اقتصاد
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جهشقیمت،ترمزمعامالت
مسکنتهرانراکشید
وزارت راه و شــهــرســازی ،از افــت 60
درصـــدی معامالت مسکن تــهــران در
خــرداد خبر داد .به گزارش مهر ،دفتر
برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و
شهرسازی اعالم کرد :در خرداد امسال
 ۶۱۲۷فقره معامله مسکن در تهران
انجام شد که نسبت به ماه مشابه سال
گذشته که  15هزار و  ۲۰۹فقره معامله
بـــوده 59.7 ،درصــد کاهش را نشان
میدهد .همچنین متوسط قیمت هر
متر مربع واحد مسکونی در تهران در ماه
گذشته ۱۳،میلیون و ۴۲۵هزار و۴۰۰
توماناعالمشدهکهنسبتبهخردادسال
 ۹۷رشد 106.8درصدیداشتهاست.

بازار خبر

توضیحاتوزارتاطالعات
درباره نفوذ در وزارت نفت
ایرنا-درپیانتشارخبریدربعضیازرسانهها
به نقل از دو تن از نمایندگان مجلس مبنی
بر نفوذ در وزارت نفت بهواسطه ارتباطات
یک خانم با تعدادی از مدیران وزارت نفت با
هدف ایجاد اخالل و تصمیمسازی در جهت
خواستههای دشمن ،یک مقام آگاه در وزارت
اطالعاتضمننادرستخواندنخبریادشده
گفت :محتوای پروندههای امنیتی تنها در
اختیارمراجعذیصالحامنیتیقرارمیگیرد.
و بیان اتهامهایی از این دست توسط هر فرد یا
مراجعدیگرفاقداعتباراست.

سقوط سهام بنز پس از رسوایی

فــارس -سهام مرسدس بنز آلمان در پی
نگرانی ها درباره دست داشتن این شرکت
دریکرسواییآالیندگیبزرگ،سقوطکرد.

تعمیرابرنفتکشغولپیکر
ایرانیبراینخستینباردرداخل
فــارس -با عملیات داکینگ موفقیت آمیز
ابرنفتکش غول پیکر  320هزار تنی DORE
با طول  333متر در مجتمع کشتی سازی
بندرعباس (ایزوایکو) ،این اولین بار در تاریخ
صنعتکشتیرانیایراناستکهتعمیراتاین
کشتیهایعظیمالجثهبهیاردهایتعمیراتی
داخلیومتخصصانمجربایرانیسپردهمی
شود.اینکارپیشازاینبهیاردهایتعمیراتی
خارجیسپردهمیشد.

معاون وزیر نیرو :راهاندازی بازار
آب بهتر از انتقال آب است
ایسنا -تقی زاده خامسی ،معاون وزیر نیرو
به موضوع تشکیل و ترویج بازار آب اشاره کرد
و گفت :در صورت ترویج بازار آب میتوان به
آب جدید دست یافت و راهاندازی بازار آب به
مراتب مقرون به صرفه تر از اجرای طرحهای
انتقالآباست.

معاونوزیرجهادکشاورزی:
راهاندازی «بازار آب» ممنوع است
تسنیم-معاونوزیرجهادکشاورزیدرواکنش
بهپیشنهادراهاندازی«بازارآب»و«بانکآب»از
سوی وزارت نیرو گفت :اگر قرار باشد خرید و
فروش آب کشاورزی انجام شود تغییر کاربری
در اراضــی کشاورزی صورت می گیرد که بر
اساسقانوناینتغییرکاربریممنوعاست.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

(131.000) 1.000

150.000

165.098

20.128

36.202

4.406.920

(46.750.000) 400.000

24.500.000

15.700.000

128.600

107.373

 3عدد سرنوشت ساز در نشست خبری
وزیر

20هزارتومان از هر کیلو گوشت در
جیب دالالن

 2الیحه برای مقابله با سوداگری ،مذاکره با 7کشور برای پیمان
پولی و دالر  8هزار تومانی در شرایط عادی

معاون وزیر جهاد کشاورزی :قیمت منطقی گوشت 75هزار
تومان است

حسین بــردبــار :وزیــر اقتصاد از تهیه پیش
نویس الیحه مالیات بر عایدی سرمایه با کمک
دانشگاهیان و ارســال آن درنیمه اول امسال
بــه دول ــت خــبــرداد و گفت:الیحه مالیات بر
فعالیتهای اختالل زا نیز هفته آینده به دولت
ارسالمیشود.
به گــزارش خراسان ،فرهاد دژپسند دیــروز در
نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما
مبنی بر این که آیا موضوع اخذ مالیات بر عایدی
سرمایه و مصادیق آن مثل مالیات بر سودسپرده
های کالن بانکی و معامالت تعداد باالی سکه و
ارز در این دولت عملیاتی می شود ،گفت:پیش
نویس اولیه الیحه مالیات بر عایدی سرمایه با
حضورصاحبنظراندانشگاهیوافرادباتجربه
در وزارت اقتصاد بررسی شده و درآستانه نهایی
شدن است همچنین مالیات بر فعالیت های
اختالل زا نیز نهایی شده و درمرحله ویراستاری
است.وزیراقتصاددرپاسخبهاینپرسشخراسان
کهچراعالوهبرکسانیکهسکهپیشخریدکرده
اند ،کسانی که در صرافی ها و اطراف بازار ارز و
سبزه میدان معامالت صدتایی سکه انجام می
دهند،مشمولمالیاتنمیشوند،افزود:کسانی
که پیش خرید کرده اند به موجب قانون ،مالیات
می پردازند ولی برای کسانی که درصرافی ها
معامله می کنند ما این گونه مالیات را از طریق
رسیدگی به تراکنش های بانکی بررسی می
کنیم.دژپسنددرخصوصگرفتنمالیاتازسود

سپرده های بانکی نیز گفت :من می خواهم از
عناوینی که درعایدی سرمایه وجود دارد ،پرهیز
کنمچوناینالیحهیکمسیرطوالنیراطیمی
کند ولی نباید چیزی را که به منصه ظهور نهایی
نرسیده است ،زودتر اعالم کنیم و عده ای نگران
شوند .وی در پاسخ به پرسشی دربــاره احتمال
گرانی حامل های انرژی در مرداد امسال گفت :
درهیچجلسهاینشنیدهامکهتصمیمییانظری
دراینخصوصاعمالشدهباشد.
وزیـــر امـــور اقــتــصــادی و دارایــــی در خصوص
پیمانهای پولی دوجانبه با کشورها در شرایط
تحریمیبیانکرد:پیشنویساولیهقراردادهای
پولی و مالی دوجانبه با حدود هفت کشور برای
آن ها فرستاده شده و رئیس جمهور نیز مطلع
هستند.باجدیتاینموضوعراپیگیریمیکنیم.
از کشورهایی که کمیسیونهای مشترک داریم
بازخوردهایمثبتیگرفتهشدهامااجازهبدهید
بهدلیلشرایطموجوداطالعرسانیدراینزمینه
صورتنگیردوشمانیزهمراهیکنید.
دژپسند درباره قیمت ارز گفت :در هیچ کدام از
مدلهاییکهبرایتعیینقیمتارزمطرحشده،
بهقیمتباالی 10هزارتوماناشارهنشدهوعمده
مدلهایاقتصادیقیمتزیرهشتهزارتومان
رابرایاقتصادایرانپیشبینیکردهاند.
وی افزود :به گفته اقتصاددان ها اگر به شرایط
نرمال اقتصادی برگردیم حتما قیمت ارز به زیر
هشتهزارتومانخواهدرسید.

بارندگیهایامسال،امیدهابرایحاصلخیزی
مراتع،زایشدامودرنتیجهکاهشقیمتگوشت
را تقویت کرد .با این حال ،تاکنون خبر آن چنانی
ازکاهشقیمتهانیست،بهطوریکهقیمتها
به رغم یک افت نسبی نسبت به روزهای ابتدای
سال ،هم اینک روی  95تا 100هزار تومان آرام
گرفتهاست.نمودار،افتآرامقیمتدامکشتاردر
سهماهاخیررانشانمیدهد.دراینبارهاظهارات
معاون وزیر جهاد کشاورزی به تناقض فوق پاسخ
می دهد .گفته های رضایی حاکی از این است
که با افزایش تولید گوشت قرمز و مرغ در بازار و
افت 10هزار تومانی قیمت گوشت قرمز ،قیمت
کنونی هر کیلو گوشت گوسفند زنده  34تا 35
هزار تومان است .بدین ترتیب قیمت منطقی هر
کیلوگرمگوشتگوسفندیتازهنبایداز 75هزار
تومان بیشتر باشد .با این حال مقاومت دالالن
در بــازار ،اجــازه کاهش قیمت ها را نمی دهد و
همین موضوع ،فاصله  20هزار تومانی قیمت
گوشتراباآنچهبایدباشد،رقمزدهاست.ویدر
ادامه با اشاره به شرط تداوم عرضه گوشت پیش

بینی کــرده است که باالماندن قیمت گوشت
زیاد پایدار نخواهد بود .البته در این میان مسئله
نوسانقیمتنهادههاتعیینکنندهاست.بهگفته
رضایی،هماکنونبرخالفروالسالگذشتهکه
سیستم توزیع نهاده ها در اختیار واردکنندگان
و تجار بود ،تجار فقط نهاده ها را وارد می کنند
و توزیع توسط وزارت جهاد انجام می شود .این
موضوع در کنار افزایش عرضه علوفه ،به افزایش
عرضه گوشت کمک می کند.اما از سوی دیگر،
به تازگی در کارگروهی بدون حضور نمایندگان
وزارت جهاد کشاورزی ،قیمت مصوب سبوس،
 390توماندرهرکیلوگرمافزایشدادهشدهکه
منطقی نیست و میتواند افزایش مجدد قیمت
شیرخام و گوشت قرمز را در پی داشته باشد .هم
اینک نیز وزارت جهاد به این نرخ جدید 1250
تومانیمعترضاست.باتوجهبهایناوصاف،باید
منتظر ماند و دید که برهم کنش این عوامل در
نهایتبهشکستنحبابقیمتیآنمنجرخواهد
شدیاخیر.

طرح های مسکنی دولت ،یکی پس از دیگری از راه می رسند

«تامکاد» ،مسکن سازی در پادگان و ویالسازی برای اعیان!

سنت انتقاد از طرح های وزیر قبلی ،به اسالمی هم رسید
در حالی که طرح اقــدام ملی برای ساخت 400
هزار مسکن با شروع ساخت 140هزار واحد روی
ریل افتاده و طرح های دیگری برای ساخت 100
هزار مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح امضا
شده،حاالوزیرراهوشهرسازیازدوطرحجدیدهم
خبر داده است؛ اول خروج پادگان ها از محدوده
شهری و ساخت مسکن در زمین آن ها و دیگری
ساخت مسکن ویالیی برای طبقه اعیان! اسالمی
ازرونماییطرحتامینمسکنکارکناندولت(طرح
تامکاد)درآیندهنزدیکهمخبرداد.وزیرراهدیروز
در جلسه شورای عالی شهرسازی ،ضمن توضیح
طرح های مسکنی اش ،به طور جدی ،از مسکن
اجتماعی که طرح عباس آخوندی وزیر قبلی راه
و شهرسازی است ،انتقاد کرد .همان کاری که
آخوندیبامسکنمهرکردهبود!
به گزارش ایرنا ،وزیر راه و شهرسازی از رونمایی
طرحتامینمسکنکارکناندولت(طرحتامکاد)در

آیندهنزدیکخبردادوگفتکهطرحتامینمسکن
کارکناندولتکهموردتاکیدرئیسجمهوریاست،
عملیاتی و اجرایی میشود .وی گفت :طرح تأمین
مسکن کارکنان دولت به این شیوه برنامهریزی
شدهاستتاکارمنداندولتوجوانیکهدرخدمت
دولت هستند از بدو خدمت از حقوق ماهیانه آن ها
کسر و به صندوقی واریز شود تا بعد از مدت زمانی
مشخص صاحب خانه شوند .وزیر راه و شهرسازی
از تهیه دستورالعمل این طرح و رونمایی آن در
روزهای آینده خبر داد و گفت :دستگاههای دولتی
با اولویتهای زمینهای خود باید بتوانند شرایط
رابرایخانهدارکردنکارمندانشانفراهمکنند.
▪خروج 25پادگانازشهرهابادستوررهبری

عضو کابینه دولــت دوازدهــم خــروج  ۲۵پادگان
از شهرها بر اساس دستور مقام معظم رهبری را
فرصتی مغتنم دانست و توضیح داد :بر اساس

قانونخروجپادگانهاازشهرهاکهمصوباتآننیز
دریافتشدهاست،مقررشدهتاتعیینتکلیفکنیم
ودراراضیپادگانهابراساسبارگذاریمجازیکه
پیشبینیشدهاست،درچارچوبضوابط،ساخت
وسازآغازشودوبرایپادگانهانیززمینمعوضیدر
خارجازشهرهاتخصیصیابد.
▪انتقاداسالمیازطرحآخوندی

اسالمی ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی،
آنراطرحینامناسببرایجامعهوفرهنگایرانی
دانست و گفت :مسکن اجتماعی در هرکجای
دنیا که رواج پیدا کــرده به عنوان مسکنهای
نشان دار شناخته شده است .عموم ًا این مناطق
به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد
انواع و اقسام مشکالت و معضالت در آن هستیم.
مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپــا نیز به عنوان
تجربههای ناموفق شناخته شدهاست.وی از ابالغ

طرح ویالسازی در شهرهای جدید بــرای طبقه
اعیان همزمان با ساخت مسکن ارزان قیمت برای
اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خبر داد و هدف
از آن را ترکیب جمعیتی مناسب در شهرها اعالم
کرد.این اظهارات اسالمی در حالی است که وزیر
پیشین،مداخلهدولتدرساختوسازرامذموممی
شمرد و معتقد بود ،مداخله دولت صرفا باید برای
اقشار و دهک های پایین درآمدی در قالب مسکن
اجتماعیباشد.

گزارش خبری

دالر در بازارهای جهانی
عقب نشست
دالردربازارهایداخلیهمبهتحریمهای
جدیدآمریکابیاعتناییکرد
زیــاد دور نیستند روزهــایــی که با یک خبر
تحریمی آمریکا ،بــازار ارز داخلی به هم می
ریخت و موج نوسان گیری دالالن بــازار به
کمک ابزارهای رسانه ای شان آغاز می شد.
با این حال ،به نظر می رسد آن ایام گذشته و
شرایطجدیدیرقمخوردهاست.دوشبقبل
در حالی آمریکا آخرین تیرهای تحریمی خود
رااینبارازسراستیصالبهسویمقاماتبلند
پایه کشورمان رها می کرد که بازار ،تنها برای
ساعاتی تحت تاثیر قرار گرفت و نرخ ها تا 13
هزار و 390تومان هم باال رفت اما در ادامه و با
مشخص شدن عیار واقعی این تحریم ها ،نرخ
مجددمسیرکاهشرادرپیشگرفت.بهطوری
که تا بعد از ظهر دیروز دالر با نوسانی اندک تا
حدود 13هزارو 190تومانافتکرد.
▪حال و هوای دالر ،آن سوی مرزها

همزمان با تحوالت فوق در حــوزه بــازار ارز
داخــلــی ،نــرخ دالر در آن ســوی مــرزهــا نیز
دستخوش کاهش ارزش شــد .به نظر می
رسد این افت ارزش ،نتیجه کمانه کردن تیر
تحریمی آمریکایی ها به پول ملی خودشان
بودهاست.بهگزارشایسنابهنقلازرویترز،در
شرایطی که احتمال کاهش نرخ بهره توسط
بانک مرکزی آمریکا در روزهای اخیر دالر را
زیرفشارسنگینیقراردادهاست،تحریمهای
جدیدآمریکابرضدمقامهایارشدایرانباعث
ریزش بیش از پیش اسکناس سبز شد .بر این
اساسیوروموفقشدتابازد هاینهفتهخوددر
برابردالررابه 2درصدافزایشدهد.شاخص
دالر که نرخ برابری آن را در مقابل سبدی از
ارزهــای جهانی انــدازه میگیرد نیز پس از
مدتها به کانال  ۹۵واحدی عقب نشست و
درسطح 95.953واحدقرارگرفت.ازسوی
دیگر،افتارزشدالرجهانیکهیکعاملمهم
آن،تحریمهایجدیدعلیهایرانبود،تمایلبه
خریدسرمایههایامنراباالبرد.درمهمترین
اتفاق ،نرخ هر اونس طالی جهانی با رسیدن
به سطح  1429دالر ،این فلز گران بها را به
سقفششسالهرساند.صعودطالیجهانی
درحالیاتفاقافتادهاستکهدرماههایاخیر
کشورهایینظیرروسیهوچین،اقدامبهخرید
مقادیر قابل توجهی طال کرده اند .شورای
جهانیطالاعالمکردهاستکهروسیهدرسه
ماه نخست امسال  55.3تن طال خریداری
کرده است و چین با خرید  ۳۳تن طال ظرف
مدتمشابهدرجایگاهدومجهانقراردارد.

