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خبر
رئیس اتحادیه مشاوران امالک :

مردم توان خرید مسکن ندارند

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه
قدرت خرید مس��کن در جامعه پایین آمده و
مردم توان خرید ندارند ،افزایش قیمت مسکن
را ناش��ی از کمبود ساختوساز و خأل قانونی
مالیات بر خانههای خالی دانس��ت .مصطفی
قلیخسروی در شبکه خبر با بررسی عوامل
افزایش قیمت مسکن و راهکارهای ساماندهی
این بازار با بیان اینکه باید پیشبینی کرد که
جامعه چه مقدار نیاز به مس��کن دارد ،اظهار
داشت :بر اساس آمار ساختوساز و خانوارهای
اجارهنشین میتوان مقدار نیاز ساالنه جامعه به
مسکن را مشخص کرد .وی با اشاره به جهش
قیمت مس��کن در س��الهای  ۹۱ ،۸۶ ،۶۸و
 ۹۷گف��ت :تاکنون ب��رای جلوگیری از خالی
بودن واحدهای مسکونی راهکاری اندیشیده
نشده اس��ت .تنها راهکار جلوگیری از خالی
مان��دن واحدها ،گرفتن مالی��ات از خانههای
خالی است .ش��هرداریها با دادن آمار تعداد
جواز ساختوساز به اداره مالیات میتوانند از
خالی ماندن واحدها جلوگیری کنند .خسروی
با بیان اینکه خالی نگه داش��تن واحد ساخته
ش��ده به امید گران شدن نوعی احتکار است،
افزود :باید کاری کرد هیچ فردی انگیزه خالی
نگه داشتن واحد مس��کونی را نداشته باشد.
رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک اف��زود :در
کشورهای پیش��رفته خانههای ساخته شده
کد رهگیری دارند که موقعیت واحد ساخته
ش��ده و فروش یا اجاره آن مش��خص است.
مصطفی قلیخس��روی به ایج��اد زمینههای
رشد معقول ساختوس��از با میزان تقاضا در
جامعه اش��اره کرد و گفت :زیرس��اختهای
پیشفروش منازل مسکونی آماده نیست .وی،
افزایش قیمت مسکن در س��ال  ۹۷را ناشی
از کمبود ساختوساز و همچنین خأل قانون
برای گرفتن مالیات از واحدهای ساخته شده
خالی ،دانس��ت و گفت :مسکن در مناطق ،۵
 ۱۲و  ۲۲بیش��تر از مناطق دیگر شهر تهران
جهش قیمتی داش��ت که عل��ت آن را تعداد
جمعیت ،بافت سنتی و همچنین نزدیکی به
بازار تهران میتوان عنوان کرد .رئیس اتحادیه
مش��اوران امالک با تاکید بر اینکه مش��اوران
امالک دخالت و تاثیری در افزایش قیمتها
ندارند ،ادامه داد :قدرت خرید مردم پایین آمده
و مردم توان خرید واحد مسکونی را ندارند .وی
با بیان اینکه مسکن بزرگترین نیاز مردم در
سبد خانوار است ،گفت :برای ساماندهی بازار
اج��اره نیز میتوان مانند ترکیه مناطقی را به
عنوان مناطق اجارهنشین تعبیه کرد.
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گمرک

گزارش

برنامههای جدید حمایتی دولت اعالم شد:
تحویل بسته  25کاالی اساسی به همه مردم

کوپنالکترونیکیمیآید

گروه اقتصادی 5 :ماه از س��ال گذش��ت و دولت
نتوانس��ت قیمت ارز را واقعی کند ،بنابراین ارزها
ب��ا قیمتهای مختلف در ب��ازار خرید و فروش و
از آن س��و کاالهای مختلف با قیمتهایی که هر
روز باال میروند به مردم فروخته میشود .حضور
حسن روحانی در مجلس و قانع نشدن نمایندگان
از پاسخهای وی ،اس��تیضاح و برکناری وزیر کار
و وزی��ر اقتصاد و آغاز افزایش ن��رخ تورم از مرداد
دولت را بر آن داشته تا برای کنترل بازار و حمایت
از دهکهای پایین درآمدی چارهای بیندیش��د.
به گزارش «وطنامروز» ،موضوع تهیه کارتهای
کاالیی برای خانوارها و توزیع اقالم اساسی میان
آنها که به تعبیری «کوپن کارتی» است در چند
م��اه اخیر از زب��ان نمایندگان مجل��س و برخی
مس��ؤوالن دولتی شنیده ش��د و رئیس سازمان
برنامه و بودجه در پایان هفته گذشته بر آن صحه
گذاش��ت .محمدباقر نوبخت در حاش��یه جلسه
ش��ورای برنامهریزی و توس��عه استان گیالن در
این باره گفت :با تأکید رئیسجمهوری و با توجه
به نوسانات ارزی ،دولت  5بسته حمایتی از مردم
تدوین کرده که بزودی جزئیات آن اطالعرسانی
میش��ود .نوبخت در جمع خبرن��گاران افزود :با
توجه به نوس��انات بازار ارز و بروز مشکالتی برای
مردم ،با تاکید رئیسجمهوری 5 ،بس��ته جبرانی
برای مردم در نظر گرفتهایم.
وی ادام��ه داد :یک بس��ته
ب��رای همه مردم اس��ت به
این صورت ک��ه حداقل 25
قلم کاالی اساسی و روزمره
م��ردم که در س��بد زندگی
آنان قرار دارد ،با ارز  4200تومانی در اختیارشان
قرار میگیرد .معاون رئیسجمهوری افزود :بخش
دیگر به طور خاص برای اقشار آسیبپذیر جامعه
است که حدود  5دهک از جامعه را شامل میشود
و این بسته حمایتی ،عالوه بر آن چیزی است که
شامل همه مردم خواهد شد .وی تولیدکنندگان،
پیمان��کاران و کارکنان دولت را دیگر بخشهایی
عنوان کرد که بسته حمایتی یادشده به آنان تعلق
میگیرد و تصریح کرد :روشهای اجرا و جزئیات
موارد پیش گفته ،در زمان مقتضی اطالعرسانی
میشود .نوبخت در ادامه سخنانش با بیان اینکه
دول��ت  5ط��رح برای مقابله ب��ا تحریمها تدوین
کرده و در حال اجرا دارد ،افزود :بخشی مربوط به
مدیریت بازار ارز است که بانک مرکزی پیگیر آن
است و بخش دیگر ،مربوط به هدایت نقدینگی به
سمت تولید است .وی تصریح :بخش دیگر مربوط
به تعادل بین منابع و مصارف اس��ت و با توجه به
پیشبینیها مبنی بر امکان بروز مش��کالتی در
حوزه درآمدهای نفتی ،تولید و اشتغال نیز مورد
حمایت است.
■■اعالم جزئیات  ۲بسته حمایتی دولت

در همین حال سرپرست وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در گفتوگو با آنا از اعالم جزئیات
 ۲بسته حمایتی دولت در آینده نزدیک خبر داد.
انوشیروان محس��نیبندپی اعالم کرد :بزودی
با مش��ارکت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی بس��ته حمایت��ی اجتماعی
تهیه میش��ود ت��ا آح��اد جامع��ه بتوانند تحت
پوش��ش حمایتهای اجتماعی ق��رار گیرند .وی
تاکی��د کرد :در حال حاضر با افزایش قیمتها در
جامعه روبهرو هستیم که با این بستهها ،سیاست

حمایت اجتماعی دولت به صورت جدی پیگیری
میش��ود و بنده شخصا و همچنین معاونت رفاه
پیگیر آن هس��تیم .بندپی ادامه داد :بر اساس این
دو بس��ته حمایتی با همکاری و هماهنگی انجام
ش��ده توسط معاونت رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،سازمان برنامه و بودجه ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت و بانک مرکزی کاالهای اساس��ی
مردم و همچنین اقش��ار کمدرآمد جامعه تامین
میشود .وی در پاسخ به اینکه آیا اختصاص بسته
حمایتی شامل  25قلم کاالی اساسی برای مردم
صحت دارد یا خیر؟ گفت :بله! اما تعداد کاالهای
اساس��ی که به مردم داده میشود فعال در هیات
دولت نهایی نشده است .سرپرست وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با اشاره به  2برنامه ویژه دولت
ب��رای کمک به مردم در ش��رایط فعلی ،گفت :در
برنامه اول حمایتی ،تامین کاالهای اساسی مردم
با قیمتهای سال گذشت ه اس��ت و برنامه بعدی
حمایت از اقشار آسیبپذیر کمدرآمد که شامل 5
دهک اول جامعه است ،خواهد بود .محسنیبندپی
در ادامه افزود :اجرای این برنامهها در قالب ش��ارژ
کارت یارانه سرپرس��تان خانوار پیشبینی ش��ده
است که به صورت مشترک و ضربتی توسط بانک
مرکزی ،س��ازمان برنامه و بودجه ،وزارت صمت،
وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اجرایی میشود .وی
درباره زمان اجرای این بسته
حمایتی ،خاطرنشان کرد :این
اقدام تا  3هفته آینده اجرایی
خواهد ش��د اما پی��ش از آن
هیات دولت باید آن را تصویب
کند .سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
درباره نحوه تامین منابع این بسته حمایتی گفت:
منابع این بسته هم از طریق مابهالتفاوت نرخ ارز و
هم از طریق منابع بودجهای توسط سازمان برنامه
و بودجه تامین میش��ود .پی��ش از این نیز احمد
امیرآبادی ،عضو هیأت رئیس��ه مجلس با اش��اره
به تدوین ط��رح دوفوریتی برای حل مش��کالت
اقتصادی کش��ور در مجلس گفته بود :ساماندهی
نقدینگی کشور ،واگذاری طرحهای عمرانی دولت
به بخ��ش خصوصی ،افزایش اعطای اختیارات به
استانها برای واردات و صادرات ،ساماندهی بخش
انرژی و سوخت ،ساماندهی بازار ارز و سکه و صدور
کارت رفاه اجتماعی برای کاالهای اساس��ی مورد
نیاز مردم از جمله ویژگیهای این طرح است .وی
افزود :در طرح پیشنهادی دوفوریتی مجلس برای
حل معضالت اقتص��ادی ،نرخ ترجیحی ارز برای
کاالهای اساس��ی ،دارو و نهادههای دامی در نظر
گرفته خواهد ش��د و بازار دوم ارزی هم در بورس
تشکیل میشود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد
ش��د .امیرآب��ادی تصریح کرد :مجل��س از دولت
خواسته اس��ت تا نیازهای قانونیاش را برای حل
مشکالت اقتصادی کشور مطرح کند .وی گفت:
در جلس��ه مش��ترک مجلس و دولت تأکید شد
که مش��کل قانونی وجود ندارد بلکه دولت برای
حل مش��کالت اقتصادی نیازمند حمایت  2قوه
دیگر و همراهی مردم اس��ت .عضو هیأترئیسه
مجلس افزود :در طرح پیشنهادی نرخ ترجیحی
ارز برای کاالهای اساس��ی ،دارو و نهادههای دامی
در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در
بورس تشکیل میشود و قیمت ارز در آن تعیین
خواهد شد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس مطرح کرد

زیادهخواهی گمرک با دپوی میلیاردها دالر کاال
رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی
مجلس درباره کااله��ای مانده در گمرک گفت:
میلیاردها دالر کاال در گمرک دپو شده است؛ از
گمرک خواستهایم که این اقالم را هر چه سریعتر
با رصد دستگاههای نظارتی و با قیمتگذاری بر
اس��اس همان ارزی که خریداری ش��دهاند روانه
بازار کند .امیر خجسته افزود :تحقیق و تفحص
از گم��رک قطع��ی و در کمیس��یون اقتصادی
نیز تصویب ش��ده و قرار است به صحن مجلس
آورده ش��ود .وی درباره برخی ثبتسفارشهای
غیرمنطق��ی ب��ا ارز دولت��ی گفت :بای��د موارد
سوءاستفاده مشخص ،تعیین تکلیف و به دست
قانون س��پرده شود .خجس��ته افزود :آنچه مهم
است این است که ثبتسفارشها از جمله اقالم
مصرفی و خوراکی از مدتها پیش با ارز  3هزار و
 500ت��ا  4هزار و  200تومان خریداری و اکنون
در گمرک انباشته شده است .وی گفت :گمرک
اعالم کرده مابهالتفاوت کاالهایی که با ارز 3500
تا  4200تومان خریداری شدهاند باید به قیمت
روز پرداخت شود ،این امری خالف است و ما در
کمیسیون اصل  90و فراکسیون مبارزه با مفاسد
اقتصادی در حال پیگیری این موضوع هس��تیم.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید
کرد :مخالف زیادهخواهی یا افزایش سود از سوی
گمرک هستیم .خجس��ته در ادامه درباره برخی
ثبتسفارشهای غیرمنطقی با ارز دولتی گفت:
باید موارد سوءاستفاده مشخص ،تعیین تکلیف
و به دس��ت قانون سپرده شود .وی افزود :ما باید
جلوی سوءاستفاده آقازادهها ،افراد خاص یا افرادی
را که با ایجاد ارتباطات ،هزاران میلیارد سوءاستفاده
کردهاند بگیریم .خجسته با بیان اینکه ما اسامی
این اف��راد را داریم ،گفت :تقاضای م��ا از وزارت
صنعت و گمرک برای ارائه لیس��ت الس��یهای

باز ش��ده نیز به همین دلیل است اما ترس آنها
از ارائه لیست به این دلیل است که نام افرادی در
آن قرار دارد که اگر افشا شود ،مشخص میشود
که یک باند و ش��بکه فساد در پس این اقدامات
وجود داش��ته اس��ت .رئیس فراکسیون مبارزه با
مفاسد اقتصادی مجلس افزود :ما این شبکه فساد
را تعیین تکلیف و بشدت با آن برخورد میکنیم،
امروز قوهقضائیه نیز با قدرت به این موضوع ورود
کرده است .خجسته گفت :مطالبه ما این بود که
 2شعبه به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی یا
کمیسیون اصل  90مجلس اختصاص یابد تا خود
مفاسد اقتصادی را تعیین تکلیف کنند ،در حال
حاضر قوهقضائیه ورود ک��رده و دادگاههای ویژه
نیز تشکیل شده است .وی با بیان اینکه هدف ما
محاکمه دانهدرشتهاست ،افزود :ما میخواهیم
لیست  31نفرهای که در بانکها ،گمرک و همه
جا دست انداختهاند تعیین تکلیف شود که البته
تع��دادی از آنان دس��تگیر ش��دهاند و مابقی نیز
در حال پیگیری هس��تند تا درس عبرتی برای
دیگران ش��ود .خجسته تأکید کرد :از قوهقضائیه
خواستهایم ورود قوه به این موضوع استمرار پیدا
کند ،ما اطالع پیدا کردهایم که ش��عبههای قوی
دیگری نیز در حال ایجاد هستند تا مردم برخورد
با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیتالمال را لمس
کنند .وی افزود :باید دادگاه مفاسد اقتصادی علنی
باشد و مبالغی که غارت کردهاند برگردانده شود
تا احساس نکنند هر زمانی که بخواهند میتوانند
اموال مردم را غارت کنند و در حاش��یه امن قرار
بگیرند .خجسته با بیان اینکه یک نهضت مبارزه
با فساد ایجاد شده است ،گفت :شفافسازی حق
مردم است و باید از برخی دستگاهها پرسید که با
پنهانکاری و پوشاندن این اقدامات خالف در پی
چه هدفی هستند.

ین ژاپن

994

-

ریالعربستان

2947

-

یوآن چین

1614

-

لیرترکیه

1649

-

دینار کویت

36650

-

دینار عراق

9/1

-

دالر کانادا

8507

-

روبل روسیه

161

-

روپیه هند

155

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3626000

-

طرح جدید

4050000

-

نیم سکه

1854000

-

ربع سکه

993000

-

سکه

سکه گرمي

532000

-

هر مثقال طال

1346000

-

یک گرم طالی  18عیار

310750

-

یک گرم طالی  24عیار

413200

-

هر اونس طال

 1203/68دالر

4/18

هر اونس نقره

 14/65دالر

0/19

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

70/09

0/03

برنت درياي شمال

77/72

-0/03

اوپک

74/48

-

نفت

بورس
بورس تهران

بانکها بهجای بنگاهداری به وظیفه خود بپردازند
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :بانکها بنگاههای تحت مدیریت
خ��ود را واگ��ذار کنن��د و منابع حاص��ل را در
راس��تای وظایف بانکی مانند ارائه تسهیالت در
بخش تولید ص��رف کنند.
علیاکبر کریمی با اشاره به
بیان��ات مقام معظم رهبری
درب��اره اینکه وظیفه دولت،
مدیری��ت اقتصادی اس��ت،
البته این مدیریت به معنای
تصدیگری نیست ،گفت :بخش عمدهای از توان
دولت صرف امور تصدیگری میشود در حالی
که این امور قابل واگذاری به مردم است و تقویت
نقش م��ردم در اداره اقتص��اد میتواند ظرفیت
بزرگی در اختیار کشور قرار دهد .وی با تاکید بر
لزوم اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
افزود :با واگذاری تصدیگری و توجه به مردمی
ک��ردن اقتصاد ،ان��دازه و حج��م دولت کاهش
مییابد .نماینده مردم اراک در مجلس ش��ورای
اسالمی ادامه داد :در حال حاضر تعداد زیادی از
شرکتها زیرمجموعه وزارتخانهها و دستگاههای
دولت��ی هس��تند ک��ه اداره ای��ن ش��رکتها و

تصدیگری توس��ط دولت انجام میش��ود ،این
در حالی اس��ت که شرکتها باید واگذار شوند.
کریمی ادامه داد :در زیر مجموعه وزارت صنایع
تعدادی ش��رکت تولیدی وجود دارد که توسط
دولت اداره میشود که این
موض��وع منطقی نیس��ت،
همچنین در وزارتخانههای
جهادکشاورزی ،تعاون ،نیرو
و نفت ش��رکتهایی وجود
دارد ک��ه تاکن��ون واگ��ذار
نش��دهاند .وی افزود :برخی از بانکهای دولتی
تعداد زیادی شرکت در زیرمجموعه خود دارند؛
یک��ی از نکات��ی که مقام معظم رهبری اش��اره
کردند درباره منع بنگاهداری بانکها بوده است،
بنابراین بای��د بانکها بنگاههای تحت مدیریت
خود را واگذار کنند و منابع حاصل را در راستای
وظایف بانکی مانند ارائه تسهیالت به بخش تولید
صرف کنند .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه کاهش حجم دولت
باید بهصورت جدی پیگیری ش��ود ،یادآور شد:
تیم اقتصادی دولت باید از سازماندهی مطلوبی
برخوردار شود.

137472/4

شاخص  30شركتبرتر

6730/5

-

شاخص  50شركتبرتر

5971/1

-

شاخص بازار اول

101291/4

-

شاخص بازار دوم

273726/5

-

شاخصصنعت

125796/7

-

بيشترينافزايش

بانک

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

مقدار

شاخص بورس

تغییر(درصد)

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بانك ملت1

1276

16/64

ت2
بانك مل 

1235

12/89

بانك تجارت

662

11/26

ح.موتورسازانتراكتورسازي

3024

9/96

ح .پارسسويچ

2506

9/96

ن قائن
ح .سيما 

10503

9/96

6347

6

660

5/77

7533

5/45

ح .باما
ح.سرمايهگذاريالبرز
س دارو
پار 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح .معدني و صنعتي گلگهر

4820

-9/65

ح .فنرسازيخاور

975

-8/88

ن ايران
كارت 

6692

-5

كارگزاران بورس اوراق بهادار

4698

-4/92

سايپاشيشه

2006

-4/84

شيرپاستوريزهپگاهخراسان

3125

-4/2

1196

-4/01

4231

-3/91

1145

-3/86

فنرسازيزر
ش ايران
بهنو 
تومعدن
يصنع 
سرمايهگذار 

تاالربینالملل

شاخص کل

تغییر
-

بورس داوجونز

25987

نیکی ژاپن

22856

13

بورسشانگهای

2725

-14

بورساسترالیا

6427/8

-32-12

