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برای هر فرد در هر بانک
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گفت وگو
معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی:

توسعه کشت گلخانه ای دچار عقب ماندگی
تاریخی است
حسین بــردبــار -مــعــاون آب ،خ ــاک وصــنــایــع وزارت
جهادکشاورزی معتقد است که درزمینه توسعه کشت
گلخانه ای وهیدروپونیک درکشورمان دچار نوعی عقب
ماندگی تاریخی هستیم.کشت هیدروپونیک یا آبکشت
نوعی کشت شبه گلخانه ای است که درآن استفاده از خاک
به حداقل می رسد یا حذف می شود .علی مراد اکبری
درگفت وگو با خراسان می گوید که برای جبران مسئله
عقب افتادگی دراین بخش ،وام کم بهره دراختیار کسانی
که درزمینه کشت گلخانه ای فعالیت می کنند ،قرارداده
می شود.جزئیات بیشتر را درگفت وگوی با وی می خوانید:
االن برخی از کشورها مثل ترکیه در زمینه توسعه
کشت هیدروپونیک خیلی کار می کنند در حالی که
ما در این زمینه فعال نیستیم؟ چرا؟
در ایــران هم کشت هیدروپونیک در خیلی از جاها بهویــژه گلخانه ها کــار شــده اســت ،مشکلی در ایــن زمینه
نداریم و دولت از کشت گلخانه ای چه هیدروپونیک و چه
غیرهیدروپونیک حمایت می کند.
گفته می شود که در ترکیه  45هزار هکتار اراضی
تحت پوشش کشت هیدروپونیک قرار دارد در حالی
که این رقم در ایران حدود  9هزار هکتار است یعنی
تفاوت ما با همسایه مان چند برابری است؟
خوب این عقب ماندگی تاریخی است،این عقب ماندگیمال گذشته هاست ولی االن درحــوزه باغبانی و توسعه
گلخانه ها دارد به سرعت درکشور کار می شود و هیچ گونه
مانعی برای توسعه اش وجود ندارد .اگر کسی درخواست
بدهد؛ تسهیالت کم بهره دراختیارش قرار می گیرد.
بعضی می گویند که کشاورزی ما مطلوبیت ندارد و
خاک ما محدود است در حالی که ژاپن با وجود کمبود
خاک پیشرفت های خوبی در تولیدات کشاورزی
داشته است؟ چطور این وضعیت حاصل شده است؟
خاک های کشور ما بیش از  30میلیون هکتار ظرفیتکشاورزی دارد که متاسفانه منابع آب محدود است واز
 18.5میلیون هکتار خاک کشاورزی استفاده می شود
که  8.5میلیون هکتار آن کشت آبی و بقیه اش دیم است.
برای توسعه آبیاری مدرن چه اقداماتی شده است؟
سال گذشته برای توسعه آبیاری تحت فشار وسیستمهای مدرن آبیاری  1500میلیارد تومان بودجه داشتیم
که درسال  96به  3280میلیارد تومان افزایش یافته است
یعنی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.
آیا سطح زیرکشت آبیاری تحت فشار نیز دو برابر شده
است؟
بله؛ سطحی که زیرکشت این نوع آبیاری رفته بیش ازدوبرابر شده است.

...
خبر

صمصامی ،اقتصاددان و سرپرست اسبق
وزارت اقتصاد:

بیت کوین قابل اعتماد نیست؛ شاید یک
کالهبرداری بزرگ در میان باشد
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان این که اگر بیت
کوین به ابزاری برای دور زدن تحریم ها تبدیل شود ،آمریکا
با آن مقابله خواهد کرد افــزود :به نظر بنده یک احتمال
این است که بیتکوین میتواند یک کالهبرداری بزرگ
باشد.به گــزارش تسنیم ،حسین صمصامی در نشست
بررسی چالشها و فرصتهای بیتکوین که به همت
نشریه عصر اندیشه برگزار شد اظهار کرد :یکی از مهم ترین
شاخصهای پول رایج این است که قدرت مرکزی پشتیبان
آن است و مردم به اعتبار آن برای پول ارزش قائل هستند.
صمصامی با اشاره به نوسان های بسیار زیاد پول دیجیتال
گفت :از ابتدای فروردین تا آذر امسال ارزش بیتکوین 16
برابر شده و به  20هزار دالر رسیده است .اما در یک مدت
کوتاه بیتکوین حدود هشت هزار دالر سقوط کرد .نوسان
زیاد بیتکوین باعث شده است که یک پول قابل اعتماد
برای مبادالت بازرگانی نباشد.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ایبنا  -حمیدرضا غنیآبادی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی درباره محدودیت های تعداد حساب های بانکی اظهارکرد:
هرفرددرهربانکیاموسسهاعتباریمیتواندیکحسابجاریمشترکویکحسابجاریانفرادی،یکحسابکوتاهمدتعادیمشترک
و حساب کوتاه مدت عادی انفرادی ،یک حساب قرضالحسنه مشترک و یک حساب قرض الحسنه انفرادی داشته باشد.
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سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

)0( 41.950

) 100( 50.000

)0( 56.700

6.391

11.650

1.298.000

13.650.000

)0( 14.050.000

6.950.000

4.000.000

2.600.000

(دالر)

مقدار

تهران

) 18( 41.790

) 117( 49.723

) 271( 56.887

6.391

11.475

1.296.540

13.630.000

) 7.000( 13.957.000

6.840.000

4.017.000

2.610.000

)۰( 1.275

تغییر

شبکه کانون های تفکر ایران ضمن نقد تصمیم دولت برای افزایش قیمت
بنزین مطرح کرد:

پیشنهادپلکانیشدن قیمت بنزین

 1000تومان برای کم مصرف ها و  2000تومان برای پرمصرف ها

در حالی که تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین
به  1500تومان ،با انتقادات بسیاری از سوی مردم
و کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است،
شبکه کانون های تفکر ایران موسوم به ایتان با انتشار
گزارشی ،ضمن تشریح تبعات افزایش یکنواخت قیمت
بنزین به  1500تومان ،پیشنهاد داده است با وضع
قیمت گذاری پلکانی 80 ،لیتر سهمیه در ماه برای هر
خانوار به نرخ  1000تومان در نظر گرفته شود و مصرف
مازاد بر آن به قیمت  2هزار تومان محاسبه شود.
بر اساس گزارش این مرکز پژوهشی ،دربــاره مصارف
درآمدهای حاصل نیز ،پیشنهاد شده است که بخشی
از منابع آزادسازی قیمت بنزین (برای پرمصرف ها) به
توسعهحملونقلعمومیوسوختهایجایگزینب هویژه
 CNGاختصاص یابد.
▪تبعات افزایش یکنواخت قیمت به  1500تومان

در این گزارش ،علت رشد قابل توجه مصرف بنزین در
سال های اخیر ،اعمال نشدن سیاستهای قیمتی و
غیر قیمتی و توقف توسعه  CNGدانسته شده و سیاست
قیمتی فعلی (افزایش یکنواخت قیمت) را خالف اصول
مدیریت مصرف و در تضاد با عدالت دانسته است .بر این
اساس ،افزایش یکنواخت قیمت ،صرفا در کوتاه مدت
باعث کنترل مصرف خواهد شد و بعد از این مدت کوتاه،
دوباره باید شاهد روند صعودی مصرف و تبعات آن نظیر
تشدید آلودگی هوا باشیم .در نقد بنزین 1500تومانی،
همچنین به آثار تورمی (بخش حمل و نقل و تورم روانی) و
البته فشار بر دهک های پایین جامعه اشاره شده است.



▪بسته پیشنهادی ایتان به دولت

شبکه کانون های تفکر ایران(ایتان) در مقام پیشنهاد نیز
بستهایرابهدولتارائهکردهاستکهطبقآناوالازمدل
پلکانیافزایشیتعرفهها()IBTاستفادهوماهانه ۸۰لیتر
بنزین  ۱۰۰۰تومانی به هر خانوار ارائه می شود و برای
مصارف باالتر عرضه بنزین با قیمت  ۲۰۰۰تومان انجام
می شود .همچنین میتوان صرف ًا در سال آینده ،موقت ًا به
تاکسیها و وانتهای بنزینی سهمیه بیشتری اختصاص
دادتاازافزایشکرایهتاکسیوحملبارجلوگیریشود.اما
درسالهایآیندهباتوسعه،CNGضرورتیبهتخصیصاین
سهمیهنیست.بخشدومبستهپیشنهادیایتان،تخصیص
بخشی از منابع آزادســازی قیمت بنزین به حملونقل
عمومی و توسعه سوختهای جایگزین در همان استان
است.این نهاد ضمن نقد سیاست توقف توسعه سی ان
جی در سال های گذشته" ،تسهیل احداث جایگاههای
 CNGبهویژهدرکالنشهرهاباافزایشکارمزدجایگاههای
سوخت متناسب با قیمت زمین" را هم به عنوان بخش
دیگریازبستهخودپیشنهادکردهاست.

...



بودجه

...
بنزین

دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن ،جدیدترین آمار
معامالت مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن
طی آذر  96در شهر تهران  ۱۷هزار و  ۹۸۵قرارداد خرید
و فروش امضا شده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه
سال قبل به ترتیب  20.2و  52.4درصد افزایش نشان
میدهد.به گزارش ایسنا ،همچنین متوسط قیمت یک
متر مربع آپارتمان در شهر تهران طی آذر امسال چهار
میلیون و  ۹۹۶هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و
ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۴و  13.6درصد افزایش
یافته است .بر اساس گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد
مسکن وزارت راه و شهرسازی ،حجم ریالی مبایعات
انجامشده شهر تهران در آذر هشت هزار و  ۴۱۰میلیارد
تومان بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال
قبل به ترتیب  ۳۱و  76.4درصد رشد را نشان میدهد.

همزمان بانک مسکن گزارش کرد که ثبت نام ماهانه متقاضیان خانه اولی در صندوق پس انداز مسکن یکم ،پاییز
امسال  57.6درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است .به گزارش تسنیم ،برآوردهای صورت گرفته از
تعداد حساب های افتتاحی در صندوق پس انداز مسکن یکم (صندوق پس انداز مختص سپرده گذاری و پرداخت
تسهیالت به خانه اولی ها) نشان می دهد میزان استقبال از این تسهیالت از سوی خانه اولی ها در حالی پاییز
امسال نسبت به سال گذشته  57.6درصد افزایش یافته است که از ابتدای پاییز امسال تاکنون بیش از  40هزار
متقاضی در این صندوق ثبت نام و سپرده گذاری کرده اند .ثبت نام ماهانه بیش از  20هزار متقاضی دریافت
تسهیالت یکم در صندوق مختص تسهیالت خانه اولی ها به منزله افزوده شدن روزانه حدود  800نفر از خانه اولی
ها به آمار صاحبان حساب و متقاضیان دریافت تسهیالت خانه اولی هاست.همزمان بررسی آمار تسهیالت بانکی
نشان می دهد ،سهم مسکن از کل تسهیالت پرداختی ،بعد از کاهش به  7.6درصد در هفت ماهه اول امسال ،در
آبان روند صعودی گرفته و در هشت ماهه اول به  8.5درصد رسیده است.



...
مالیات

رئیس اتاق اصناف با بیان این که حمایت از تولید
ملی در بودجه سال آینده خیلی واقعی نیست،
افزود :در حالی که اولویتهای رهبر انقالب در
فرمان  10مــادهای ایشان در اقتصاد مقاومتی
به سمت و ســوی بنگاه هــای کوچک و متوسط
است ،با این وجود نگاه حمایتی در بودجه 97
در این ارتباط ندیدیم .فاضلی در گفت وگو با
تسنیم افزود 3 :اتاق به زودی نظر مخالف خود را
در این باره (بودجه سال  )97به دولت و مجلس
ارائــه میدهند .ای ــرادات اعــام میشود تا این
نقطهنظرات در بودجه سال آینده اعمال شود.
منظور فاضلی اتاق های تعاون ،بازرگانی و اصناف
است .وی افزود :بنده با این بودجهای که برای
سال آینده بستهاند بهبود وضعیتی در اشتغال
یبینم.
نم 

مــدیــرعــامــل شــرکــت مــلــی پ ــاالی ــش و پخش
فراورد ههای نفتی ،دیروز در نشست خبری ،با
تاکید بر این که میزان مصرف بنزین در شش
ماه دوم سال به دلیل کاهش مسافر تها کمتر
از شش ماه اول سال است ،اظهار کرد :میزان
مصرف بنزین موتور  ۷۵میلیون لیتر بوده است.
وی با بیان این که ظرفیت تولید بنزین با وارد
مدار شدن فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
 ۷۸میلیون لیتر است ،افــزود :به طور متوسط
 ۷۵میلیون لیتر بنزین قابل دسترسی است که
به میزان مصرف بنزین نزدیک است .البته این
موضوع به معنی نیاز نداشتن به واردات بنزین
نیست .به گفته صــادق آبــادی ،با بهره بــرداری
از فاز دوم ستاره خلیج فارس به تولید پایدار بنزین
خواهیم رسید.

▪تمدیدمهلتوارداتتخممرغتاپایانسال

همزمان دولت نیز از تمدید واردات تخم مرغ با تعرفه 5
درصدی تا پایان سال خبر داد .به گزارش ایبنا ،پیش از
این وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسئول تنظیم بازار

بر این اســاس ،همچنین ،در  ۹ماهه ابتدای  ۹۶حدود
 ۱۳۳هزار و  ۹۲۷معامله مسکن در شهر تهران انجام
شدهکهحاکیازافزایش 12.4درصدینسبتبه ۹ماهه
ابتدای سال 95است .متوسط قیمت مسکن پایتخت در
 ۹ماهه ابتدای امسال چهار میلیون و  ۶۵۱هزار تومان
بوده است که افزایش  7.4درصدی را نسبت به  ۹ماهه
سال  ۱۳۹۵نشان میدهد.حجم ریالی معامالت در ۹
ماهه 96نیزبهرقم ۵۶هزارو ۴۵۰میلیاردتومانرسیده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل  24.2درصد رشد
یافته است .بررسی پروانههای صادرشده نیز حاکی از آن
است که در ۹ماهه ابتدای 1396حدود ۴۴هزار و۹۷۰
پروانهساختمانیصادرشدهکهنشاندهندهافزایش4.8
درصدینسبتبه ۹ماههابتدای 95است.

وام ها به سمت مسکن سرازیر می شود

رئــیــس ک ــل ســـازمـــان امــــور مــالــیــاتــی کــشــور
دســتــورالــعــمــل تکمیلی نــحــوه رســیــدگــی به
تراکنشهای بانکی مشکوک بــرای عملکرد
سالهای  ۹۱تا  ۹۴را برای حساب های با گردش
بیش از پنج میلیارد تومان ابالغ کرد .به گزارش
مهر ،در این دستورالعمل آمده است :چنان چه
جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب
های بانکی اشخاص حقیقی طی یک سال بیشتر
از ۵۰میلیارد ریال باشد ،دفتر بازرسی ویژه مبارزه
با پولشویی و فــرار مالیاتی موظف به استعالم،
دریافت و ارسال اطالعات تراکنش های بانکی
مشکوک واصل شده به ادارات کل امور مالیاتی
ذی ربط خواهد بود .در غیر این صورت با توجه به
تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در
خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت است.

دبیر ستاد تنظیم بازار از صدور مجوز واردات ۲۰هزار تن
تخممرغ به کشور برای تنظیم بازار این محصول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محسن بهرامی ارضاقدس
بااشارهبهبرنامهریزیدولتبرایحلمشکلکمبودمرغو
تخممرغدرکشور،گفت:شیوعآنفلوآنزایمرغیباعثشدتا
باوجودممنوعیتصادراتوهمهاقداماتیکهدراینزمینه
انجامشد،شاهدکاهشعرضهمرغوتخممرغباشیم.ویبا
اعالماینکهمجوزورود 20هزارتنتخممرغبهکشورصادر
شده است ،اظهار کرد :بخشی از این میزان ثبت سفارش

▪رشد  12.5درصدی معامالت در  9ماهه اول امسال

فراخبر

مخالفت اتاق های  3گانه بخش
خصوصی با بودجه 97

شده و بخشی دیگر وارد شده است و با واردات این میزان،
کمبودتخممرغدرکشورجبرانمیشود.ویگفت:باورود
تخممرغهای وارداتی و توزیع آن بهقیمت مصوب ،کسری
تخممرغجبرانمیشودوقیمتهاکاهشپیدامیکند.
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جهش  52درصدی معامالت مسکن در پایتخت

میزان تولید و مصرف بنزین برابر شد
اما واردات هم داریم

واردات  ۲۰هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار

97.529

وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی اعالم کرد:

رسیدگی به تراکنش های مشکوک
حساب های بانکی باالی  ۵میلیارد

دو تصمیم جدید برای کاهش قیمت تخم مرغ

شاخص کل

شاخص



...
قاچاق

رئیس فراکسیون مبارزه با فساد:

از زمین و آسمان کاالی قاچاق
وارد می شود
فارس  -امیر خجسته ،رئیس فراکسیون مبارزه با
قاچاق کاالی مجلس روز گذشته طی اخطاری در
مجلس ،اظهار کرد :قاچاق کاال از زمین و آسمان و
از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می شود.
متاسفانه هم اکنون نه تنها شغل ایجاد نمی شود
بلکه شاغالن هم در حال بیکار شدن هستند؛
سخنان بنده مخالفت با مردم و کارمندان گمرک
نیست بلکه با سیستم قاچاق و مافیای قاچاق و
کسانی است که سیستم قاچاق را مدیریت می
کنند .پس از تذکر خجسته ،علی مطهری که
ریاست جلسه را برعهده داشت ،اظهار کرد :این
موارد را به ما ارائه کنید تا در هیئت رئیسه مجلس
پیگیری کنیم.

خانه دار شدن در کدام شهرها سخت تر
است؟
طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی ،جمع آوری و
منتشر می کند ،متوسط یک مترمربع واحد مسکونی
آپارتمانی در کشور در هفت ماهه اول امسال دو میلیون
و  26هزار تومان بوده است که بیش از  5درصد (بیش
از یک میلیون تومان) نسبت به سال  95رشد نشان می
دهد .بین شهرهای مختلف ،استان تهران ،اصفهان
و شیراز با  2.9 ،4.5و  2.5میلیون تومان گران ترین
واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده اند .عالوه
بر آن خانه دار شدن در شهرهای اراک ،تبریز و مشهد
هم با قیمت حدود دو میلیون و  250هزار تومانی هر
مترمربع آپارتمان ،سخت تر از دیگر نقاط کشور است.
در سوی دیگر ،قیمت مسکن در شهرهای سمنان،
ایالم و بجنورد با حدود یک میلیون و  300هزار تومان
کمترین مقدار در کل کشور است.

...

بازار خبر
گرانی  ۵درصدی لوازم خانگی
ایسنا  -رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگیازافزایشقیمتبرخیانواعلوازم
خانگی خبر داد .محمد طحانپور اظهار
کرد :پس از ماههای محرم و صفر حدود 5
درصد افزایش قیمت در لوازم خانگی وارداتی و پس از آن در
برخی برندهای داخلی صورت گرفت که البته با توجه به
افزایش قیمت کاالهای اولیه سازندگان این کاالها شاید
بتوان این گرانی را قابل توجیه دانست.

هواپیمایی گران فروش در ایام
آژانسهای
ِ
اربعین جریمه شدند
تسنیم  -شهرام میرآخورلو ،معاون
بازرسی سازمان حمایت گفت :تخلف
تعدادی آژانس هواپیمایی به دلیل گران
فروشی بلیت عتبات عالیات در ایام
اربعین حسینی محرز و ضمن جریمه واحدهای متخلف،
مبالغ اضافه دریافتی نیز به شاکیان پس داده شد.

تشکیل نخستین موسسه رتبه بندی در ایران
تسنیم  -با شراکت یک سرمایهگذار
خارجی و حضور چند چهره سرشناس
نخستین مؤسسه رتبهبندی در ایــران
اعــــام مــوجــودیــت کــــرد .مــؤســســات
رتبهبندی اعتباری ،شرکتهایی خصوصی هستند که در
زمینه رتبهبندی بانک ها ،بیمهها ،ناشران اوراق بهادار و
دیگر شرکت ها ،بهطور مستقل اظهار نظر میکنند.

محصوالت کشاورزی پیشنهاد واردات تخم مرغ به منظور
تعادل بخشی به قیمت ها را به هیئت وزیــران پیشنهاد و
مصوبه آن را دریافت کرده بود که مهلت ثبت سفارش این
محصولباتعرفه 5درصدتاتاریخ ۳۰آبانومهلتترخیص
محمولههای وارداتی که با این مصوبه وارد کشور شدهاند،
تا ۳۰آذر ماه قید شده بود .اما این مصوبه در جلسه ۲۹آذر
هیئتوزیراناصالحشدوبرایناساسحقوقورودیتخم
مرغ خوراکی به میزان  ۵درصد تعیین شد و مهلت ثبت
سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با این نرخ تا تاریخ
 ۲۹اسفند و مهلت ترخیص محموله های وارداتــی که با
این مصوبه وارد کشور شدهاند ،تا  ۳۱فروردین  ۹۷است.
اینمقررهدیروزتوسطمعاوناولرئیسجمهورابالغشد.
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