور ،طی دستوراتی صریح ،معاونت نظارت مالی
و خزانهداری کل کشور را مکلف کردم با مدیریت
هزینهها و رعایت انضباط مالی در مصارف دولت و
وصول مطالبات در حوزه مالیاتها (بویژه فراریان
مالیاتی) ،سود سهام شرکتهای دولتی و بانکها را
به عنوان اموری اولوی��تدار پیش ببرد .وی افزود:
همچنین از معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل
کشور خواس��تم بدون هیچ مالحظهای در مقابل
هرنوع هزین ه بیجا و خارج از برنام ه ایستادگی کند.
وزیر اقتصاد بیان کرد :خوشبختانه باید اعالم کنم
حساس��یت نسبت به شیوه هزینه منابع کشور در
خزانهداری کل ،منجر به آن ش��ده که طی  3ماه
گذش��ته و برخالف تمام سالهای قبل ،هیچگونه
پرداختی بابت هدفمن��دی یارانهها از محل منابع
بودج��ه عمومی انجام نش��ود ،در حالی کهطی 2
س��ال گذشته از این محل  25هزار میلیارد تومان
به س��ازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شدهبود.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکهخزانهداری بدون نظم
و قاطعیت و استفاده از سیستمهای شفاف ممکن
نیس��ت ،تصریح کرد :برای تحقق هدف مدیریت
هزینهها و تسریع پرداختها ،سیستم الکترونیکی
بانک��واره معاونت نظارت مال��ی و خزانهداری کل

کشور مستقر شده اس��ت .بنا بر اعالم کرباسیان،
همین سیس��تم باعث ش��ده اس��ت تا  8ه��زار و
 700دس��ته چک از خزانهداری کل حذف ش��ود.
در این یادداش��ت با اعالم اینک��ه معاونت نظارت
مالی و خزانهداری کل کشور
ط��ی اقدامی ف��وری ،فرآین د
استانداردس��ازی و کاه��ش
حسابهایبانکیدستگاههای
اجرای��ی را به انجام رس��انده
اس��ت ،میخوانیم :در نتیجه
این اقدامات ،تعداد حسابهای دستگاههای اجرایی
از  250هزار حس��اب به  50هزار حس��اب کاهش
یافت ه اس��ت که این عدد باید به  35هزار حس��اب
کاهش یاب��د و بزودی به این نقط��ه هم خواهیم
رسید .وزیر اقتصاد افزود:برای کمک هر چه بیشتر
به بخشخصوصی ،آییننامه اجرایی تعیین تکلیف،
تس��ویه و تهاتر حدود  100ه��زار میلیارد تومان
بدهی دولت به پیمانکاران ،پیمانکاران به بانکها
و بانک مرکزی هم به تصویب رس��یده اس��ت .بر
این اس��اس،گزارش خزانه نشان میدهد ،با هدف
سرعت بخش��یدن به رشد و توسعه اقتصاد کشور
و ب��رای اولینب��ار در  4ماه ابتدایی امس��ال ،بیش
از  23ه��زار میلیارد توم��ان از منابع به طرحهای
ملی  -استانی اختصاص یافت ه که در قیاس با سال
گذشته  200درصد رشد داشتهاست .کرباسیان در
ادامه یادداشت افزود:به طور حتم چالش تحریمها
با نظمبخشی به رفتارهای مالی دولت ،ایستادگی
درباره زیادهخواهیها و قاطعیت در برخورد با فساد
قابل رفع است .وزیر اقتصاد با بیان اینکه مردم باید
بدانند با تمام وجود از خزانهکشور حراست خواهیم
کرد ،تاکید میکند :قطعا مبارزه با فساد هزینه دارد
که هزین��ه آن را هم به جان میخری��م اما اجازه
نمیدهیم حق مردم پایمال شود.

استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرد

اجرایاستانداردهایهشتادوپنجگانهخودروازاولدی
رئیس سازمان ملی اس��تاندارد از آغاز اجرای
فاز سوم استانداردهای هشتادوپنجگانه خودرو از
اول دی ماه امس��ال خبر داد .به گزارش تسنیم،
نیره پیروزبخت در نشس��تی خبری با اش��اره به
اینک��ه یک بس��ته حمایتی
برای واحده��ای تولیدی در
شرایط اقتصادی فعلی تدوین
کردهایم ،اظهار داشت :در این
بسته تالش شده تا هزینهای
ب��ه تولیدکنن��دگان باب��ت
نمونهگیری تحمیل نش��ود .رئیس سازمان ملی
استاندارد افزود :مشخصا در این بسته نمونهبرداری
از بازار انجام میش��ود؛ در حالی که در گذش��ته
تولیدکنندگان بای��د خود هزین��ه نمونهبرداری
را پرداخ��ت میکردند .وی از نظ��ارت بر واردات
کاالهای اساس��ی خبر داد و گفت :مشخصا روی
واردات برن��ج و ذرت نظ��ارت خاص��ی را تدوین
کردهای��م .پیروزبخ��ت با بیان اینک��ه برنامههای
سازمان استاندارد در صنعت خودرو منجر به توقف
تولید نمیشود ،گفت :کیفیت یک سرمایهگذاری
است و س��ختگیری ما منجر به توقف نمیشود.
وی درباره استانداردهای هشتادوپنجگانه خودرو،

ش��روع این طرح را از دیماه امس��ال عنوان کرد
و اف��زود :در حال حاضر برنامه ما برای همان 85
استاندارد است و شروع به بازرسی میکنیم ،البته
خودروسازان باید برنامه خود را اعالم کرده و طبق
آن پی��ش رون��د .وی با بیان
اینکه براساس مصوبه شورای
سیاس��تگذاری خودرو در
سال  ،٩٥خودروسازان خود
مسؤول قطعاتی هستند که
در خط تولید مورد استفاده
قرار میدهن��د ،افزود :قطعات خودرو مش��مول
اس��تاندارد اجباری است و باید این موضوع مورد
توجه خودروسازان قرار گیرد .پیروزبخت با اعالم
اینکه سازمان اس��تاندارد بحث بنزین را کماکان
پیگیری میکند ،گفت :از کالنشهرها نمونهبرداری
شده و در آزمایشگاههای س��ازمان مورد بررسی
ق��رار میگیرد که ب��زودی گ��زارش آن را اعالم
خواهیم کرد .رئیس س��ازمان اس��تاندارد تصریح
کرد :در بخش نازلهای سوخت در ماههای اخیر
با کاهش شکایت روبه رو شدهایم ،البته بعضا مردم
نارضایتیهایی در این باره دارند که این موضوع را
حتما بررسی خواهیم کرد.

یوآن چین

1479

-34

لیرترکیه

1596

-291

دینار کویت

33530

-692

دینار عراق

8/3

-2

دالر کانادا

7715

-197

روبل روسیه

150

-5

روپیه هند

146

-4

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3586000

80000

طرح جدید

4000000

237000

نیم سکه

1896000

1000

ربع سکه

942000

-

سکه گرمي

521000

-

هر مثقال طال

1289000

-35000

یک گرم طالی  18عیار

297120

-8320

یک گرم طالی  24عیار

396160

-11080

هر اونس طال

1211/41دالر

0/51

هر اونس نقره

15/31دالر

-

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

67/78

0/11

برنت درياي شمال

72/97

0/14

اوپک

72/03

-

سکه

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

129013/8

-1/91

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

6463/2

-2/18

شاخص  50شركتبرتر

5631/6

-2/17

شاخص بازار اول

94025/0

-1/82

شاخص بازار دوم

261818/3

-2/05

شاخصصنعت

118153/1

-2/08

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
حفاري شمال

2933

9/89

توليد محور خودرو

3403

5

حملونقلبينالملليخليجفارس

5191

5

فيبر ايران

5365

4/99

پشمشيشهايران

3409

4/99

ي ايران
ي سربو رو 
مل 
ع آذرآب
صناي 
ي مگسال
ي و دامپرور 
كشاورز 
فنرسازيزر

بيشترينكاهش

5959

4/99

1857

4/97

2434

4/96

914

4/94

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

موتورسازانتراكتورسازي

1191

-9/84

الكتريك خودرو شرق

721

-9/76

گسترش نفت و گاز پارسيان

3549

-8/41

فنرسازيخاور

1020

-6/59

پتروشيميجم

14782

-5/65

گروه صنعتي پاكشو

13211

-4/94

4498

-4/86

33753

-4/86

2054

-4/78

پتروشيميشازند
يخارك
پتروشيم 
الكتريك خودرو شرق

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

25313

-13

نیکی ژاپن

22298

-

بورسشانگهای

2795

-

بورساسترالیا

6366/8

-16/8

