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انجام تست رايگان كرونا برای مسافران مترو

مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از انجام
تست رايگان كرونا براي مسافران متروي تهران خبر داد .تست سريع و رايگان كرونا
ويژه مسافران شهر زيرزميني در ايستگاه شوش انجام ميشود .مسافران مي توانند با
مراجعه به كارشناسان مربوطه که در جايگاه انجام آزمايش مستقر میباشند ،به صورت
رايگان مورد آزمايش قرار گيرند.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2331نماینــدگان مجلــس طرحهــای
عجوالنه ندهند .مردم توقع دارند از آنها رفتار
منطقی ببینند)10/21( .
 -2317آقای قالیباف! چرا میگویید بازگشت
آمریکا به برجام اهمیت ندارد؟ آنها باالخره
باید تن به قانون بدهند و به برجام برگردند.
()10/21
 -2311چه واکســنهایی در برابر ویروس
جهشیافته کارآمد هستند؟ ()10/21
 -2309آمریکاییهــا به ما ماســک و دارو
ندادند آیا واکسن میدهند؟ آنها قابل اعتماد
نیستند)10/21( .
 -2257مردم به خاطر آلودگی هوای تهران
هم باید از سفر غیرضرور اجتناب کنند .باید
ماسک فیلتردار به قیمت مناسب در اختیار
مردم قرار گیرد)10/21( .
 -2251چرا در شرایطی که جامعه خودمان
نیازمند پزشــکان اســت  3هزار پزشــک
مهاجرت کنند؟ دلیل آن چیست؟ ()10/21
 -2245بهتریــن کار ایــن اســت حداقل
اتوبوسهای درون شــهری برقی شــوند تا
آلودگــی هوا کاهش یابد .نصــف این دود و
آلودگی از اتوبوسهای شــرکت واحد است.
()10/21
 -2217چه اتفاقی افتاد چه دلیلی داشــت
ناگهان داور دربی را عوض کردند؟ ()10/21
 -2205اگر مدیران حقوقهای  50میلیونی
بگیرند اشکالی ندارد اما اگر حقوق یک کارگر
و کارمند را بخواهند افزایش دهند میگویند
تورمزا اســت .افزایش حقوق مدیران تورمزا
نیست؟ ()10/21
 -2147امیدوارم اگر وضعیتها را زرد اعالم
میکنند مردم رعایت پروتکلها را فراموش
نکنند .کرونا حاال حاالها با ما هست)10/21( .
 -2137کسانی که مشتاق رسیدن به پست
ریاست جمهوری هســتند چه برنامههایی
برای حل مشکالت کشور دارند؟ چقدر دنبال
تحقق وعدهها هستند؟ ()10/21
 -2121ترامــپ جنایتکار به خاطر جنایات
بسیاری که کرد عاقبت بسیار بدی در انتظار
او خواهد بود)10/21( .
 -2145آقای محمود صادقی نماینده سابق
مجلس میگوید اصالحطلبان با دســت پر
میآیند .خواســتم بگویم میدانم دست پر
آنان چه کسانی است .ما دست پر آنها را قبال
هم دیدیم .این حرفها فقط جنبه بازارگرمی
دارد)10/21( .
 -2125به خاطر این آلودگی هوای شــهر
چشمهایمانمیسوزدسردردگرفتهایم.الاقل
شهرداریهای منطقه خیابانها را آبپاشی
کنند کمی هوا تلطیف شــود .نفسمان به
شماره افتاده از دست این آلودگی)10/21( .
 -2121آیا مشخص شد که معتادان کرونا
میگیرند یا خیر؟ ()10/21
 -2110مجلس این روزها چرا آنقدر تند و تیز
شده ،چرا شتابزده عمل میکند؟ بازرسهای
آژانس را میخواهند اخراج کنند)10/21( .
 -2105این بــرای اقتصاد ما افــت دارد و
خجالتآور اســت که کار به جایی برســد
که نــرخ تخممرغ هم دونرخی شــود .این
آبروریزیها را بس کنند)10/21( .
 -2051اگر شرایط بهتری از لحاظ کرونایی
ایجاد شده سینماها باز میشوند تئاترها را هم
باز کنند .عالقمندان تئاتر مدتهاســت که
محروم هستند)10/21( .
 -2037طرح اختصاص برخی اتوبوسهای
شــهری ویژه بانوان یک طرح بسیار خوب
اســت .با این طرح بانوان احساس آرامش و
امنیتبیشتریمیکنند)10/21(.
 -2021بــا این وضعیــت آلودگی هوا فکر
کنم بیشتر باید نگران این آلودگی باشیم تا
ویروس کرونا .تهران پر از غبار و دود شــده
است .نفس تنگی گرفتیم)10/21( .
 -2013برخــی میگوینــد گرانیهــای
سرســامآور قیمتها؛ نتیجــه ارز  17هزار
و پانصدی دولت اســت .تا قبــل از این هم
گرانیها سرسامآور بود)10/21( .
 -1945کشف موارد جدید کرونای انگلیسی
مردم را بیشــتر از قبل نگران میکند .نباید
هیچ مسافری از انگلیس بدون قرنطینه رفتن
اجازه ورود به شهرها را داشته باشد)10/21( .
 -1917اینکه برخی سینماها اجازه بازگشایی
پیدا کردند خبر خوبی است اما مشکل مردم
برای رفتن به ســینما طرح ممنوعیت تردد
اســت .چون برای سانسهای شب با توجه
به منع تردد امکان رفتن به سینما را ندارند.
در روز هم که گرفتار کارهایشــان هستند.
()10/21
 -1905تکلیف جاماندگان سهام عدالت را
چرا مشــخص نمیکنند؟ چقدر وقت است

معطل آن هستیم)10/21( .
 -1847امیدواریــم برای جشــنواره فیلم
فجر امسال از داوریهایی استفاده شود که
حاشیهساز نشــوند و باعث دلخوری برخی
فیلمسازان نشوند)10/21( .
 -1825واکسنهای مشکوک و تایید شده
نباید وارد کشور بشوند .مسئوالن مراقب بازار
مجازی و واکسنهای تقلبی در بازار سیاه هم
باشند)10/21( .
 -1813رئیسجمهور آمریکا باید محاکمه
شود .این یک خواسته جهانی است)10/21( .
 -1802امیدواریم مدارس برای برخی مقاطع
بازگشایی شــود این برای دانشآموزان قشر
ضعیف که امکان تهیه کمک آموزشی ندارند
خیلی خوب است)10/21( .
 -1431ســوءمدیریت در وزارت صمــت یا
اقتصاد یا کشــاورزی کامال مشخص است.
اقتصاد مردم نابود شــده کسی هم پاسخگو
نیست)10/22( .
 -1421من سالها طرفدار اصالحات بودم .اما
با آمدن آقای روحانی حاال پشــیمان شدهام
این چه وضعی اســت برای مردم درســت
کرده؟ ایشــان چه وزرایــی انتخاب کرده؟
پاسخگو نیســتند .مردم و اصالحات بیچاره
شدند)10/22( .
 -1410خیلی از مردم توان خرید گوشــت
را ندارند .االن مدتهاســت ما یک خورشت
نخوردیم .خورشت که بدون گوشت نمیشود.
این را به مسئوالن بفرمایید)10/22( .
 -1405سفرهای آقای قالیباف به استانها
مشخص است بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد آن
هم برای انتخابات )10/22( .1400
 -1351با توجه به اینکه زمینهای ساخته
نشده زیادی در شهرک احمدیه وجود دارد
باعث شده زبالههای زیادی در این زمینها
انباشته شــوند که در این وضعیت کرونایی
خطرناک است و چهره این منطقه را زشت
میکند)10/22( .
 -1321دولت روحانی ســختیهای زیادی
را تحمل کرد .بدبیاریهای زیادی داشت اما
دولت در انجام بسیاری از وعدههایش کوتاهی
کرد)10/22( .
 -1310کرهایها ،عراقیها و هر کشــوری
مثل حتی هند که در آن پول بلوکه شــده
داریم باید پولهای مــا را برگردانند .هزینه
زیان آن هم بدهند)10/22( .
 -1302آیا روغن جامد غیب شده است؟ چرا
در بازار پیدا نمیشود؟ ()10/22
 -1210از کاهــش آمار فوتیها در کشــور
خوشــحالیم اما زمانی که به صفر برســد
خوشحالی مردم بیشــتر میشود .ایکاش
پروتکلهــا را زودتــر قانونمنــد و اجرایی
میکردند)10/22( .
 -1201آقای زنگنه وزیر محترم نفت! از این
دستاوردهای بزرگی که در دوران تحریم به
دست آوردید کمی برای ما رونمایی کنید تا
دلگرم شویم)10/22( .
 -1125متاســفانه مسئوالن و دستگاههای
نظارتی بــه هیچ وجه در برخورد با گرانیها
و ایجــاد ثبات قیمتها موفقیتی بدســت
نیاوردنــد .مردم حس میکنند بازار صاحب
ندارد)10/22( .
 -1112نتیجه دیدار با هیئت کرهای به کجا
کشــید؟ آیا این دیدار نتایج مثبتی داشته؟
()10/22
 -1101مــن به عنوان یــک هموطن برای
همه مردم کشورم آرزوی روزهای بهتری را
میکنم که شــرایط اقتصادی بهتر را تجربه
کنند .آرزوی روزهــای بیکرونایی میکنم.
برای کادر درمان هم آرزوی سالمتی میکنم
و به آنان خداقوت میگویم)10/22( .
 -1041آیا این سخن منطقی است که یک
نماینده مجلس بگوید با واکسن جیپیاس
در بدن ما کار میگذارند؟()10/22
 -1021تا حاال چند نفر از مجریان تلویزیون
بــه خــارج مهاجــرت کردند؟ دلیــل این
مهاجرتها چیســت؟ چرا برخیها معروف
میشوند مهاجرت میکنند؟ ()10/22
 -1011اگــر تحریمهــا لغــو شــود باید
افایتی اف هر چه ســریعتر تصویب شود.
چــون لزومی برای عــدم تصویب آن وجود
نخواهد داشت)10/22( .
 -0809مســئوالن به بازار آشــفته روغن
رســیدگی کنند .روغــن؛ حیاتیترین کاال
بــرای آذوقه مردم اســت نباید مــردم به
خاطر کمبــود یــا گرانــی آن در مضیقه
باشند)10/22( .
 -0711چرا شــکر دوباره گران شــد؟ مگر
قیمــت یک کاال چند بار باید گران شــود؟
()10/22
پیامهای مردمی در صفحات 5-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :جهت بررسی رانتها
و مفاسد رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران ،طرح
تحقیق و تفحص از سازمان بورس با امضای  ۵۰نماینده
تدوین و در کمیســیون اقتصادی تصویب و بزودی در
جلسه علنی مطرح میشود .به گزارش تسنیم ،حجت
االسالم سید ناصر موســوی الرگانی عضو هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی ،با اشاره به شرایط و وضعیت بورس ،اظهار داشت:
متوسط زیان سهامداران در بورس به 50درصد رسیده و کسانی که

تحقیق و تفحص از بورس در مجلس کلید خورد

اوایل تابستان وارد بورس شدند ،حتی تا  70درصد
سرمایهشان آب رفته اســت .وی با بیان اینکه چه
کسی پاسخگوی نابودی سرمایه مردم است؟ ادامه
داد :کنترل بورس دســت دولت است اما احساس
مسئولیت ندارد که همین مسئله باعث نگرانی است.
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید
بورس مستقل شده و دولت نتواند هر طور خواست یکه تازی کند،
افزود:در این راســتا تدوین طرح استقالل بورس از دولت را آغاز

کردهایم .حجت االســام موسوی الرگانی تصریح کرد :همچنین
جهت روشن شدن وقایع رخ داده در بورس ،بررسی رانتها و مفاسد
رخ داده و حمایت از حقوق ســهامداران طرح تحقیق و تفحص از
بورس هم با امضای 50نماینده تدوین و در کمیســیون اقتصادی
تصویب و بزودی در جلسه علنی مطرح میشود.
بازار بورس در چند ماه اخیر دچار ریزش شدیدی شده به طوری
که در روزهای اخیر مالباختگان این بازار مقابل مجلس و سازمان
بورس تجمع کردند.

آرامش بازار مسکن تا کی ادامه دارد؟

ثبات نسبی در بازار مسکن در شرایطی حاکم شده که اغلب کارشناسان معتقدند این روند دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران ادامه خواهد داشت.
>بازار مسکن تغییر جهت داده است

تقریبا دو ماه اســت که بازار مسکن به ثبات قیمت و رکود معامالت
رســیده و بررسیهای غیررسمی نشــان میدهد نرخ افت ماهانه در
تهــران از  ۱.۱درصد که در آذرمــاه رخ داد به  ۳.۵درصد در دی ماه
رسیده و در این شرایط ،خریداران در انتظار افت بیشتر قیمتها هستند؛
هرچند بنا به گفته کارشناســان ،تغییرات در بازار مسکن با توجه به
ماهیت آن به کندی اتفاق میافتد.
به گزارش ایسنا ،بازار مسکن در ماههای اخیر به آرامش رسیده است .البته
آرامشی از نوع رکود غیرتورمی .خرید و فروش در تهران با  ۲۵۵۵فقره
بــه حدود یک دهــم روند نرمال بازار رســیده که بــه معنای قفل
شدن معامالت است .قیمتها نیز کاهش یافته است .از  ۱۵آبان ماه تا
 ۲۱دی ماه بر اساس نرخهای ثبت شده در آگهیهای ملکی قیمتهای
پیشــنهادی در تهران حدود  ۲۲درصد و نرخ رشــد قطعی ماهانه بر
اساس اعالم بانک مرکزی در آذرماه یک درصد کاهش یافت .شنیدهها
حاکی از آن است که نرخ افت ماهانه قیمت در  ۲۰روز ابتدای دی ماه
نیز  ۳.۵درصد شده است.

مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار باشد .بنا به
گفته سازندگان ،قیمت میلگرد از کیلویی  ۴۲۰۰تومان طی یک سال
گذشته به  ۱۴تا  ۱۵هزار تومان رسیده و سیمان هم از هر پاکت ۱۰
هزار تومان به  ۲۶تا  ۲۹هزار تومان و بعضا  ۳۱هزار تومان رسیده است.

>وزیر :اجازه ورود سرمایههای سرگردان به بازار مسکن را نمیدهیم

>وام بانکی بیتاثیر است

کارشناســان عواملی همچون ثبات نرخ ارز ،انتظارات کاهشی ،عدم
توانایی متقاضیان واقعی ،تعلیق معامالت ســفته بازانه و تاثیرپذیری
از تحوالت سیاســی را در رکود بازار مسکن موثر میدانند .وزیر راه و
شهرســازی گفته که چند ماهی است بازار مسکن به آرامش رسیده
و اجازه ورود ســرمایههای سرگردان به این بازار را نمیدهیم .محمد
اسالمی همچنین با درج قیمت در آگهیهای سایتها که از سه روز قبل
و پس از هشــت ماه ممنوعیت انجام شده مخالف است و گفته که از
دادستانی خواستیم تا از این اقدام جلوگیری کند .ثبات نسبی در بازار
مسکن در شرایطی حاکم شده که اغلب کارشناسان معتقدند این روند
دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران ادامه خواهد داشت.
مصطفی قلی خسروی  -رئیس اتحادیه مشاوران امالک  -میگوید که
بعضی فروشندگان مسکن ،متری  ۱۰میلیون تومان تخفیف میدهند
و کســی نمیخرد .طرف تقاضا انتظار کاهش قیمت مسکن را دارد و
این در حالی است که بازار مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر روند
صعودی داشــته است .با اینکه ساخت و ساز در کل کشور طی نیمه
اول امســال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته ،به
نظر میرسد شروع پروژه اقدام ملی در آمار رشد پروانههای ساختمانی
موثر بوده اســت؛ چرا که در شهر تهران طی نیمه اول امسال ،صدور
پروانههای ســاختمانی  ۱۴درصد نسبت به شش ماهه ابتدایی سال
گذشته کاهش نشان میدهد.این نگرانی وجود دارد که افزایش قیمت

به هر ترتیب بازار مســکن به سد رکود برخورد کرده و وامهای بانکی
هم کمکی به این کسادی نمیکند .با تسهیالت  ۱۶۰میلیون تومانی
مسکن یکم که از طریق پس انداز یک ساله به زوجین تهرانی پرداخت
میشد دیگر فقط میتوان حدود شش متر خانه در تهران خریداری
کــرد .هرچند ســپردهگذاری جدید برای دریافت ایــن وام از حدود
یک ماه قبل توســط سیســتم بانکی متوقف شده است .روز گذشته
هم بانک مســکن در آستانه سالروز تاسیس بانک و دهه مبارک فجر
با هدف تقویت قدرت خرید متقاضیان ،طرحی را به تصویب رســاند
که متقاضیان خرید خانه بتوانند نیمــی از وام  ۲۰۰میلیون تومانی
اوراق را با خرید تســه و نیمی دیگر را بــدون خرید اوراق دریافت و
وام را پنج ســاله تسویه کنند؛ در حالی که طبق طرح قبلی با مدت
بازپرداخت  ۱۲ســاله ،اقســاط ماهیانه حدود  ۴میلیون و  ۳۰۰هزار
تومان بود و طبیعتا اقســاط وام جدید به حدود دو برابر آن میرسد.
سقف تسهیالت اوراق گواهی حق تقدم برای زوجین در تهران ۲۰۰
میلیون تومان اســت که با وام جعاله به  ۲۴۰میلیون تومان میرسد.
در مراکز اســتانها و شــهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۱۶۰
میلیون تومان و برای سایر شهرها  ۱۲۰میلیون تومان است .متقاضیان
این تســهیالت در بازه زمانی ذکر شده میتوانند تا  ۵۰درصد مبلغ
تسهیالت تا سقف مشخص را از محل تسهیالت بدون سپرده دریافت
کنند.

فرش قرمز عراق برای حضور خودروسازی ایران

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و عراق
اظهار داشــت :عراقیها بیشــتر به دنبال این
هســتند که همکاری مشــترک خودرویی به
شکل سرمایهگذاری در عراق باشد .البته امروز
هم به مقدار محدود این اتفاق میافتد و بعضی
محصوالت ایران در عراق مونتاژ میشــوند اما
این بار به دنبال ســرمایهگذاری در داخل عراق
هســتند .به گزارش ایلنا ،یحیی آل اســحاق
در مــورد همــکاری با عراق در حــوزه خودرو
که وزیر صمت در دیدار بــا وزیر تجارت عراق
مطرح کــرده بود ،گفت :بــا توجه به جمعیت
عراق یکی از نیازهای این کشــور خودرو است.
خودروهای ایرانــی در عراق بــازار دارند و در
حمل و نقل شهری و عمومی استفاده میشود
و این همکاری میتواند بصورت تولید محصول
مشــترک یا به شــکل واردات و صادرات باشد.
البته موضوعاتی ماننــد قیمتگذاری ،خدمات
پس از فروش و قطعات مطرح است که با توجه
به امکاناتی که ما در کشــور داریم مثل نیروی
انسانی ،قطعهســازی و غیره امکان تامین این
نیازها وجود دارد.
وی در ادامــه افزود :عراقیها بیشــتر به دنبال
این هســتد که این همکاری مشترک به شکل

سرمایهگذاری در عراق باشــد .البته امروز هم
به مقــدار محدود این اتفــاق میافتد و بعضی
محصــوالت در عراق مونتاژ میشــوند اما این
بــار به دنبــال ســرمایهگذاری در داخل عراق
هســتند و به نظرم اقدام خوبی است .با توجه
به تغییر خطوطی که اعمال میکنیم ،احتمال
سرمایهگذاری روی خطوط قدیمی وجود دارد
ضمن اینکه سرمایهگذاری روی خطوط جدید
نیز ممکن است.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و عراق
در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه با توجه به
تجربیات ناموفق مشــابه در گذشــته در سایر
کشــورها ،آیا این همکاری به نتیجه میرسد یا
خیر؟ اظهار کرد :به نتیجه رسیدن همکاری با
عراق بســتگی به این دارد که به تمهیدات آن
اندیشیده شود یا خیر .زنجیره را باید به صورت
کامــل دید؛ تامیــن قطعات ،خدمــات پس از
فروش ،قطعات یدکی ،قیمت ،کیفیت و بازریابی
قطعات این زنجیره هستند که اگر بخواهیم این
موضوع را بررســی کنیم باید به همه آنها توجه
کنیم .البته بهترین حالت این است که در عراق
تولید مشترک داشته باشیم که برای ما و عراق
خوب است.

کشف ۵۰۰ماینر استخراج
بیت کوین در شهرستان ری

معاون اســتاندار تهران و فرماندار ویژه شهرســتان ری از کشف
 ۵۰۰ماینر اســتخراج بیت کوین در این شهرستان خبر داد .به
گزارش ایسنا ،حســین توکلی کجانی ،گفت :با توجه به شرایط

محمد مســیحی ،معاون درآمدهــای مالیاتی
ســازمان امور مالیاتی کشور در جلسه تبیین و
بررسی مســائل مالیاتی اصناف بروجرد اعتماد
عمومــی را بزرگترین ســرمایه نظــام مالیاتی
کشــور برشــمرد .وی مالیات را فصل مشترک
همه مکاتب و دول جهان برشــمرد .مســیحی
با اشــاره به اینکه ،مالیات بهتریــن ابزار برای
تأمین منابــع مالی دولت اســت ،تحریمهای
اقتصــادی را فرصتی برای اجتنــاب از اتکا به
اقتصاد نفتی دانست که میبایست درآمد آن در
زیر ساختهای اقتصادی هزینه شود .مسیحی
با اشــاره به هوشمندســازی نظام مالیاتی در
کشــور ،تامین ۵۰درصد هزینههای کشــور را
از محل مالیات برشــمرد و ابراز امیدواری کرد
که با هوشمندســازی و مقابله با فرار مالیاتی و
همچنین مدیریت بهتر هزینههای جاری کشور،
این فاصله کمتر شــود .مسیحی در ادامه اذعان

داشــت :با مدیریــت و برقراری نظــام مالیاتی
هوشمند در شرایط ســخت اقتصادی (تحریم
و شــیوع ویــروس کرونا) امیدوار بــه برقراری
تعادلی هســتیم که کمترین مزاحمت را برای
فعاالن اقتصادی داشته باشیم .معاون درآمدهای
مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به
نامه مــوال علی (ع) به مالــک در باب مالیات،
مهمترین سرمایه نظام مالیاتی را اعتماد عمومی
برشمرد .مســیحی در ادامه تصریح داشت :در
حالی که میانگین توافق در اســتان لرســتان
 ۷۵درصد بوده ،نرخ  ۸۱درصدی توافق (تبصره
ماده  )۱۰۰قطعی شــده در شهرستان بروجرد،
نشانگر عملکرد موفق و تعامل مناسب کارکنان
مالیاتــی با مودیــان اســت .وی در ادامه ابراز
امیدواری کرد که  ۲۰درصد باقیمانده از توافقات
با اجرای ماده  ۹۷قانون مالیاتهای مســتقیم
مورد رسیدگی و پذیرش قرار گیرد.

>سایه تورم ساختاری بر بازار ملک

همچنین مهدی ســلطان محمدی  -فعال حوزه ســاخت و ساز  -با
بیان اینکه روند کاهشــی قیمتها ابتدا به شــکل افت معامالت بروز
میکند که هم اکنون شــاهد آن هستیم گفت :در کوتاه مدت قیمت
مســکن کاهش مییابد اما سایه تورم ساختاری ناشی از سیاستهای
غلط پولی و مالی همچنان در میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور را
تهدیــد میکند؛ حتی میبینیم در الیحه بودجه  ۱۴۰۰قبل از اینکه
درآمدهای نفتی باال برد برای هزینه کردن آن برنامه ریزی میکنند
که ادامه این رویکرد در قیمت کاالها از جمله مسکن منعکس خواهد
شد.آذرماه  ۱۳۹۹متوسط قیمت مسکن شهر تهران بر اساس معامالت
مــاه مذکور  ۲۶میلیــون و  ۹۱۰هزار تومان در هــر متر مربع بوده
که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه ســال قبل  ۱.۱درصد کاهش و
 ۹۸.۹درصد افزایش دارد.

راهکار جبران شوک قیمتی حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی

یک کارشناس امور اقتصادی گفت :برای جبران
شــوک قیمتــی در نتیجه حــذف ارز ۴۲۰۰
پیشــنهادم ارائه کارت اعتبــاری مانند کاری
کــه اکنون وزارت رفاه آن را در فروشــگاههای
زنجیرهای برای طبقات پایینتر انجام میدهد،
است .به گزارش ایبِنا ،مجید شاکری در رابطه با
احتمال تصویب حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی گفت:
پیــش از اینکه دربــاره موضوع مورد اشــاره
توضیحی داده شــود این ســوال پیش میآید
که اساســا در ســاختار تجاری ســال ۱۴۰۰
توانایی تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به کاالهای
اساســی وجود دارد؟ به طــور مثال میتوان به
ارز تخصیص یافته برای واردات جو دامی،ذرت
دامی ،کنجاله و دانه ســویا و دارو در این رابطه
اشاره کرد.وی در ادامه تاکید کرد :سابقه اجرای
ارز  ۴۲۰۰تومانی نشــان از این دارد که به طرز
موثری قیمت کاالهای مشمول و غیر مشمول
که ذیل آن بودند با تغییرات عمومی قیمت کاال
فاصله دارد .به این معنــا ارز  ۴۲۰۰تومانی در
کنترل تورم آن زمان تاثیــر گذارد ،اما به طور
طبیعی هر قــدر که میزان تخصیص آن کمتر،
دیرتر و ســختتر شد ،اثر آن هم کاهش یافت.
این کارشــناس امور اقتصــادی در این رابطه

کنونی ،دســتگاههای نظارتی بایستی جمعآوری مراکز غیرمجاز
استخراج بیت کوین را در راستای کاهش مصرف برق پیگیری و
در دستور کار قرار دهند.
وی افــزود :طی بازرســیهای صــورت گرفته تــا کنون ۵۰۰
ماینــر اســتخراج پول مجازی بیــت کوین در شهرســتان ری
کشــف و ضبظ شــد که آخرین مورد  ۱۵۰ماینر در یک واحد

اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه برای نظام مالیاتی

مهدی روانشــادنیا  -کارشناس بازار مسکن  -با اشــاره به افت ۱.۱
درصدی ماهانه قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه گفت :اگر چه این
کاهــش در برابر افزایشهای ماهانه بیش از  ۱۰درصد قابل مالحظه
نیســت اما نمادی از تغییر جهت بازار از افزایش لجام گســیخته به
دوره ثبات نسبی اســت .وی بیان کرد :به نوعی پیشبینیهای آبان
و آذر محقق شــده و به نظر میرســد قیمتها وارد مرحله نوسانات
کوچــک و تثبیــت و جا مانــدن از تورم عمومی شــده و حداقل تا
شــش ماه دیگر با چنین بازاری روبرو خواهیم بود .روانشادنیا اظهار
امیدواری کرد با تسهیل فرآیند صدور پروانه ساختمان ،بهبود فضای
کسب و کار صنعت ســاختمان ،حمایت دولت و تغییر در رویکردها
از کاهش بیش از این ســاخت و عرضه مســکن و التهاب بعدی بازار
جلوگیری شــود .با این وجود بیت اهلل ستاریان  -کارشناس اقتصاد
مسکن  -بیان میکند :معتقد نیستم که بازار مسکن در مسیر رکود
قرار گرفته چراکه همواره طی  ۵۰سال اخیر با کسری مسکن مواجه
بوده ایم .این که بعضی از مسئوالن نیز عنوان میکنند قیمت مسکن
حبــاب دارد را قبول ندارم .آخر این چه حبابی اســت که  ۵۰ســال
تخلیه نشده است؟ستاریان با بیان این که در میان مدت و بلند مدت
نمیتوان انتظار کاهش و حتی ثبات قیمت مســکن را داشت تاکید
کرد :معتقدم تغییر و تحوالتی در ســطح بینالملل ایجاد شده که در
آینده اقتصاد ایران به یکی از اقتصادهای مهم دنیا تبدیل میشــود.
باید برای زیرســاختهای این توســعه ،بخصوص در بخش مسکن
چاره اندیشی شود.

اظهار داشــت :علت اینکه بــا وجود تخصیص
 ۹میلیارد دالر ارز  ۴۲۰۰در سال  ،۹۹در عمل
قیمت مربوط به کاالهای اصلی و کاالهایی که
در ادامــه زنجیرهای وجود دارد ،زیاد شــد ارز
 ۴۲۰۰تومانی نیست ،این است که تمامی نیاز
پوشــش داده نشد ،توانایی پایش تا مرحله آخر
هم وجود ندارد .شــاکری درباره راهکار دولت
و مجلس برای جلوگیری از شــوکی قیمتی در
نتیجه حذف ارز  ۴۲۰۰یادآور شد :در حوزه دارو
پیشنهاد جدی این است که منابع ریالی ناشی از
افزایش فروش قیمت ارز بانک مرکزی مصروف
بیمهها شود تا هزینههای بخش درمان پوشش
داده شود .این کارشناس امور اقتصادی در ادامه
اضافه کرد :برای جبران شوک قیمتی در نتیجه
حذف ارز  ۴۲۰۰پیشنهادم کارت اعتباری یعنی
همیــن کاری که اکنون وزارت رفــاه آن را در
فروشــگاههای زنجیرهای برای طبقات پایینتر
انجام میدهد ،است .شاکری در ادامه بیان کرد:
متاسفانه ارز  ۴۲۰۰به یک سطح سیاسی افتاده
اســت و جناحهای مختلف با نگاه سیاســی به
اســتدالل در این زمینه میپردازند ،در حالیکه
اجرای آن بســیار پیچیدهتر از این نظراتی که
مطرح میشود ،است.

مرغداری بود که ســریعا با اقدامــات قانونی برخورد الزم صورت
گرفــت .وی تاکید کــرد :عمــده فعالیت غیر مجاز اســتخراج
بیــت کویــن در مراکزی اســت کــه تعرفه برق کشــاورزی و
صنعتــی دارند و دلیــل آن نیز قیمت ارزان بــرق در این مراکز
و واحدها میباشــد که بایســتی کنترل و نظارت بــر روی انها
اعمال شود.

جزئیاتطرحتازهبانکمسکنبرایخانهدارشدن

بانک مســکن به منظور كمك به خانه دارشدن
اقشــار مختلف جامعه و تقويــت قدرت خريد
متقاضيان مسكن و همچنین به مناسبت سالروز
تاسیس بانک از 25دی ماه لغایت 22بهمن طرح
اعطاي تســهيالت خريد مسكن بدون سپرده را
ارائه نموده است .لذا متقاضیان خرید مسکن با
استفاده از تسهیالت ناشــی از اوراق حق تقدم
میتوانند توســط طــرح مذکــور 50درصد از
تسهیالت درخواستی خود را بدون خرید اوراق
و از محل بدون سپرده استفاده نمایند( .به نحوي
كه 50درصد مبلغ تســهيالت قابل پرداخت از
محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت
مســكن و 50درصد مابقي از محل منابع بدون
سپرده) به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی
از تسهیالت نیازمند خرید اوراق هستند.
به عنوان مثال :شخصی که در تهران قصد خرید
واحد مســکونی را دارد در صورتیکــه از تاریخ

صدور پروانه ساختمانی ملک مورد نظر حداکثر
 25ســال سپری شده باشد مشمول تسهیالت
 100میلیون تومانی میباشد که برای استفاده
از این مقدار تســهیالت صرفا الزم اســت برای
 50میلیون تومان از آن اوراق خریداری نماید و
50میلیون تومان باقی مانده را بانک از محل بدون
سپرده پرداخت مینماید.
شرایطتسهیالت

* اعطاي تسهيالت خريد مسكن تا سقف هاي
قابل پرداخت از محــل اوراق گواهي حق تقدم
استفاده از تسهيالت مســكن ،با توجه به شهر
پرداخت میگردد.
*نرخ سود تسهیالت بدون سپرده :در حال حاضر
18درصد
*مدت بازپرداخت تســهیالت بدون ســپرده:
حداکثر  60ماه
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