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قیمت )به تومان(نوع سکه
1/522/000سکه تمام طرح جدید
1/471/000سکه تمام طرح قدیم

738/000نیم سکه
437/000ربع سکه

284/000گرمی
143/400هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/627دالر
5/850یورو
6/334پوند

1/236لیر ترکیه
1/258درهم امارات

رئیس سازمان امور مالیاتي کشــور اعالم کرد که مالیات بر 
خانه های خالی هنوز دريافت نشده است و بايد براساس اطالعات 

وزارت مسکن بررسي و تصمیم گیري شود.
به گزارش خبرگزاري صداوســیما، سید کامل تقوی نژاد با حضور در 
یک برنامه تلویزیونی، درمورد مالیات بر خانه های خالی اظهار کرد: درباره 
خانه هاي خالي نیز در سال 93 تفکري در مجلس بود که چرا کساني که 
در بخش تولید فعالیت مي کنند مالیات بدهند اما کســاني که در بخش 
مسکن فعالیت مي کنند مالیات ندهند که این کار درستي است و موجب 
رونق خرید و فروش مي شود، البته این مالیات هنوز دریافت نشده است 

که باید بر اساس اطالعات وزارت مسکن بررسي و تصمیم گیري شود.
وی در ادامــه درباره مالیات بــر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش 
افزوده جایگزین دیگر مالیات ها شده است. در این بخش مالیات به حلقه 
آخر اصابت مي کند و در اصل از تولید رد مي شود و مصرف کننده مالیات 
را پرداخت مي کند. در حال حاضر مالیات ها جمع شده و به نفع تولید و 

تولید کننده است و مانند گذشته آبشاري نیست.
رئیس سازمان امور مالیاتي درباره اخذ مالیات طال هم اظهار کرد: اگر 
زمان اجراي مالیات بر ارزش افزوده از طال آغاز نمي شد این کار بهتر اجرا 
مي شد. درالیحه پیشنهادي نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است اما 
در کاالهایي مثل سیگار و سوخت بیشتر است. تنها کاالیي که مالیات بر 
ارزش افزوده آن کمتر محاسبه شده، طالست که 3 درصد در نظر گرفته 
شــده است.تقوي نژاد افزود: در بحث نشست هاي زیادي انجام شده است 
که به زودي با نمایندگان بخش طال گفت وگوهایي خواهیم داشــت تا به 

چارچوب مشخصي برسیم.
وی به موضوع مالیات ها اصناف هم  اشــاره کرد و گفت: درســال 96 
مالیات یک میلیون و 200 واحد صنفي به صورت مالیات بر ارزش افزوده 

اخذ شد که نسبت به مالیات سال 93 فقط 8 درصد اضافه شده است.
به گفته رئیس ســازمان امور مالیاتي »در سیاست هاي ما در اقتصاد 
مقاومتي باید سیاست هاي دریافت مالیات جایگزین سیاست پول نفت شود. 

دستگاه هاي اجرایي نیز باید از مالیات ستاني حمایت کنند.«
تقوي نژاد گفت: اصل تعریف شده در این زمینه درباره تعامل مودیان 
با مردم است. اگر فعال اقتصادي در بخش حقیقي فعالیت داشته باشد با 
فعــال در بخش حقوقي تفاوت دارد و ماده قانوني خاص خود را دارد. ما 
با تکمیل سامانه اطالعاتي و اخذ اطالعات دقیق از مودیان و ذي نفعان و 
توســعه فرهنگ راستگویي به مشتریان به سمت خوداظهاري مي رویم.
وی تصریح کرد: در سال 96 براي مالیات سال 95 توافق داشتیم و مالیات 
خوداظهاري یک میلیون و 700 هزار واحد صنفي را پذیرفتیم. در واحدهاي 
کوچک و متوســط نیز به صورت خوداظهاري پذیرفته شده است. ما به 
دنبال توســعه خوداظهاري در این زمینه هستیم و مردم باید به این کار 

عادت کنند که اطالعات دقیق بدهند.
 در برنامه آتي ســازمان مالیاتي کشــور بیش از 80 درصد اطالعات 
مالیاتي مودیان پذیرفته خواهد شد و تنها رسیدگي در زمینه 15 تا 20 

درصد مودیان پرریسک مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
به گفته تقوی نژاد »وقتي مردم در خوداظهاري اطالعات مي دهند تقاضا 
بر این اســت که خوداظهاري براساس اطالعات درست باشد. هرزمان که 
اطالعات خوداظهاري و اطالعات ســامانه به هم نزدیک شد خوداظهاري 
در همان زمان پذیرفته خواهد شــد.«درباره الکترونیکي شــدن سیستم 
نظام مالیات گفت: در حال حاضر ســامانه ثبت نــام مالیات 100درصد 
 الکترونیکي اســت و بالغ بر 90 درصد اظهارنامه ها به صورت الکترونیک

 دریافت مي شود. 

* تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران طی دی ماه سال 96 شاهد معامله 
بیــش از دو میلیون و 191 هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از 45 هزار 
میلیارد ریال بود که به ترتیب رشد 2 و 5 درصدی را تجربه کرد. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، طی ماه گذشته تاالر 
محصوالت کشاورزی شــاهد معامله بیش از 394 هزار و 671 تن انواع 
محصول به ارزش 4 هزار و 220 میلیارد ریال بود. بر این اساس در این 
تاالر 729 هزار قطعه جوجه یکروزه، 890 تن مرغ، 274 هزار و 400 تن 
گندم، 300 تن شــکر، 21 هزار و 600 تن روغن خام و 96 هزار و 752 

تن ذرت طی ماه مذکور به فروش رسید.
این گزارش حاکی اســت، تاالر فرآورده های نفتی و پتروشــیمی بورس 
کاالی ایران نیز در ماهی که گذشت شاهد معامله افزون بر یک میلیون 
و 67 هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از 22 هزار و 56 میلیارد ریال در 
دو بخــش داخلی و صادراتــی بود. در این تاالر بالغ بر 302 هزار و 758 
تــن انــواع قیر، 229 هزار و 13 تن انواع مواد پلیمری و 89 هزار و 180 
تن مواد شیمیایی معامله شد. از دیگر کاالهای معامله شده در این تاالر 
می توان به دادوستد 302 هزار و 520 تن وکیوم باتوم، 95 هزار تن لوب 
کات، 42 هــزار و 320 تن گوگرد، 40 تن انواع گازها و خوراک، 8 هزار 
تن عایق رطوبتی، 2 هزار و 500 تن سالپس واکس، 2 هزار و 180 تن 

عایق رطوبتی و یک هزار و 909 تن روغن اشاره کرد.
* وزير نیرو با اشــاره به کاهش بارندگی در سال 96 در خصوص 
وضعیت آب شرب در ســال آينده گفت: با کمک مردم در سال 
آينده به گونه ای عمل می کنیم تا آب شرب جیره بندی نشود.رضا 
اردکانیان با اشاره به میزان بارندگی در سال جاری، گفت: هر سال 
میزان بارندگی را با دوره های مختلف مقايسه می کنیم، بر همین 
اســاس میزان بارندگی در سال جاری و به ويژه در سه ماه و نیم 
گذشته کمترين میزان بارندگی در 47 سال گذشته بود. وی در 
خصوص میزان بارندگی در فالت مرکزی ايران، اظهار داشت: در 
برخی نقاط کشور مانند فالت مرکزی کشور کمترين میزان بارندگی 

در 50 سال اخیر را تجربه کرده ايم.
* در جریان دادوســتدهای دیروز بازار ســرمایه شاخص بورس با افت 
596 واحدی در ارتفاع 98هزار و 221واحد قرار گرفت. بیشــترین تأثیر 
منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای فوالد 
مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان و معدنی و صنعتی گل گهر شد و 
در مقابل نمادهای معامالتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی 
جم و پتروشیمی خارک با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند. به 
گزارش تســنیم؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 417 میلیون 
ورقــه به ارزش 544 میلیارد تومان در 48 هزار نوبت، آیفکس 0/4 واحد 

رشد کرد و در ارتفاع 1083واحد قرار گرفت.
* مديرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت تمام شده 
کنجاله سويا با احتساب قیمت جهانی کنجاله و محاسبات تعرفه ای 
۱695 تومان اســت که آن را کیلويی ۱600 تا ۱650 به مرغداران 
می فروشیم. حمید ورناصری در گفت وگو با فارس افزود: هم اکنون 
قیمت کنجاله سويا در بازار آزاد در هر کیلو ۱700 تومان است که 
نسبت به يکی دو ماه اخیر در هر کیلو 200 تومان کاهش قیمت 
داشته اســت که قاعدتا در قیمت نهايی بسیار مؤثر است. وی 
اين را هم گفت: نهاده های تغذيه ای 75 درصد هزينه تمام  شده 
تولید گوشت مرغ را تشکیل می دهند که از اين میزان 90 درصد 
مربوط به هزينه ذرت و ســويا است و تمام تالش ما اين است که 
قیمت تمام شده تولید مرغ،  تخم مرغ و گوشت را در کشور پايین 
بیاوريم. وی همچنین از جمع آوری مرغ تولید داخل و ذخیره سازی 
آن خبر داد و گفت:  هر کیلوگرم مرغ را از تولیدکنندگان 6950 
تومان خريــداری می کنیم و اجازه نمی دهیم قیمت مرغ از يک 

سقفی باالتر و يا پايین تر بیايد.
* دبیــر انجمن برنج گفت: با اعالم خرید تضمینی برنج ایرانی با قیمت 
کیلویی 9 هزار تومان از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی آرامش در بازار 

برقرار شد و کشاورزان می توانند باالی این رقم برنج خود را بفروشند.

گروه اقتصادی- 
با فرا رسیدن ايام دوسالگی برجام، نرخ ارز با 
افزايش چشمگیری طی دو روز اخیر حدود 200 
تومان افزايش يافت و از چهار هزار و600 تومان 

هم عبور کرد. 
نــرخ ارز که طــی ماه های اخیر بــا افزایش های 
چشــمگیری مواجه شده بود، همچنان به تاخت و تاز 
خود ادامه می دهد. این نرخ در زمان دو سالگی برجام با 
به جا گذاشتن یک رکورد جدید، نشان داد نه تنها عزم 
پایین آمدن ندارد، بلکه با گذشت حدود دو روز از پیام 
رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش این نرخ در بهمن 

و اسفند هم، حدود 200 تومان افزایش یافته است!!
روز گذشته قیمت دالر تا چهار هزار و 627 تومان 
باال رفت تا یکی از شگفت انگیزترین اتفاقات اقتصادی 

کشور در سال جاری رخ داده باشد.  
این افزایش قیمت ها البته منحصر در دو روز اخیر 
نیســت، چنانچه فقط طی یک ماه اخیر )مقایسه روز 
اول دی با روز اول بهمن( نزدیک به 450 تومان افزایش 
یافته و جالب تر اینکه نسبت به ابتدای پاییز امسال بیش 

از 720 تومان افزایش داشته است. 
در حالی که در ایام دو سالگی برجام به سر می بریم، 

توافقــی که قرار بــود با رفع تحریم هــا و رفع موانع 
درآمدهای کشــور، گشایشــی در اقتصاد ایجاد کند، 
مشــاهده می کنیم ارزش پول ملی به کمترین میزان 

خود در تاریخ رسیده است. 
یک بار دیگر به این ارقام نگاه کنیم؛ افزایش 200 
تومانــی در دو روز، افزایش 450 تومانی در یک ماه و 
افزایش 720 تومانــی در چهار ماه اخیر؛ مواردی که 
یک ســؤال جدی را در ذهن متبــادر می کند: با این 
افزایش های افســار گســیخته، چه نمره ای می توان 
به عملکرد بانک مرکزی دولت حســن روحانی برای 

مدیریت بازار ارز کشور داد؟ 
رئیس جمهور که بیش از 40 روز پیش درخصوص 
افزایش قیمت دالر، اعالِم »تکدر خاطر« کرده بود، در 
حال حاضر چه تدبیری برای این ثبات از دســت رفته 
می اندیشد؟ آیا مســئوالن پولی کشور نگران کاهش 
روزانــه ارزش پول ملی، بــروز بی ثباتی و گرانی های 

پی درپی آن نیستند؟ 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، برخی صراف ها و 
فعاالن بازار ارز معتقدند در شرایط حساس همیشه بانک 
مرکــزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای باال 
می شده ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده 

و باعث افزایش قیمت شده است.
یکی از فعــاالن بازار ارز به صحبت های هفته های 
قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس جمهور  اشاره 
می کند و می گویــد: »جناب رئیس جمهور که با دالر 
4200 مکدر شده بود؛ آیا می داند که دالر رکورد 4600 
تومان را هم زد، آقای روحانی هم اکنون در چه حالی 

به سر می برند؟« 
ایــن صراف با تأکید براینکه رئیس جمهور و بانک 
مرکزی اگر بخواهند به راحتی قیمت را می شکنند، به 
افزایش قیمت یورو  اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در 
روز اول دی مــاه پنج هــزار تومان بود و امروز پس از 
گذشــت تنها 30 روز تا نزدیکی مرز پنچ هزار و 700 
تومان رسیده، یعنی 14 درصد سود در یک ماه، تقریبا 

دو سوم سود یک ساله بانکی! 
وی ادامــه داد: به طور حتم سیاســت های بانک 
مرکزی باعث شده تا این سوداگری ها در بازار باشد و 

سودش به جیب دالل ها و سرمایه دارها برود! 
در همیــن راســتا، عــالء میرمحمــد صادقی، 
نایب رئیس اتاق بازرگانی هم در گفت وگو با خبرگزاری 
ایسنا اعالم کرد: سکوت دولت و مقامات بانک مرکزی 

در این زمینه خیلی ابهام برانگیز است.

در حال حاضر اختالف ارز آزاد با ارز رسمی تا 964 
تومان باال رفته تا در نوع خود یک رکورد کم ســابقه 
)اگر نگوییم بی سابقه( به جا گذاشته باشد، چه اینکه 
اختالف بین این دو ارز در ابتدای پاییز 540 تومان بود 
و با این افزایش عجیب و غریب؛ دســتیابی به ارز تک 

نرخی سخت تر و دور از دسترس تر شد.
سه روز پیش که رئیس کل بانک مرکزی در یکی از 
صفحات مجازی خود نوشت: »بر اساس روند هر ساله 
نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا 
می کند.« این تصور به وجود آمد که بانک مرکزی )به 
عنوان نهاد عرضه کننده ارز( تصمیم دارد با عرضه خود، 
تعادل جدیدی در بازار ایجاد کرده و قیمت را کاهش 
دهد، اما آنچه طــی دو روز پس از اظهارات رخ داده، 

کامال برعکس تصورات است. 
البته عملکرد خارج از تصور رئیس کل بانک مرکزی، 
مســبوق به سابقه بوده و درخصوص وعده تک نرخی 
کردن ارز هم آن را به وضوح مشاهده کردیم؛ چنانچه 
وی اعالم کرده بود شش ماه پس از برجام ارز تک نرخی 
خواهد شد و این انتظار وجود داشت که دولت به این 
موضوع همت بگمارد اما تا حاال )که دو سال از برجام 

می گذرد( هیچ اتفاقی نیفتاده است. 

دالر از 4650 تومان هم گذشت

افسار گسیختگی نرخ ارز 
هدیه دوسالگی برجام به مردم

مرکز پژوهش هــای مجلس ضمن تاکید بر 
ضرورت بازگشت سهمیه بندی بنزين و افزايش 
تعرفــه حامل های انرژی بــرای پرمصرف ها و 
همچنین ابهام شديد مصارف تبصره ۱۸ اليحه 

بودجه، پیشنهاد کرد اين بند حذف شود.
به گزارش فــارس، در بخش چکیده گزارش این 
مرکز پژوهشــی ضمن اشــاره به نکته مثبت تبصره 
14 الیحه بودجه 97 مبنی بر عدم اجازه برداشــت از 
بودجه عمومی دولت به منظور تامین مصارف سازمان 
هدفمندســازی یارانه ها، به بررسی پیشنهاد افزایش 
قیمت حامل های انرژی برای کسب 174 هزار میلیارد 
ریــال درآمد جدید در تبصره 18 این الیحه پرداخته 
شده و آمده است: »این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت 
حامل های انرژی را مشخص نکرده است، بنابراین آثار 
و تبعات اجتماعی آن را نمی توان تعیین کرد. عالوه بر 
این، مصارف این تبصره نیز کامال مبهم و نامشــخص 
اســت و به نظر می رســد تکرار طرح شکست خورده 

بنگاه های زودبازده سال 1385 است«.
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به مغایرت های 
قانونی تبصره 18 الیحه بودجه ســال آینده با قوانین 
باالدستی از جمله قانون هدفمند کردن یارانه ها، ماده 
39 قانون برنامه ششــم توسعه و ماده 1 قانون الحاق 
برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، 
پیشنهاد داده است: »ضمن حذف بند »الف« تبصره 
18، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی 
در تبصره 14 لحاظ شــود و مصارف آن با نگاهی به 

حمایت مرکز پژوهش های مجلس از بازگشت سهمیه بندی بنزین

قوانین فوق الذکر بازنویسی شود«.
گزینه پیشنهادی بازوی کارشناسی مجلس برای 
افزایش قیمت حامل های انرژی و کســب درآمدهای 
مدنظر دولت در این زمینه، »افزایش قیمت گاز طبیعی 
و فرآورده های نفتی و سهمیه بندی بنزین« است. در 
توضیح این پیشــنهاد آمده است: »در این گزینه در 
مورد بنزین، ســهمیه بندی اعمال می شــود تا آثار 
تغییــر قیمت بر دهک های پایین جامعهـ  که عموماً 

کم مصرف تر هم هستند ـ کاهش یابد...

عالوه بر این، می توان ســازوکار ســهمیه بندی را 
به جای اختصاص به موتورها به سرپرســتان خانوار 
اختصاص داد و برای هر سرپرســت خانوار ســهمیه 
ســوخت با امکان فروش به قیمت هــای آزاد در نظر 
گرفت. با توجه به جمعیت 80 میلیون نفر ایران، اعمال 
سهمیه 20 لیتر در ماه برای هر نفر به معنای تعیین 

52/6 میلیون لیتر در روز بنزین سهمیه ای است«.
موضعگیری مبهم فراکسیون امید

گفتنی است پس از ارائه الیحه بودجه 97 و برنامه 

دولت برای درآمدزایی 17 هزار میلیاردتومانی از محل 
افزایش 500 تومانی قیمت هر لیتر بنزین، بازخوردهای 
منفی بسیاری از سوی مردم و کارشناسان به سیاست 
شوک درمانی دولت صورت گرفت. هر چند کمیسیون 
تلفیق مجلس به حذف افزایش قیمت بنزین و تأمین 
این ردیف درآمدی بودجــه از محل دیگری )فروش 
اموال تملیکی قاچاق( رأی داده ولی تا زمان تصویب 
در صحن هنوز هر احتمالی وجود دارد. از سوی دیگر 
دولت همچنان نسبت به پیشنهاد خود برای افزایش 
قیمت سوخت تمایل دارد و نمایندگان حامی دولت هم 
در فراکسیون امید اظهارات مبهمی در رد و حمایت از 

تغییر قیمت سوخت مطرح می کنند.
محمدرضــا عارف، رئیس این فراکســیون حامی 
دولت از یک سو گفته که »جهت گیری موضع اصلی 
فراکسیون امید این است که ما جلوی افزایش قیمت ها 
را بگیریم«، اما از ســوی دیگر اعالم نموده که »باید 
منتظر جلسات بررســی الیحه بودجه 97 در صحن 
علنی بود و طبیعتا پیشنهادهایی که در صحن مطرح 

می شود را بررسی خواهیم کرد.«
این اظهارات نشان می دهد با وجود حذف پیشنهاد 
دولت در کمیسیون تلفیق، تمایل دولت برای افزایش 
قیمت بنزین در کنار مواضع کنونی فراکســیون امید 
که حامیان دولت هستند، باید منتظر بررسی الیحه 
بودجــه در صحن علنی بود چرا  که  احتمال حمایت 
این نمایندگان از تصمیم دولت و تصویب افزایش قیمت 

سوخت در صحن علنی وجود دارد.

رئیس اتحاديه فروشــندگان چوب با اعالم 
اينکه بیش از 70 درصد چوب های موجود در بازار؛ 
وارداتی است، علت اين موضوع را به کمبود در 

منابع عنوان کرد. 
اســماعیل الهیان در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران 
جوان، در خصوص مواد اولیه موجود در بازار اظهار کرد: 
بخش زیادی از تراشه های چوب موجود در بازار وارداتی 
است. بسیاری از این کاالها از روسیه و گرجستان وارد 
کشور شده و مابقی هم به صورت اندک از کشور هلند 

در بازار عرضه می شود.

وی افزود: کمبود منابع و مواد اولیه کافی، علت اصلی 
واردات این تراشه ها بوده و تمام نمونه های خارجی به 

صورت قانونی وارد کشور شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و سه الیی 
و فرآورده های چوبی ادامه داد: در سالهای گذشته برخی 
افراد سودجو با قطع بی رویه درختان،  جنگل های کشور 
را در وضعیت بحرانی قرار دادند و به همین سبب ما در 
بخش تراشه های چوبی و تولید محصوالتی که به چوب 
نیاز دارند با مشــکل مواجه شده ایم؛ البته  با پیگیری 
اقدامات سازمان های ذی ربط وضعیت جنگل های کشور 

در شرایط مطلوبی قرار گرفته است.
الهیــان با بیان اینکه بیش از 70 درصد چوب های 
موجــود در بازار، وارداتی اســت، ادامــه داد: کیفیت 
چوب های موجود در کشــور به مراتــب از نمونه های 
خارجی بهتر است، اما به علت کمبود در منابع؛ بخش 
اندکی از سهم بازار در اختیار نمونه های داخلی قرار دارد. 
به گفته وی، 50 درصد از »ام دی اف« موجود در 

بازار وارداتی بوده و مابقی آن نمونه های داخلی است.
رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته و سه الیی 
و فرآورده های چوبی بیان کرد: در حال حاضر در تولید 

نئوپان در کشور به خودکفایی رسیده ایم و بخش اعظم 
نیاز بازار توســط تولیدات داخلی در این بخش تامین 
می شود.وی در خصوص رکود بازار فروشندگان چوب 
گفت: با وجود اینکه کســبه مالیات خود را محاسبه و 
پرداخت کرده اند، اما سازمان امور مالیاتی گزارش فصلی 
افراد را تقاضا کرده و جریمه های سنگینی برای کسبه 
در نظر گرفته که این امر برای افراد مشکل ســاز شده 
است؛ همچنین ســنگ اندازی های بیمه، وزارت کار از 
دیگر مشــکالتی است که موجب شده تا بخش زیادی 
از واحدهای تولیدی و صنفی با تعطیلی مواجه شوند.

يک مسئول: 

۷۰ درصد بازار چوب ایران وارداتی است

رئیس سازمان امور مالیاتي:

مالیات بر خانه های خالی
 فعال دریافت نمی شود!

معاون مســکن و ســاختمان وزير راه و 
قیمت  رشــد 50 درصدی  گفت:  شهرسازی 
مسکن در سال آينده جوسازی است و هیچ 

جای نگرانی برای گرانی مسکن وجود ندارد. 
به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، حامد 
مظاهریان در جمع خبرنگاران درخصوص ورود بازار 
مســکن به جریان رکود تورمــی، اظهار کرد: اصوال 
جریانــی به این نام )جریان رکــود تورمی( در بازار 
مسکن وجود ندارد و به دلیل آنکه موجودی کافی از 
لحاظ تولید ساختمان در کشور وجود دارد، نمی توان 

این مسئله را پذیرفت.
وی افــزود: موجودی مســکن در کشــور تنها 

خانه های گران قیمت نیست، زیرا در شهر پرند هفت 
هزار واحد مســکونی آماده فروش است و در سطوح 
مختلف قیمتی، مســکن وجود دارد، بنابراین هیچ 
نگرانی درخصوص گرانی در این زمینه وجود ندارد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه  و شهرسازی 
با بیان اینکه در 9 ماه گذشته افزایش خیلی مالیم 
در قیمت های مسکن دیده شده است، گفت: تعداد 
مبایعه نامه ها و مبلغ مبایعه نامه ها در 9 ماه گذشته 
افزایش یافته و هیچ جــای نگرانی برای متقاضیان 
وجود ندارد. تا ســال آینــده این فرایند بازار به نفع 
ســفته بازان نخواهد شــد و بازار کامــال در اختیار 

مصرف کنندگان واقعی خواهد بود.

مظاهریان یادآور شــد: در آذرماه امسال تعداد 
مبایعه نامه ها نسبت به آذرماه سال گذشته افزایش 
50 درصدی داشــته و این آمــار در دی ماه تعدیل 

خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه افزایش قیمت مســکن 
نگران کننده نیست و تا حدود نرخ تورم است، گفت: 
خوشبختانه دولت توانسته این بازار را خالی از بازار 

سودآوری های کاذب نگه دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه  و شهرسازی 
درباره گمانه زنی ها مبنی بر رشد 50 درصدی قیمت 
مســکن در سال آینده، گفت: این موضوع جوسازی 
از ســوی افرادی است که می خواهند آپارتمان های 

خود را گران تر بفروشند.مظاهریان با بیان اینکه در 
تهران 490 هزار واحد خالی از سکنه وجود دارد که 
به سختی می توان برای آنها مشتری پیدا کرد، ادامه 
داد: بازار عمومی فعال برای قشــر متوســط است و 
نرخ ها آرام حرکت می کند. سپرده گذاری  در بانک ها 
نشان دهنده روند مثبت بازار مسکن است به طوری 
که این بازار آرام به سمت رونق در حال حرکت است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه  و شهرسازی 
در پایــان تأکید کرد: ایــن اطمینان را می دهم که 
در ماه های پایانی ســال و سال  آینده جهش قیمتی 
شدید نخواهیم داشت و بازار برای تمامی خریداران 

مهیا است.

معاون وزير راه  و شهرسازی:

مسکن سال آینده گران نمی شود

نماينده مجلس نهم شورای اسالمی گفت: پرداخت سود ۱50 
هزار تومانی پس از ۱۱ ســال بسیار ناچیز است و شهروندان حق 

گله مندی از میزان سود پرداختی را دارند. 
عبدالکریم رجبی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص 
گالیه مردم نســبت به سود سهام عدالت، اظهار کرد: طرح سهام عدالت 
در دولت نهم و دهم طراحی و برنامه ریزی شــده و مقرر شد سود سهام 
تعدادی از شــرکت ها به مردم پرداخت شود، اما پس از اتمام دوران 11 

ساله، سود حاصله بسیار اندک و به دور از انتظار مردم  بود.
وی افزود: شــرکت هایی که در قالب ســهام عدالت واگذار شده اند، 
بیشــتر آنها زیان ده بودند و این نشــان دهنده مدیریت ضعیف دولت در 
مدت 11 ساله واگذاری شرکت ها بوده و نبود نظارت سازنده باعث پیش 
روی زیان دهی شرکت ها شده است.نماینده مجلس نهم شورای اسالمی 
ادامه داد: سهام عدالت در دولت پیشین واگذار شد و در برنامه ریزی های 
آن اشــکالی وجود نداشت، اما نبود نظارت های کافی در مدت اداره این 
ســهام باعث پیشروی به کج راهه ها شــد که در نهایت اکنون با سودی 

ناچیز مواجه شده ایم.
به گفته رجبی، متأســفانه شــرکت ها از یک برنامــه مدون پیروی 
نمی کردند و نتیجه این ســوء مدیریت ها، نبود افزایش ســرمایه و سود 
اندک شده است. از طرف دیگر معدل سود شرکت های سرمایه پذیر اعم از 
زیان ده و یا سودده به مردم واگذار می شود و در اجرای  این شیوه پرداخت 
امکان دارد یک شرکت به قدری زیان ده باشد که سودهای دیگر شرکت ها 
را هم بی اثر کند، چرا که در این طرح دولت برای پرداخت معدل ســود 

تفکیکی قائل نشده است.
وی با بیان اینکه پرداخت ســود 150 هزار تومانی پس از 11 ســال 
بسیار ناچیز است و شهروندان حق گله مندی از میزان سود پرداختی را 
دارند، گفت: مردم ســهامداران اصلی شرکت ها به شمار می روند، اما هیچ 
اطالعاتی از اینکه چه شرکتی زیان ده بوده و با چه سازوکاری آن شرکت ها 

انتخاب شده اند را ندارند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس نهم بیان کرد: البته شرایط جوی 
اقتصاد کشور هم در این موضوع اثری مستقیم داشته و پایداری کماکان 
تحریم ها، نبــود مواد اولیه مورد نیاز و همچنین افزایش قیمت کاالهای 
واســطه، شرکت ها و کارخانه ها را با سرعت بیشتری به سمت زیان دهی 
پیش برده است.رجبی اضافه کرد: اگر مسئوالن مربوطه در فرصت باقی 
مانده تجدید نظری در مدیریت ها کنند باز هم جای امیدواری برای جبران 
بخشــی از خسارات باقی می ماند.وی افزود: سود ناچیز این سهام باید به 
طور تخصصی بررسی شود تا میزان قصور مسئوالن و شرایط اقتصادی به 
طور جداگانه  مشخص شود، کما اینکه برخی از شرکت ها همانند شستا و 
یا سازمان بازنشستگی به دلیل شرایط بد اقتصادی تراز مالی منفی ای را 
تجربه کرده اند.نماینده مجلس نهم گفت: حساب و کتاب سود پرداختی 
ســال مالی شرکت ها روالی غیرمنطقی دارد و متولیان امر باید نسبت به 

این موضوع پاسخی قانع کننده و کارشناسانه ارائه کنند.
گفتنی است، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت کنونی در اسفند ماه 
سال گذشته اعالم کرده بود: سال 96، سال جشن سهام عدالت خواهد بود!!

نماينده سابق مجلس: 

سود سهام عدالت بسیار ناچیز است

وزير نیرو جزئیاتی از آخرين وضعیت بحران آب و خشکسالی 
بی ســابقه در 50 سال اخیر را تشــريح کرد و گفت: با شرايط 
جغرافیايی کشور اســتفاده از واژه بحران آبی چندان هم نابجا 

نیست.
بــه گزارش خبرگزاري صداوســیما، رضا اردکانیــان در یک برنامه 
تلویزیونی با بیان اینکه اســتفاده از واژه بحران براي وضعیت آبي کشور 
نابجا نیست افزود: واقعیت قابل بیان این است که از حیث میزان بارش 
در وضعیت چندان متفاوتي با شرایط اقلیمي خود نیستیم، زیرا کشور ما 

در منطقه خشک و نیمه خشکي قرار دارد.
وی ادامه داد: با اندکي مطالعه درباره وضعیت جوي 50 ســال اخیر 
درمي یابیم که شرایط آب و هوایي کشور رو به گرم شدن در حرکت است. 
همچنین روند تبخیر و تعریق از سطح دریا و درختان ساالنه حدود 5/4 
میلي متر در 50 سال اخیر بوده و در طول این سال ها با گرم شدن دماي 

کشور ساالنه 1/1 میلي متر کاهش بارش را تجربه کرده ایم.
وزیر نیرو افزود: افزایش 50 میلیون نفري جمعیت کشور در 50 سال 
اخیــر به معناي افزایش مصــرف آب و کاهش اندوخته هاي آبي درکنار 
کاهش بارش و افزایش دماي کشــور است پس روي هم رفته شرایط ما 

چندان هم غیر مترقبه نیست.
اردکانیان گفت: باید سیاست ها را تغییر داد و به جاي مبارزه با بحران 

اقلیمي، سعي بر سازش اقلیمي داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در3/5 ماه گذشته میزان بارش در کشور 37 میلي 
متر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد کاهش داشت پس 
مي توان گفت که در 47 ســال اخیر در حال سپري کردن خشک ترین 

سال هستیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه مصرف کنندگان اصلي آب در کشور بخش هاي 
کشاورزي، شرب، صنعت و محیط زیست است ادامه داد: وقتي سال خشکي 
داشــته باشیم همه این بخش ها از کم آبي متاثر خواهد شد، البته همه 

تالش ما این است که کاهش آبي در بخش شرب صورت نپذیرد.
اردکانیــان گفت: از همکاري همــه نهادها براي حل معضل کم آبي 
استقبال مي کنیم اما پیش از آن باید مصرف بد را با شیوه صحیح مصرف 
جایگزین کنیم به ویژه در بخش شرب شهرهاي بزرگ، باید به مصرف آب 

نگاه درست و بهینه اي داشته باشیم.
وی ادامه داد: در شرایط کنوني، خشکسالي براي ما فرصت است بدان 
معنا که توجه جدي تري به چگونگي مصرف داشــته باشیم و در بخش 
کشــاورزي هم باید کشــت هاي پرآب بر را در مناطق خشک وکویري 

متوقف کنیم.
وزیر نیرو در مورد هدر رفت شــبکه هاي انتقال و توزیع کشور گفت: 
کاهش بیش از حد مجاز هدر رفت منابع آبي اقتصادي نیست حتي در 
اروپا هم میزان هدر رفت آب ها به 50 درصد یا یا بیشتر مي رسد که این 
هدر رفت در کشور ما حدود 25 درصد و از این مقدار 4/13 درصد هدر 

رفت فیزیکي است.
اردکانیــان گفت: با تامین بخشــي از نیازهاي بخش کشــاورزي از 
پساب هاي تصفیه شــده مي توانیم با کم آبي در این بخش مقابله کنیم. 
در حال حاضر حدود 85 کشــور دنیا با فاضــالب، آب مورد نیاز بخش 

کشاورزي را تامین مي کنند.
وی تصریح کرد: در برخي دشــت هاي کشــور باید به دنبال معیشت 
جایگزین باشــیم زیرا محدودیت آبي، کشــاورزي در آن مناطق را غیر 

ممکن خواهد ساخت.
وزیر نیرو درباره وضعیت مصرف برق در کشور هم گفت: پیک مصرف 
برق در 25 سال گذشته رو به افزایش بوده و رشدی معادل هفت درصد 

داشته است.

وزیر نیرو: واژه بحران آبی
 در کشور نابجا نیست

رئیس اتحاديه پرنده و ماهی نرخ جديد مرغ و 
انواع مشتقات آن در بازار را اعالم کرد که حکايت 

از گران شدن اين کاال و تخم مرغ دارد. 
مهدی یوسف خانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جــوان، از افزایش 200 تومانی نرخ مــرغ در بازار خبر 
داد و گفت: روز شــنبه نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده درب 

مرغداری 4800 تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 
شــش هزار و 640 تومان،توزیع درب واحدهای صنفی 

6800 و خرده فروشی 7500 تومان است.
بــه گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 6500 و 
ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 7500 تومان است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با  اشاره به نرخ سایر مشتقات، 

افزود: نرخ هر کیلوگرم ســینه با کتف 12 هزار و 500، 
سینه بدون کتف 13 هزار و 500 و فیله مرغ 15 هزار و 
500 تومان است.یوسف خانی قیمت مرغ در روزهای آتی 
را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا احتمال 
افزایش مجدد قیمت تخم مرغ  در روزهای آتی وجود دارد. 
نرخ مرغ زنده در روزهای پایانی سال ازپنج هزار تومان و 

آماده به طبخ از 7800 تومان فراتر نخواهد رفت.
وی در بخش دیگر ســخنان خود از افزایش قیمت 
تخم مرغ در بازار خبر داد و افزود: در روزهای اخیر قیمت 
هر شــانه تخم مرغ از 12 هزار و 600 به 14 هزار تومان 
افزایش یافت که با وجود کاهش تخم مرغ احتمال نوسان 

قیمت در روزهای آتی دور از انتظار نیست.

رئیس اتحاديه پرنده و ماهی:

مرغ و تخم مرغ گران شد

در پی درج مطلبی با عنوان »تغییر ســوال برانگیز مديرعامل بانک 
مسکن پس از انتقاد به دولت« در روزنامه کیهان مورخ 96/۱0/2۸، روابط 
عمومی بانک مسکن جوابیه ای ارسال کرده که از نظر خوانندگان می گذرد.

1- موضوع درخواست جناب آقای دکتر بت شکن مدیرعامل سابق بانک 
مسکن با عنایت به پایان چهارساله خدمت ایشان در بانک و بازگشت به 
دانشــگاه و حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به ماه های پیش است 
و موافقت با درخواست ایشان ارتباط موضوعی با مقاله مشارالیه،  در کانال 
تخصصی ایشان ندارد و کماکان جناب آقای دکتر بت شکن به عنوان مشاور 

وزیر محترم راه و شهرسازی به فعالیت های تخصصی و حرفه ای خود در 
بخش مسکن و ساختمان ادامه می دهند.

2- مطلب مورد اشاره توسط آن رسانه محترم مطلبی کامال تخصصی 
و حرفه ای و به دنبال سلسله مطالبی در حوزه تامین مالی مسکن نگارش 
یافته اســت و با مخاطبی صحبت می کند که اشراف به نوشته های قبلی 
ایشان دارند و به پیشنهادات نظام جامع تامین مالی مسکن و ساختمان 
در کشور به دنبال روش های سالم و پایدار بدون اتکا به منابع بانک مرکزی 
مشرف می باشند. همچنین دستاوردها وتوفیقات دولت محترم یازدهم و 

دوازدهم در این مسیر را در مقاالت پیشین مورد مطالعه قرار داده اند.
3- به طــور منطقــی  ارگان هــای رســمی و ســازمان ها و از جمله 
روابط عمومی ها در ارســال و انتشــار خبــر موظف بــه رعایت ضوابط 
حرفه ای از جمله رســمیت خبــر، اطمینان از درســتی و صحت خبر، 
اعتبــار منبع خبر، مدارک و مســتندات متقن و مورد تایید می باشــد. 
لذا تا خبری که هنوز توســط مراجع رســمی تایید نشده، طبیعی است 
 که توســط روابط عمومی منتشر نخواهد شــد و اظهار بی اطالعی خواهد 

کرد.

جوابیه بانک مسکن
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