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قیمت )به تومان(نوع سکه
1/527/000سکه تمام طرح جدید
1/485/000سکه تمام طرح قدیم

756/000نیم سکه
449/000ربع سکه

298/000گرمی
148/500هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/619دالر
6/054یورو
6/767پوند

1/317لیر ترکیه
1/325درهم امارات

شــبکه کانون های تفکر ایــران )ایتان( در 
قانون  اصالح  »پیش نویس  تحلیلی،  یادداشــتی 
حداکثر اســتفاده از توان تولیدي و خدماتي در 
تأمین نیازهاي کشور« را بررسی و پیشنهادهایی 

برای اصالح آن ارائه کرد.
در یادداشــت این مرکز آمده اســت: تدوین قانون 
اســتفاده حداکثر از توان داخلــی از مهم ترین اقداماتی 
است که تاکنون در زمینه ارتقای توان داخلی به منظور 
تأمین نیازهای کشور، خلق ارزش افزوده و اشتغال نیروی 
کار متخصص انجام شده است. این قانون در سال 1375، 
برای اولین بار تصویب و در سال 1391، به منظور بهبود 
عملکرد و رفع نواقص قانون قبلی، بازبینی و اصالح شد. با 
وجود این، تقریباً تمامی بازیگران مرتبط با این قانون یعنی 
مجلس شورای اسالمی، دولت و شرکت های خصوصی و 
دولتی اذعان دارند که این قانون تا حد قابل توجهی موفق 

نبوده و در موارد متعددی نقض شده است.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در تاریخ 
27 دی ماه، گزارشی را تحت عنوان »گزارش نظارتي در 
خصــوص بخش تولید با رویکــرد اجراي قانون حداکثر 

اســتفاده از توان تولیدي و خدماتي در تأمین نیازهاي 
کشــور« تهیه و در آن، نســبت به آسیب شناسی قانون 
مصوب سال 91 اقدام نموده است. این گزارش کمیسیون 
درصدد اســت با اصالح مجدد قانون مذکور، موانع عدم 

اجرای آن را مرتفع نماید.
این پیش نویس در مقایسه با نسخه های قبلی از نظر 
قانون نویسی، انسجام و کیفیت نگارش باالتری دارد، اما 
همچنان فاقد ســازوکارهای الزام آور و خودتنظیم برای 
دستگاه ها و شرکت ها است که نتیجتاً سرنوشتی مشابه 

قوانین قبل خواهد داشت.
ایتان در بخش »آسیب شناسی پیش نویس قانون و 
پیشنهادهایی برای اصالح آن«، ضمن اشاره به »هزینه 
ناچیز نقض قانون« نوشــته اســت: در این قانون، قواعد 
متعددی برای الزام شــرکت ها به استفاده از توان داخل 
وضع شده است و دستگاه ها موظف شده اند تا این قواعد را 
رعایت کنند. پایبندی به این قواعد، زمانی محقق می شود 
که نقض آن ها هزینه های قابل توجهی برای دســتگاه و 
افراد حقیقی تصمیم گیرنده به همراه داشــته باشد. اما 
در پیش نویس آماده  شده، هیچ مسئولیتی متوجه افراد 

حقیقی مشارکت کننده نخواهد بود. حال آنکه الزم است 
در متــن قانون، تخطی از آن برای افراد حقیقی جرم در 
نظــر گرفته و مجازاتی برای آن تعیین شــود... عالوه بر 
ســازوکارهای تنبیهی و الزام آور برای اشخاص حقیقی، 
ضرورت دارد هویت حقوقی دستگاه  نیز در صورت تخطی 
از قانون جریمه شــود که این موضوع می تواند در قالب 
کاهش بودجه یا عدم تخصیص بخشی از آن در سال های 

آتی در نظر گرفته شود.
در ادامه این مطلب آمده است: مهم ترین شاخصی که 
در پیش نویس قانون در نظر گرفته شــده، »سهم کار در 
داخل کشور« است. افزایش این شاخص به معنای خلق 
ارزش بیشــتر در داخل کشور تلقی می شود و تحقق آن 
محور اصلی پیش نویس ارائه شده است. سنجش شاخص 
مذکور مســتلزم دریافت اسناد فراوانی همچون مدارک 
مالیاتی، مستندات پرداخت بیمه و اسناد طراحی تجهیزات 
اســت تا حداقل روی کاغذ قابل  اندازه گیری باشــد. اما 
جمع آوری این اطالعات بدون اراده شرکت ها غیرممکن 
ارزیابی می شود که در این پیش نویس بدان توجهی نشده 
است.برای رفع این مشکل، می توان با قرار دادن مسئولیت 

اســتفاده از توان داخل بر عهده شــرکت های پیمانکار، 
منفعت شــرکت ها را در رعایت این قانون قرار داد. برای 

تحقق این هدف می توان از ابزار مالیات استفاده نمود.
شــبکه کانون های تفکر ایران تأکید کرده است: در 
متن پیش نویس قانون، ســازوکار مناسبی برای کشف 
تخلفات در نظر گرفته نشده است... امروزه در کشورهای 
توسعه یافته به منظور کشف تخلفات و نظارت محتوایی 
بر اجرای قانون از ســازوکارهای نظارت عمومی استفاده 
می شود. در این روش، کلیه افراد حقیقی و حقوقی مجازند 
با ارائه مدارک مستدل، تخلفات به وجود آمده را گزارش 
نمایند و درصورتی که تخلف مذکور اثبات شود، از محل 
عوایدی که به دست می آید مبلغی به عنوان پاداش به فرد 

حقیقی یا حقوقی گزارش کننده تعلق می گیرد.
بی توجهی به ارتقای نیروی انسانی، انفعال قانون در 
برابر مجری، بی توجهی به ســامانه »پروژه ها، مناقصات 
و قراردادها« و بی توجهی به بحران بدهی دســتگاه های 
دولتــی و خطــر ورشکســتگی گروهی شــرکت های 
 داخلی از آســیب های دیگری اســت که ایتــان به آنها

 پرداخته است.

شبکه کانون های تفکر ایران:

باید با دستگاهی که قانون استفاده از توان داخلی را اجرا نمی کند برخورد شود

رئیس سازمان تحقیقات آموزش وترویج 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت: آموزشهای 
رایگان  عالقمندان  تمامی  برای  کشاورزی 

است.
اســکندر زند دیروز دریک نشست خبری و 
درپاســخ به سؤال خبرنگار کیهان مبنی براینکه 
متقاضیان کارکشــاورزی چگونــه می توانند به 
آموزشــهای الزم درایــن باره دســت پیداکنند 
آموزشهای  کســب  راه  اظهارداشت:نخســتین 
کشــاورزی مراجعه به سایت »تاالرترویج دانش 
و فنون کشاورزی« است که آموزشهای آن برای 
همگان رایگان می باشــد.دومین راه مراجعه به 
مراکز آموزشــی ما در سراسر کشور و همچنین 
مراکز خدماتی ســازمان اســت که در اکثر این 
مراکز آموزشهای الزم به متقاضیان ارائه می شود.
وی بابیان اینکه کشاورزی کار پرریسکی است 
و جوانان ســرمایه کافی برای انجام آن را ندارند 
افزود:االن متوسط سن کشاورزی درایران 53 و 
دراروپا60سال است که این سن باال فقط معضل 

ایران نیست بلکه دنیا با آن مواجه است.
معاون وزیر جهادکشــاورزی همچنین تاکید 
کــرد درحال حاضر مشــوق خاصی برای ترویج 
کشــاورزی در کشــورنداریم ولی طبق طرحی 
قراراست مشوق هایی دراین زمینه درنظر بگیریم. 
زند در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر 
اینکه گفته می شود، ارقام بذری از جمله گندم به 
عنوان یک کاالی استراتژیک کیفت الزم را ندارد 

رئیس سازمان ترویج کشاورزی در پاسخ به کیهان:

آموزش های کشاورزی برای تمامی عالقه مندان رایگان است

و چه کارهایی در این حوزه برای افزایش عملکرد 
در هکتار این محصــول انجام داده ایم، گفت: به 
جرأت می گویم کــه در حوزه گندم و بذر گندم 
جزو کشــورهای پیشرو هستیم و در اصالح نژاد 
ایــن محصول محققان خوبی داریم که در حوزه 
به نژادی گندم، ذرت و ارقام پنبه کارهای خوبی 
انجام شده اســت، البته در حوزه برنج نیز ارقام 
پرمحصول بسیار خوب است، ولی با ذائقه ایرانی 
جور نیست و به دنبال بذرهای هیبریدی در زمینه 
ارقام بومی هستیم که رقم گیالنه یکی از آنهاست. 
وی اضافه کرد: البتــه این را قبول داریم که 
در برخی جاها نقطه ضعف داریم و ورود نکرده ایم 

که یکی از آنها بذر ســبزی و صیفی است که از 
حوزه ما خارج است و بخش خصوصی در زمینه 

آن کار می کند. 
زنــد همچنین بــه معرفــی 130 آفت کش 
کم خطر و کم مصرف از سوی این مؤسسه  اشاره 
کرد و گفت: تا پایان سال این تعداد به 150 نوع 
می رسد، مضاف بر آنکه 8 هزار برند کود را تحت 
نظارت قرار داده ایم که 18 درصد این کودها تقلبی 
بوده و از تولید آنها جلوگیری به عمل آمده است.  
رئیس ســازمان تحقیقات آموزش و ترویج جهاد 
کشــاورزی در مورد تولید تخم چشم زده ماهی 
قزل آال که عاری از بیماری باشــد هم گفت: در 

این زمینه هنوز وابستگی داریم، اما طرحی علمی 
در ســازمان شروع شده تا تخم چشم زده قزل آال 
را که عاری از بیماری اســت در کشور خودمان 
تولید کنیم که در این راستا 500 جفت از تخم 
ماهی قزل آال را در مرحلــه اول تکثیر کرده ایم. 
زند اظهار امیدواری کرد تا به زودی و با همکاری 
بخش خصوصی بتوان تخم چشم زده ماهی را از 

منابع داخلی تأمین کرد. 
وی به این نکته هم اشــاره کرد که ســاالنه 
20 میلیــون دالر تخم ماهی چشــم زده قزل اال 
از20کشــور جهان واردایران می شــود که این 
واردات عالوه بــر خروج ارز می تواند عامل انتقال 
و بروز بیماری آبزیان در تولیدات داخلی باشــد. 
معاون وزارت جهاد کشاورزی همچنین در مورد 
بیمــاری جاروئک لیموترش که طی ســال های 
گذشته بخش زیادی از درختان لیموترش کشور 
را از بین برده، گفت: طی دو سال اخیر با مطالعاتی 
که در کل باغات ایران داشته ایم 70 نوع لیموترش 
کشف کرده ایم که چهار نوع آن مقاوم تر بوده اند و 
احتمال اینکه به جاروئک لیموترش مبتال شوند، 
بســیار اندک است ولذا کارهای نهایی این 4نوع 
در مراکز تحقیقاتی ما روبه اتمام است همچنین 
یک نمونه با عنوان پرشــین الیــم را جایگزین 
لیموتــرش موجود در بازار کرده ایم که البته این 
نوع بــرای کوتاه مدت می تواند مشــکل را حل 
 کند ولی راهکار اصلی ما همان 4نوع لیموترش 

مقاوم است.

در شرایطی که مناطق آزاد به محلی برای فرار مالیاتی برخی 
شرکتها تبدیل شده، دولت اصرار دارد تعداد این مناطق را افزایش 

دهد.
به گزارش مشــرق، طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی که به انواع 
فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد فعالیت دارند، به مدت 20ســال، از 
پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف خواهند بود؛ همچنین این مناطق 
از مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند که وجود این معافیت ها موجب 

بروز مشکالتی شده است.
در واقع وجود این معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد دهان خیلی ها 
را آب انداخته تا بتوانند در این مناطق شــرکت هایی را احداث کنند فارغ 
از آنکه خود آنجا باشند؛ به عبارت بهتر، این شرکت ها در مناطق آزاد ثبت 
می شــوند اما در سرزمین اصلی فعالیت می کنند و معافیت ها شامل حال 

آنها نیز می شود.
اما علت آنکه چرا این اتفاق می افتد بدون آنکه آب از آب تکان بخورد، 
در نوع خود بســیار تعجب آور است چرا که پس از ثبت شرکت در مناطق 
آزاد، امکان رصد فعالیت های این شرکت ها وجود ندارد؛ در این میان حتی 
سازمان امور مالیاتی هم نمی تواند نظارتی داشته باشد چرا که سازمان مناطق 
آزاد به ارائه این اطالعات مکلف نشده بود؛ البته اخیراً دستورالعملی برای 
رفع این معضل ابالغ شــده است؛ خالصه کالم آنکه همه این موارد دست 

به دست هم داده بودند تا نان یک عده حسابی داغ داغ شود.
»ناصر سراج«، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تیرماه سال گذشته 
گفته بود: در جزیره کیش بیش از 9 هزار و 500 شرکت ثبت شده است 
که از این تعداد 9 هزار و 300 شرکت مربوط به یک کد ملی و یک شناسه 
است و از این رقم آدرس بیش از 2800 شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان 
است. یعنی این شرکت ها در آنجا نیستند و کارشان فاکتورفروشی و فرار 

از مالیات است.
اظهارات رئیس سازمان بازرســی کل کشور و این نماینده مجلس در 
حالی اســت که مرتضی بانک، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد، به تازگی و 
در کمال تعجب، فرار مالیاتی و وجود شــرکت های صوری در این مناطق 

را انکار کرده است.
به اذعان کارشناسان، میزان فرار مالیاتی در مناطق آزاد، همچون قاچاق 
امری پنهان و غیرشفاف است؛ بنابراین تخمین دقیق آن کاری بسیار دشوار 
خواهد بود چراکه برای محاســبه میزان فرار مالیاتی نیازمند میزان واقعی 
درآمد شرکت های مناطق آزاد هستیم تا بتوانیم درصد مالیات را محاسبه 

کنیم؛ درحالیکه اصاًل مشخص نیست این شرکت ها چقدر درآمد دارند.
در این زمینه، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: 
با توجه به اینکه کمترین میزان ظرفیت اخذ مالیات در کشــور 180 هزار 
میلیارد تومان بر اساس داده های سال 94 وجود دارد، اکنون حدود 100 هزار 
میلیارد تومان مالیات دریافت می شود و 80 درصد فرار مالیاتی وجود دارد.

پورابراهیمی افزود: یکی از دالیل محقق نشــدن ظرفیت اخذ مالیاتی 
کشور، ثبت صدها شرکت در مناطق آزاد به دلیل معافیت های مالیاتی و دیگر 
امتیازات است که این شرکت ها هیچ فعالیتی در این مناطق ندارند و در نقاط 
دیگر فعالند.با همه مشکالت موجود، دولت به جای آنکه همه این هشدارها 
را جدی بگیرد و در جهت رفع آنها گام بردارد، الیحه افزایش مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی را به مجلس داده و بر این پیشنهاد خود مصر است؛
حال ســؤالی که به وجود می آید این است که آیا نباید ابتدا مشکالت 

موجود رفع شده و سپس در جهت افزایش تعداد آنها گام برداریم؟

اصرار دولت به افزایش مناطق آزاد 
با وجود سوءاستفاده های مالیاتی

سخنگوی انجمن قطعه ســازان با اشاره به 
قرارداد با خودروسازان فرانسوی گفت: رنو و پژو 
هیچ گام اجرایی برای ســرمایه گذاری در ایران 

برنداشته اند و پولی به ایران نیاورده اند.
فرهاد به نیا در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با بیان 
اینکه طی یک سال اخیر شاهد فروش خودرو از طرف 
رنو و پژو در کشور بودیم، اظهار کرد: قطعه سازان در 
مورد ساخت پلتفرم مشترک با خودروسازان خارجی 
با ابهامات زیادی روبه رو هستند، هرچند قراردادهایی 
بین برخی قطعه سازان ایرانی با خودروسازان خارجی 
امضا شــده، ولی مشخص نیست که در این قراردادها 
چه پیش بینی در مورد قیمت تمام شده قطعات و تاثیر 

نرخ ارز صورت گرفته است.
به نیا با اشاره به برگزاری مجمع انجمن قطعه سازان 
در روز دوشــنبه گفت: در این مجمع، گزارش هیئت 

رئیسه انجمن قرائت شد و چهار نفر نیز برای انتخابات 
بازرس انجمن کاندید شدند که در نهایت حسام اردشیر 

مجددا به عنوان بازرس انجمن انتخاب شد.
وی با اشاره به افزایش 50 درصدی نرخ ارز و توقف 
پرداخت ارز مبادله ای به صنعت قطعه ســازی اظهار 
داشــت: قیمت تمام شده قطعات در پی رشد نرخ ارز، 
روندی افزایشی داشته و از همین رو، قطعه سازان از سال 
گذشته تاکنون خواستار تغییر ارز مبنای قیمت گذاری 

تولیداتشان بودند.
سخنگوی انجمن قطعه سازان ادامه داد:  سال گذشته 
که قیمت دالر حدود 3700 تومان بود، قطعه ســازان 
درخواست محاسبه قیمت 3500 تومانی را در تعیین 
قیمت محصوالتشان داشتند که این مسئله نهایی نشد و 
موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه حاال نرخ دالر به 4700 
تومان رسیده و در این شرایط نرخ ارز قطعه ساز 300 

تومان افزایش یافته است.
به گفته به نیا نرخ ارز مرجع گذاری قطعات خودرو 
3200 تومــان بود که حاال بــه 3500 تومان افزایش 

یافته است.
وی بــا تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز و همچنین 
رشــد قیمت مواد اولیه تولید قطعــات از جمله مواد 
پتروشیمی این محصوالت به دولت برمی گردد، افزود: 
قطعه سازان بخش خصوصی نقشی در افزایش نرخ ارز 
ندارند، بنابراین دلیلی برای اینکه هزینه های این موضوع 
از طرف قطعه ســازان پرداخت شود وجود ندارد، بلکه 

دولت باید این هزینه ها را تأمین کند.
خودروسازان و شورای رقابت دولتی هستند و در 
حال حاضر نیز افزایش قیمت عوامل تولید به منشــأ 
دولتــی برمی گردد که این موضوع باید تعیین تکلیف 

شود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان با اشاره به مطالبات 8 
هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از دو شرکت خودروساز 
سایپا و ایران خودرو گفت: در حال حاضر ایران خودرو، 
مطالبات قطعه سازان را چهارماهه پرداخت می کند، ولی 
این مدت در مورد سایپا بیش از چهار ماه است و گاهی 

تا 180 روز نیز می رسد.
به نیا ادامه داد: قطعه سازان در حالی ماه های پایانی 
سال را پشت ســر می گذارند که باید عیدی و حقوق 
کارگران را پرداخت کنند و این در شــرایطی است که 
هیچ برنامه ای از طرف خودروسازان در مورد پرداخت 

مطالبات قطعه سازان اعالم نشده است.
وی، تعیین تکلیف پرداخت مطالبات قطعه سازان 
را طی ده روز آینده خواستار شد و گفت: قطعه سازان 
برای پرداخت حقوق و عیدی کارگران نیازمند وصول 

مطالبات شان از شرکت های خودروساز هستند.

سخنگوی انجمن قطعه سازان:

پژو و رنو
 هیچ سرمایه ای به ایران نیاورده اند

آمارهای رسمی نشان می دهد قیمت هر متر 
مربع مسکن در سطح تهران نسبت به دو سال 
افزایش قیمت داشته  تومان  میلیون  پیش 1/4 

است.
به گزارش مشــرق، یکی از ابزارهای تبلیغی دولت 
یازدهم در مواجهه با انتقادات نسبت به رکود مسکن، 
کنترل قیمت مســکن در مقایسه با دولت دهم بود. با 
این وجود جدیدترین آمارهای رســمی دولت نشــان 
می دهد قیمت مسکن در دو سال پس از برجام افزایش 

چشمگیری داشته است.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی، متوســط قیمت 
یک مترمربع مســکن معامله شده در سطح تهران در 
دی ماه امســال به 5 میلیون و 241 هزار تومان رسید 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به 17 درصد 

افزایش نشان می دهد.
دی ماه ســال 1395 قیمت هر مترمربع مســکن 
معامله شده در سطح تهران 4 میلیون و 493 هزار تومان 
بود که در یک سال اخیر حدود 748 هزار تومان گران  
شده است.در دی ماه دو سال قبل )1394( یعنی قبل 
از اجرای برجام، قیمت هر مترمربع مسکن معامله شده 
در سطح تهران 3 میلیون و 804 هزار تومان بود که در 

بر اساس آمارهای بانک مرکزی

مسکن پس از برجام متری 1/4 میلیون تومان گران شده است

دی ماه امسال به 5 میلیون و 241 هزار تومان افزایش 
یافته است.این آمار بیانگر افزایش 38 درصدی قیمت 
مسکن در تهران در دو سال اخیر و پس از برجام است. 
در این مدت هر مترمربع مسکن در تهران یک میلیون 
و 437 هزار تومان گران تر شده است.در فروردین ماه 

امسال قیمت مسکن در تهران هر مترمربع 4 میلیون و 
370 هزار تومان بود که با افزایش 871 هزار تومانی در 
10 ماهه اخیر همراه شده است، یعنی از ابتدای امسال 

تاکنون مسکن 20 درصد گران شده است.
همان طور که گفته شد، یکی از ابزارهای تبلیغی 

دولت یازدهم در مواجهه با انتقادات نسبت به رکود 
مسکن، کنترل قیمت مسکن در مقایسه با دولت دهم 
بود.به عنوان مثال، مهرماه امسال عباس آخوندی، وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت مسکن در دولت 
نهم و دهم 500 برابر و قیمت زمین 760 برابر افزایش 
پیدا کرد، گفت:  در دولت یازدهم قیمت زمین تغییری 
نداشت و قیمت مسکن تنها 10 درصد رشد پیدا کرد.

آخوندی ادامه داد: قیمت زمین در سال های 84 تا 
92 تا 760 درصد افزایش یافت یعنی 8/6 برابر شد و 

این یک جهش قیمت محیر العقول بود.
وزیر راه شهرســازی با  اشاره به تغییرات قیمت 
زمین در کشــور در دولت یازدهم اظهار کرد: قیمت 
زمین در دولت یازدهم 0/02 درصد افزایش یافت که 
تقریبا چیزی حدود صفر بوده اســت.آخوندی تاکید 
کرد: در حالی که مسکن مهر برای کمک به مردم به 
اجرا رسید اما باعث افزایش شش برابری قیمت مسکن 
در کشور شد و تورم را افزایش داد.هرچند آمارهایی که 
آخوندی از تغییرات قیمت مسکن در دولت دهم داده، 
درست نیست و کامال اغراق آمیز است، اما آمارهایی که 
جدیدا بانک مرکزی منتشر کرده بیانگر آن است که 
در دولت دوازدهم نیز گرانی مسکن شروع شده است.

اصفهان - خبرنگار کیهان:
مدیرعامل بــرق منطقه ای اصفهان گفت: 
استان اصفهان 8/5 درصد برق کشور را تولید 

می کند.
رسول موســی رضایی همچنین ادامه داد پنج 
پست انتقال برق این شرکت با اعتبار بانک توسعه 
اسالمی در دســت اجراست که تا پایان امسال در 
مدار قرار می گیرد.وی با بیان اینکه استان اصفهان 

بــه عنوان منطقه مرکزی کشــور برای سیســتم 
دیسپاچینگ کنترل پایداری شبکه فعالیت می کند 
تصریح کرد: این استان جانشین دیسپاچینگ ملی 

در کشور نیز محسوب می شود.
وی گفــت: برق منطقه ای اصفهــان در زمینه 
استفاده از انرژی های  تجدیدپذیر جزو استان های 
پیشرو در کشور می باشد و عمده فعالیت ها در این 
زمینه با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

در حال انجام است.
موســی رضایی گفت: ایجاد شــبکه های فوق 
توزیع و شبکه های انتقال 400 و 230 کیلووات از 
اصلی ترین پروژه های در دست اجراست و اخیرا نیز 
یک شــبکه 132 کیلووات در استان چهارمحال و 

بختیاری در حال ساخت می باشد.
مدیر عامــل برق منطقه اصفهان با اشــاره به 
برنامه های این شرکت در حوزه نیروگاهی و تولید 

نیز اظهار داشت: افزایش ظرفیت بخش تولید تا سال 
1403 به میزان  7 هزار و 600 مگاوات در دستور کار 
است که در این صورت تراز تولید و مصرف استان 

اصفهان مثل قبل ثبت می شود.
وی از در مدار قرار گرفتن افزایش تولید نیروگاه  
کاشان به میزان 160 مگاوات تا اواسط سال آینده، 
و تکمیل نیروگاه گازی موجود در جنوب اصفهان 

خبر داد.

استان اصفهان 8/5 درصد برق کشور را تولید می کند

مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت دهه فجر از افزایش زمان 
بازپرداخت تسهیالت بافت فرسوده از 12 به 15 سال خبر داد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان، ابوالقاسم رحیمی انارکی 
در نشســت خبری روز گذشته خود با  اشاره به اینکه کل سپرده های بانک 
مسکن از 545 هزار میلیارد ریال در ابتدای سال به 681 هزار میلیارد ریال 
افزایش یافته است، اظهار کرد: اواخر پاییز سال 95 که جنگ نرخ سود ها آغاز 
شد، بانک مسکن وارد این رقابت نشد و در شهریور ماه سال جاری هم که 
دوباره رقابتی بر سر این موضوع شکل گرفت، باز هم وارد این رقابت نشدیم. 
وی افزود: در سال 95 سیاست انبساطی را برای ساخت مسکن اعمال 
کردیم به گونه ای که از 134 هزار میلیارد ریال پرداخت نقدی صورت گرفته، 
88 درصد آن در بخش مسکن بوده و پیش بینی می کنیم این رقم تا پایان 

سال به 90 درصد هم برسد. 
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه تا 12 بهمن سال جاری 146 هزار 
واحد مسکونی را تامین مالی کردیم، گفت: تا پایان سال این رقم شاید به 

170 هزار واحد مسکونی برسد که رقم قابل توجهی است. 
به گفته رحیمی انارکی، این رقم نسبت به سال گذشته 33 درصد افزایش 

یافته و از لحاظ مبلغ هم 55 درصد بیشتر شده است. 
وی در ادامه به صندوق پس انداز یک  اشاره کرد و با اعالم اینکه از 363 
هزار فقره ســپرده های افتتاحی که 291 هزار فقره از آنها موجودی دارند، 
بیان کرد: تعداد واحد هایی که از این صندوق استفاده کرده اند به 34 هزار 

و 300 واحد رسیده که 10 هزار واحد آن برای زوجین بوده است. 
در همین راســتا، مدیرعامل بانک مســکن در پاسخ به سؤال خبرنگار 
کیهان شــنیده می شود صندوق پس انداز یکم در حال ورشکستگی بوده، 
علت آن چیســت؟ گفت: صندوق یکم ماهیت مســتقلی ندارد که بحث 

ورشکستگی اش مطرح شود. 
رحیمی انارکی ادامه داد: مدل تهیه شدن صندوق پس انداز یکم بگونه ای 
بوده که میزان افتتاح حساب و تسهیالت پرداختی آن مشخص است. این 
صندوق 60 هزار میلیارد ریال مانده حساب داشته و در سال های 95 و 96 
هم اقســاط مسکن مهر به آن اختصاص یافته پس مجموع این رقم باالی 

100 هزار میلیارد ریال است. 
وی در ادامه با  اشــاره به مشکل موجود در بحث صندوق، اضافه کرد: 
میزان افتتاح حساب بیش از رقمی بود که باید تا پایان سال افتتاح می شد، 
یعنی تا پایان آذر ماه به اندازه رقم مدنظر کل سال، افتتاح حساب داشتیم. 
مدیرعامل بانک مســکن افزود: ما فعال احساس نگرانی نداریم اما اگر 
این روند ادامه داشته باشد، منابعی را برای کسری پیش بینی می کنیم که 
پیشنهاد ما استفاده از صندوق توسعه ملی است. رحیمی انارکی همچنین 
با اعالم این خبر که به مناســبت دهه فجر پرداخت تسهیالت اوراق بافت 
فرســوده 1/5 درصد کاهش داشته و مدت پرداخت آن هم از 12 سال به 
15 سال افزایش خواهد یافت، از کم شدن حدود 100 هزار تومان از مبلغ 

اقساط این تسهیالت خبر داد. 
وی در این نشســت به موضوع مســکن مهر نیز اشاره کرد و گفت: کل 
اعتبار مسکن مهر، 555 هزار و 384 میلیارد ریال می باشد که خط اعتباری 
بانک مرکزی برای بانک مســکن 450 هزار میلیارد ریال بوده و مابقی این 

رقم باید از محل بازپرداخت وام ها تخصیص داده شود. 

مدیرعامل بانک مسکن:

مدت بازپرداخت تسهیالت 
بافت فرسوده به 15 سال افزایش یافت

در حالی که وزارت کشاورزی مجوز واردات تخم مرغ را صادر 
کرده است، طی روزهای گذشته مجددا قیمت تخم مرغ افزایش 
یافته و به شــانه ای حدود 18 هزار تومــان )دانه ای ۶۰۰ تومان( 

رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بازار تخم مرغ طی امسال و سال گذشته 
با نوســانات بسیاری ناشــی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و از 
بین رفتن گله های مولد مرغ تخم گذار مواجه شــده است و وزارت جهاد 
کشــاورزی نیز باالخره در ســال جاری مجــوز واردات تخم مرغ را برای 

جلوگیری از کمبود مقطعی و نوسانات قیمتی این محصول صادر کرد.
علی اکبــر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشــاورزی در این باره گفته 
بود، با توجه به این شــرایط و افت تولید تخم مرغ در داخل، واردات این 

محصول ادامه دارد و افزایش هم می یابد.
به گفته وی، تعرفه واردات تخم مرغ به حداقل خود یعنی پنج درصد 
رســیده است، به همه اعالم شــده که می توانند تخم مرغ از کشورهای 
مختلفی که مورد تایید سازمان دامپزشکی است وارد کنند. البته این کار 
با چالش هایی مواجه شــده است؛ چرا که اگر تاجران بخواهند از برخی 
کشــورها واردات انجام دهند، قیمت تخم مــرغ وارداتی باالتر از قیمت 

موجود بازار داخلی تمام می شود.
البته طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی، هم آکنون قیمت هر کیلوگرم 
تخم مرغ در بازارهای اروپایی حدود 1/8 تا 2 یورو در خرده فروشی هاست 
اما قیمت این محصول در حال حاضر در بازار ایران که با آنفلوآنزا دست 

و پنجه نرم می کند، ارزان تر است.
با این حال، طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر شانه تخم مرغ 
در مرغداری ها حدود 10 هزار و 500 تومان است و تا زمانی که به دست 
مصرف کنندگان می رســد شــانه ای 12 هزار و 600 تومان باید باشد اما 
کشورهای فروشنده هم طاقچه باال گذاشته اند و ترکیه به عنوان یکی از 
این کشورها قیمت هر کارتن تخم مرغ را هشت تا 10 دالر افزایش داده 
است. از سوی دیگر تلفات گله های تخم گذار هم گسترده تر شده و تا مرز 

21 میلیون قطعه هم پیش رفته است.
بنابراین با وجود کاهش قیمت تخم مرغ به حدود شــانه ای 14 هزار 
تومان طی هفته های گذشــته، این محصول مجددا روند افزایشــی پیدا 
کــرده و امروز در بازار مصرف به شــانه ای 16 هــزار و 500 تا 18 هزار 
تومان هم رســیده اســت. در این زمینه با وجــود پیگیری های فراوان، 
 کســی از مســئوالن بخش خصوصــی و دولتی حاضر به پاســخگویی 

در این رابطه نشد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با  اشاره به رانت عجیب حاصل 
از اختالف قیمت فاحش بین ارز مبادله ای با ارز بازار آزاد اعالم کرد 
سود حاصل از این اختالف قیمت به جیب سه درصد جامعه می رود. 
به گزارش مهر، محســن جالل پور در یکی از صفحات مجازی خود 
نوشــت: تفاوت نرخ مبادله ای یورو با بازار آزاد، حدود 1600 تومان بود. 

یعنی به ازای هر یک هزار میلیارد یورو، 1600 میلیارد تومان تفاوت.
وی ادامه داد: یارانه فروش 25 میلیارد یورو حدودا مســاوی است با 
مجموع یارانه نقدی. با این تفاوت که یارانه اولی به جیب کمتر از ســه 

درصد جامعه می رود و یارانه دومی به جیب بیشتر از 97 درصد مردم.
گفتنی اســت، دو نرخی بودن ارزهای کشور )یکی در بانک مرکزی 
و یکــی هــم در بازار( همواره مــورد انتقاد فعــاالن بخش خصوصی و 
کارشناســان بوده است، چرا که مابه التفاوت این دو نرخ همواره عده ای 
را برای کسب سود از طریق استفاده از ارز دولتی تحریک کرده و منجر 

به فساد خواهد شد. 
یکی از دالیل افزایش این فاصله )خصوصا درباره دالر( افزایش افسار 
گسیخته قیمت آن طی روزهای گذشته بود، افزایشی تا مرز هزار تومان 

هم باال رفت. 
چنانچه اسد ا... عســگراوالدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس به افزایش نرخ دیوانه وار ارز  اشــاره کرد و 
گفت: در دو ســال اخیر قیمت ارز کنترل نشد و در ماه های اخیر قیمت 
ارز از جمله دالر و یورو به شدت افزایش یافت، دولت دوازدهم باید تمام 

توان خود را برای حل این مسئله بگذارد. 
با این وجود؛ مسئوالن اقتصادی کشور همچنان بر پایین آمدن نرخ 
ارز در آینده تاکید دارند، هرچند قبال چند بار رئیس  کل بانک مرکزی از 
کاهش نرخ ارز خبر داده بود ولی هر بار، عکس آن اتفاق افتاد و یا حداقل 

شاهد اتفاق چندان مثبتی نبودیم. 
به گزارش تسنیم، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد درباره نوسانات قیمت 
ارز گفت: رئیــس کل بانک مرکزی توضیحات تخصصی را در این زمینه 

خواهد داد اما نوسان بازار ارز را باید مدیریت کرد. 
وی با توصیه جدی نسبت به سوداگران در این بازار گفت: قیمت ارز 

قطعا کاهش می یابد و آنها ضرر خواهند کرد.
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفت وگویی ضمن 
تحلیل شرایط بازار ارز، ریشه نوسانات اخیر را عوامل غیراقتصادی دانسته 
و با بیان توصیه هایی به مخاطبان بازار ارز تاکید کرده که متاسفانه برخی 
سعی در تشویق مردم به رویگردانی از پول ملی و هدایت آن به بازار ارز، 

آن هم با ایجاد سراب کسب سود از التهابات و نوسانات بازار ارز دارند.
در همین راستا، بهمن عبداللهی، عضو شورای پول و اعتبار نیز با بیان 
اینکه کاهش نرخ تسهیالت ربطی به افزایش نرخ دالر  ندارد گفت: آنچه 
در شرایط فعلی برای افزایش نرخ دالر ایجاد شده است یک بحران ارزی 
است. در جلسه شورای پول و اعتبار رئیس  کل بانک مرکزی اعالم کرد 
که این نوســانات کنترل می شود، چرا که در سنوات گذشته نیز در دی 

ماه و بهمن ماه افزایش نرخ دالر را داشتیم.

رئیس سابق اتاق ایران: 

اختالف قیمت ارز
 به جیب ۳ درصد جامعه می رود

تخم مرغ باز هم گران شد

ماجرای توقف 6ماهه سایت ثبت سفارش خودرو و بازشدن آن سبب 
زیان شدید مشتریان یک شرکت خودرویی شد .

برخی از مشــتریان این شرکت خودرویی در اعتراض به شرایط اخیر 
فروش خودروی شــرکت مذکورمقابل دفتر مرکــزی آن تجمع کردند 
وخواســتار احقاق حقوق خودشدند .این افراد همچنین با تجمع دربرابر 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکننــدگان مطالبات خودرا 

پیگیری کردند . 
بــه گزارش خــودرو بانک، ماجرا به خرید خودروی کیا اســپورتیج 
برمی گردد. حدود مردادماه بود که یک شرکت خودرویی اقدام به ارسال 
دعوت نامه برای تکمیل وجه مشتریانی کرد که نسل جدید کیا اسپورتیج 

را خریداری کرده بودند.
قیمت قطعی این خودرو در آن زمان حدود 199 میلیون تومان بوده 
اســت. اما ثبت سفارش برای چند ماه بعد از این تکمیل وجه بسته ماند 
و قوانین واردات خودرو تغییر کرد و قیمت تمام شده برای شرکت تغییر 
کرد وحاال در زمان تحویل این خودروها به مشتریان ، شرکت مزبور رقمی 

در حدود 280 میلیون را برای تحویل خودرو طلب کرده است.
ایــن افراد معتقدند اولین مقصر دراین زمینه دولت  اســت که یک 
شبه و بدون اطالع قبلی ثبت سفارش خودرو را می بندد و پس از ماه ها 
بالتکلیفی، قوانین را به صورت عجیبی تغییر می دهد و باعث می شود تا 
آشــوبی در بازار خودروهای وارداتی ایجاد شود و افزایش قیمت ناگهانی 

برای بسیاری از خودروها اتفاق بیفتد.
آنها مقصر دوم را شرکت مذکورمی دانند، که در زمان بسته بودن ثبت 
سفارش، خودرویی را با قیمت قطعی فروخته که هنوز ترخیص هم نشده 
بود شاید به امید اینکه در همان روزها ثبت سفارش مجددا باز شود اما 

این اتفاق رخ نداد و متقاضیان متضرر شدند.

انتقاد مشتریان یک شرکت خودرویی
 به افزایش 80میلیون تومانی

 یک خودرو طی6ماه


