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نماینده پارلمان اروپا:
هر اقدامی برای تضعیف دالر خوب است

نماین�ده فرانس�وی پارلم�ان اتحادی�ه اروپا گف�ت دالر فرصتی 
قانون�ی و ش�رایطی غیرقانون�ی و مجرمان�ه را ب�رای دخال�ت 
امری�کا در ام�ورات مختل�ف بین الملل�ی فراه�م ک�رده اس�ت. 
به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، تیری ماریانی، نماینده فرانسوی 
پارلمان اتحادیه اروپا گفت: این اتحادیه و روسیه نیازی به بستن قرارداد 

برای استفاده حداکثری از یورو در مبادالت تجاری خود ندارند. 
وی تأکید کرد هر اقدامی که به هژمونی دالر در جهان پایان دهد اقدام 

مثبتی است. 
ماریانی گفت همواره برای من عجیب بوده اس��ت که چرا کشورهای 
بزرگ از جمله اروپایی    ها و روس��یه از دالر در مب��ادالت تجاری خود 

استفاده می کنند. 
این ارز یک ابزار یا س��اح قانونی و اقتصادی برای امریکاس��ت چراکه 
امریکایی     ها معتقدند اگر ارز این کشور مورد استفاده قرار گیرد حق آن 

را دارند که در راستای این مسئله اقدام و مداخله کند. 
این سیاستمدار فرانس��وی مدعی شده اس��ت که دالر در حال فراهم 
کردن شرایط قانونی یا حتی فرصت های مجرمانه برای دخالت امریکا 

در امورات مختلف بین المللی و جهان است. 
نماینده پارلمان اروپا می گوید: یکی از اصلی     ترین مشکات امروز اعمال 
فرا حاکمیتی و فرامرزی قوانین امریکاست. خصوصاً استفاده از ارز دالر 
فرصتی قانونی یا مجرمانه را برای برای امریکایی    ها در راستای دخالت 
در امورات زیادی را ایجاد کرده اس��ت، از جمله قربانیان این مس��ئله 
بانک های فرانسوی بودند که جریمه شده و هزینه آن را پرداخت کردند. 
من متوجه نمی شوم که چرا به رغم اعمال تحریم های گوناگون از سوی 
امریکا و مخاطرات موجود در استفاده از دالر ما استفاده از دیگر ارزهای 

بین الملل را شروع نمی کنیم. 
این مقام فرانسوی افزود: اگر توافق روسیه و اتحادیه اروپا در استفاده 
از روبل و یورو به جای دالر در مبادالت تجاری دوجانبه اجرایی ش��ود 
این مسئله می تواند تأثیر مثبتی بر شرایط بگذارد اما فکر می کنم که 
این توافق هنوز در حد یک خواسته است و مکانیزمی برای آن تعریف 

نشده است. 
در عین حال الیویرا نابیولینا، رئیس کل بانک مرکزی روسیه، اعام کرده 
است دلیل اس��تفاده از دالر در مبادالت تجاری اتحادیه اروپا و روسیه 
این است که بخش قابل توجهی از صادرات روسیه به کشورهای اروپایی 
شامل کاالهای اساسی می شود و به همین دلیل تغییر ارز پرداختی آن 

را به ارزی غیر از دالر امکانپذیر نیست. 
وی ادامه داد: اما می توان انتظار داشت که به صورت تدریجی تغییر در 
این روند اتفاق افتاده و به سمت استفاده از دیگر ارزهای بین المللی از 

جمله ارزهای ملی کشور    ها برویم. 
نابیولینا معتقد است استفاده از ارزهای ملی و یورو نسبت به دالر بسیار 
مناسب تر و قابل اعتمادتر است چرا که در کنار برخی مشکات استفاده 
از دالر، محدودیت های زیادی در استفاده از آن اعمال شده که ناشی از 

مخاطرات و تهدیدات ژئوپلتیک هستند. 

 شافعی با 302 رأی 
پارلمان بخش خصوصی را بر عهده گرفت 
غالمحس�ین ش�افعی در نهمی�ن دوره انتخ�اب رئی�س ات�اق 
بازرگان�ی ای�ران ب�ا کس�ب 302 رأی از 448 رأی ب�ه م�دت 
چهار س�ال دیگر ب�ه عن�وان رئیس ات�اق ای�ران انتخاب ش�د. 
در نهمین دوره انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران، غامحسین شافعی 
با کس��ب 302 رأی، مجدد برای یک دوره چهار س��اله دیگر به عنوان 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کش��اورزی ایران انتخاب شد و 
ژائله سعدآباد دیگر نامزد این سمت با کسب 140 رأی از این دوره رقابت 
حذف شد. همچنین در انتخابات دور نهم اتاق بازرگانی ایران، حسین 
ساح ورزی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری و محمد امیرزاده به 

عنوان نایب رئیس اول تا چهارم اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند. 
بر این اساس، حسین ساح ورزی با کسب 353 رأی به عنوان نایب رئیس 
اول اتاق بازرگانی ایران و مسعود خوانساری با کسب 320 رأی نایب رئیس 
دوم اتاق بازرگانی ایران شد. همچنین محمدرضا انصاری با کسب 279 
رأی نایب رئیس سوم و در نهایت محمد امیرزاده با کسب 276 رأی نایب 
رئیس چهارم اتاق بازرگانی ایران شدند. غامحسین جمیلی موفق به اخذ 
222 رأی شد که به عنوان خزانه دار اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. در 
پایان کیوان کاشفی هم به عنوان منشی اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. 
........................................................................................................................

طرح اعزام ۸ هزار ایرانی تحصیلکرده 
بیکار به خارج کشور

امس�ال در نظ�ر داریم ب�رای کاه�ش م�وارد غیرمجاز خ�روج و 
مهاجرت کاری، اع�زام مدیریت ش�ده نیروی کار را س�اماندهی 
کنیم و اعزام 8 هزار ف�ارغ التحصیل بی�کار را در برنام�ه داریم. 
محمد رضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی با بیان این مطلب 
گفت: امس��ال 8 هزار نفر به خارج از کشور اعزام خواهند شد و با توجه 
به مش��کاتی که در حوزه تعامات بین المللی وجود دارد امس��ال در 
نظر داریم برای کاهش موارد غیر مجاز خروج و مهاجرت کاری، اعزام 
مدیریت شده نیرو را ساماندهی کنیم و تعامات با طرف های خارجی 
را بهبود بخشیم و در این مسیر اعزام 8 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی 
و کسانی که می توانند در کشورهای هدف شاغل شوند و عایدی آنها به 

کشور بازگردد را هدفگذاری کرده ایم. 
مشاور معاونت توس��عه کارآفرینی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های 
اشتغالی در حوزه اتباع خارجی، جایگزینی نیروی ایرانی به جای اتباع 
خارجی اس��ت و هدف گذاری ما این اس��ت که 21هزار نفر از شاغان 

خارجی را به کشورشان برگردانیم.
.......................................................................................................................................
پیش بینی رشد قابل توجه تولید محصوالت 

کشاورزی در سال ۹۸
محص�والت  تولی�د  افزای�ش  از  جهادکش�اورزی  وزی�ر 
کش�اورزی در س�ال ۹8 � ۹۷ به عل�ت بارش های اخی�ر خبر داد. 
محمود حجتی در حاش��یه رونمای��ی از آثار فرهنگ��ی اداره کل امور 
ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه » امسال سال آبی بسیار 
خوبی داریم«، افزود: سال گذشته در همین موقع در بسیاری از مناطق 
کشور مشکل کشت تابستانه را به  علت محدودیت منابع آب داشتیم، 
اما امروز وضعیت ما مناسب است. وی اضافه کرد: در بعضی از مناطق 
از جمله استان خوزستان اراضی کشاورزی متأثر از آبگرفتگی شد که 
خوشبختانه به کمک نیرو های مردمی، نیرو های جهادی و پشتیبانی 
مسئوالن استان، چه در خوزستان و چه در س��ایر استان     ها توانستیم 

بسیاری از اراضی را از آب تخلیه و آماده کشت تابستانی کنیم. 
حجتی در خص��وص وضعیت تولی��د محصوالت کش��اورزی به ویژه 
محصوالت راهبردی گفت: در خصوص مس��ائل مربوط به کشت های 
گلخانه ای که مصرف آب را فوق العاده کاهش می دهد، توسعه داشتیم. 
حجتی به تولید دانه های روغنی و کنجاله دانه های روغنی که یکی از 
نیاز های ضروری کشور به ویژه در صنعت طیور و در صنعت دامپروری 
است اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر رشد بسیار خوبی در تولید 

این محصوالت داشتیم.

با وجود ۹۱ میلی�ارد دالر خانه بی اس�تفاده 
یا ب�ه عب�ارت بهت�ر 4میلی�ون و 680 هزار 
خانه خال�ی و نیمه خالی در ایران متأس�فانه 
بانک        ها تمایلی به واگ�ذاری خانه های خالی 
که روی آن سرمایه گذاری کرده اند ، ندارند. 
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران اماک با اشاره 
به تعل��ل 3/5 س��اله مجلس ده��م در اصاح 
سیاس��ت های پولی و مالی کشور، البی بانک         ها 
را عام��ل تأخیر برنام��ه مجلس ب��رای اصاح 
سیاس��ت های بانکی عنوان کرد و گفت:  بخش 
زی��ادی از خانه های خال��ی کش��ور متعلق به 

بانک هاست. 
حسام عقبایی در گفت وگو با تسنیم خاطرنشان 
کرد: ح��دود 3/5 س��ال از عم��ر مجلس دهم 
می گذرد و با وجود گرایش های مختلف سیاسی 
نمایندگان، آنها به اتفاق نظرش��ان این بود که 
این اتفاق )اصاح سیاس��ت های پولی و مالی( 

باید بیفتد. 
عقبایی با ابراز اینکه بخش��ی از خانه های خالی 
در اختیار بانک هاست، گفت:  این خود بخشی از 
تخلفات بانک هاست که به خاف قانون بانکداری 
وارد حوزه تولید یا ساخت وساز یا بعضاً خرید و 

فروش شد ه اند. 
وی اضافه کرد:  دستورات و مصوباتی که هیئت 
وزیران و مجلس در خصوص فروش مازاد اماک 
بانک         ها داش��ته اند همچن��ان روی کاغذ باقی 
مان��ده و بانک         ه��ا به نحوی در ای��ن موضوعات 
کارشناس��ی کرده و به حوزه ه��ای دیگر ورود 

غیرقانونی دارند. وظیفه بانک این اس��ت که از 
تولید ملی حمایت کند. شعار امسال » حضرت 
آقا « نیز رونق تولید اس��ت. به نظ��رم با توجه به 
این مهم باید قوانین به نحوی باشد که بانک         ها 
با تس��هیات تولید را رونق دهند. وی در عین 
حال ادامه داد: اما متأس��فانه این گونه نیست و 
بانک         ها از اصلی         ترین بخش سرمایه کان کشور 
سوء استفاده می کنند. بایستی حتماً این قوانین 
اصاح شود و به سمت وسویی حرکت کنیم که 
بانکداری ما در حوزه مس��کن خصوص��اً از این 
فضای تجاری به فضای توسعه ای تبدیل بشود. 

   4میلیون و 680 هزار خانه خالی و نیمه 
خالی 

طبق آماره��ای موجود از 25 میلی��ون و 412 
هزار خانه تنها 22 میلیون و 830 هزار واحد آن 
دارای سکنه است؛ نتیجه می شود 2/85 میلیون 
خانه خالی که البته باید 1/2 میلیون مس��کن 
نیمه خالی عمدتاً به عنوان خانه های ویایی دوم 
را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال 
بااستفاده اس��ت. چیزی که نهایتاً با آن مواجه 
می ش��ویم 4/7 میلیون خانه مازاد و حدود 91 

میلیارد دالر عدم بهره وری اقتصادی است. 

این حجم از واحدهای مازاد در ش��رایطی روی 
دست اقتصاد ایران مانده که 1/3 میلیون واحد 
وجود دارند که در هرک��دام حداقل دو خانواده 

ساکن هستند. 
حدود 25 میلیون و 412 هزار واحد مسکونی 
به ازای 24 میلیون و 196 هزار خانوار در کشور 
وجود دارد. تا اینجا به نظر می رسد کمبودی از 
لحاظ واحد مس��کونی وجود ندارد اما مس��ئله 
این است که تنها 22 میلیون و 830 هزار واحد 
مسکونی دارای سکنه است و به شکل واقعی در 

اختیار خانواده         ها قرار دارد.
نتیجه آنکه در یک میلی��ون و 366 هزار واحد 
مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت فشرده 

در یک خانه زندگی می کنند. 
   دولت عزمی برای راه اندازی سامانه ملی 

امالک و اسکان کشور ندارد 
صدیف بدری، س��خنگوی کمیس��یون عمران 
مجلس گفته است: متأس��فانه دولت و وزارت 
راه و شهرسازی در سال های گذشته عزم جدی 
برای راه اندازی س��امانه ملی اماک و اس��کان 
کش��ور نداش��ته اند، از این رو به نظر من نبود 
مدیریت واحد و اصاحات یکپارچه زمینه ساز 

بروز تاطم در بازار مسکن شده است. 
وی افزود: قطعاً در راستای راه اندازی سامانه ملی 
اماک و اسکان کش��ور می توان از ظرفیت های 
قانون��ی و زیرس��اخت های اطاعات��ی و فنی 
شهرداری         ها و وزارت کش��ور برای جمع آوری 

اطاعات مسکن در کشور استفاده کرد.

4میلیون و 680 هزار خانه خالی و نیمه خالی بی استفاده در ایران! 

بخش عمده خانه های خالی کشور متعلق به بانک ها است

 کاهش فروش کفش 
پس از افزایش هزینه های تولید

رئیس اتحادیه کفاش�ان دس�ت دوز گفت: قیمت مواد اولیه  تولید 
کفش از ابتدای س�ال جاری با رش�د 30درصدی مواجه ش�ده در 
حالی که میزان تقاضا از سوی مصرف کنندگان کاهش یافته است. 
رسول شجری در گفت وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت تولید کفش 
گفت: در شرایط فعلی دسترسی به مواد اولیه سخت شده و این موضوع 
میزان کسب و کار واحدهای تولیدی را تحت الشعاع قرار داده است. این 
در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان و تجار با کشورهای دیگر 

همچون روسیه قرارداد همکاری و ارائه محصول به امضا رسانده اند. 
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز با اشاره به اینکه عمده ماده مصرفی 
تولید کفش، چرم اس��ت، ادام��ه داد: 20 قلم ماده اولی��ه پرمصرف و 
تأثیرگذار در تولید کفش مورد نیاز اس��ت که در تولید نهایی و مصرف 
به چشم نمی آید، اما کیفیت و چگونگی اس��تفاده از آنها بسیار مهم و 

حائز اهمیت است. 
.......................................................................................................................................

 3۵درصد طالق     ها صوری 
و برای دریافت مستمری است!

وابس�تگی ب�ه مناب�ع نف�ت در ۵0 س�ال گذش�ته باع�ث ش�ده 
سیاس�تگذاری واقعی در بودجه ریزی کشور وجود نداشته باشد. 
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس با بیان این مطلب درباره وضعیت 
صندوق های بازنشستگی هشدار داد و گفت: با این نظام بودجه ریزی 

خطر این صندوق    ها بیشتر از وابستگی به نفت است. 
وی افزود: مسئوالن کشور باید بپذیرند که نظام بیمه ای با نظام بودجه 

ریزی کامًا متفاوت است. 
وی گفت: بیش از 35 درصد طاق    ها به صورت صوری اس��ت تا امکان 

دریافت مستمری را از صندوق    ها فراهم کند. 
مصری با بیان اینکه کشور خیلی گران اداره می شود، افزود: اگر اقتصاد 
کشور از ساختار بودجه ریزی جدا نشود این روند معیوب همچنان ادامه 

خواهد داشت. 
وی افزود: بزرگ تری��ن تهدید نظام بودجه ریزی این اس��ت که در پی 

اصاح روش    ها و بهره وری نبوده ایم. 
معاون اقتصادی مرک��ز پژوهش های مجلس هم گفت: وابس��تگی به 
منابع نفت در 50 سال گذشته باعث ش��ده تا سیاستگذاری واقعی در 

بودجه ریزی کشور وجود نداشته باشد. 
قاسمی افزود: برای اصاح س��اختار بودجه تاکنون چنین اجماعی در 

سران قوا وجود نداشته است. 
وی گفت: این اولین بار است که سازمان برنامه و بودجه برنامه مشخصی 

را برای ایجاد تغییرات بر روند بودجه ریزی آماده کرده است. 
.......................................................................................................................................

کره ای    ها به بازار لوازم خانگی ایران برگشتند
 مذاکره با یک برند چینی

برای تولید در ایران
رئی�س اتحادی�ه فروش�ندگان ل�وازم خانگ�ی از ق�ول 
کره ای    ه�ا ب�رای تأمی�ن قطع�ات ل�وازم خانگ�ی در 

ای�ران خب�ر داد و گف�ت: ع�الوه ب�ر ای�ن، از س�وی ط�رف 
ایران�ی، مذاکرات�ی با ی�ک برند درج�ه یک چین�ی صورت 
گرفت�ه ت�ا محصوالت�ش در ای�ران تولی�د و عرض�ه ش�ود. 
مرتضی میری در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اظهارات دو برند بزرگ 
تأمین کننده محصوالت کره ای در کشور اظهار کرد: در سال های گذشته 
دو برند بزرگ، سرمایه گذاری کانی برای تأمین محصوالت لوازم خانگی 
سامسونگ و ال جی در کشور کردند، به این صورت که این دو، بخشی 
از این محصوالت را به صورت کامًا ساخته شده وارد می کردند و بخش 
دیگر را با واردات قطعات و مواد اولیه از کره، در خطوط تولید خود تبدیل 

به محصول نهایی می کردند. 
رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: اما با بدعهدی کره ای    ها در ماه های 
گذشته، 90 درصد تولیدات این دو محصول در کشور کاهش یافت ولی 
در پیگیری های ما مشخص شد، هم اکنون مذاکراتی با کره ای    ها صورت 
گرفته که بر اساس آن مقرر ش��ده از این پس دو شرکت سامسونگ و 

ال جی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در بازار ایران را تأمین کنند. 
وی گفت: همچنین این دو ش��رکت ایرانی در مذاکره با یک ش��رکت 
درجه یک چینی، به تفاهم رس��یده اند تا محصول این ش��رکت را در 

ایران تولید کنند. 
میری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به سیاستگذاری 
قیمتی تولیدکنندگان داخلی، التهاب و عطش در بازار فروکش کرده و 
به رغم برخی کمبود   هایی که بعد از ممنوعیت لوازم خانگی به کشور به 

وجود آمد، از التهاب در بازار لوازم خانگی کاسته شده است. 
........................................................................................................................

 کاهش 4 میلیونی مسافران ریلی 
در کشور

دفت�ر معاون�ت برنامه ری�زی و مدیری�ت مناب�ع وزارت راه و 
شهرس�ازی اعالم ک�رد: کاه�ش 4میلیونی مس�افر ریلی از 
س�ال 88 ت�ا س�ال ۹6 ی�ک ب�ار دیگ�ر بر توس�عه ش�بکه 
قطاره�ای حوم�ه ای ب�ه ج�ای گس�ترش خط�وط ریل�ی 
طوی�ل ک�ه قات�ل مناب�ع عمرانی اس�ت صح�ه می گ�ذارد. 
به گزارش دفتر معاون��ت برنامه ریزی و مدیریت مناب��ع وزارت راه و 
شهرسازی، میزان کل مس��افر جابه جا شده توس��ط خطوط ریلی از 
28/8 میلیون نفر در سال 88 به 24/5 میلیون نفر در سال 96 کاهش 
یافته است. از مهم  ترین عوامل این کاهش می توان به ارزشمندتر شدن 
وقت افراد، کاهش بعد خانوار، زمانبری سفر ریلی با توجه به پهنه وسیع 
کشور و هزینه باالی مسافرت چند روزه خانوادگی با شیوه حمل و نقل 

ریلی اشاره کرد. 
.......................................................................................................................................

مالیات بر عایدی سرمایه در قالب یک 
الیحه  مستقل به مجلس می رود

وزی�ر اقتص�اد ب�ا بی�ان اینک�ه »مالی�ات بر عای�دی س�رمایه« 
و »مالی�ات ب�ر درآمده�ای مس�تقیم« در قال�ب دو الیح�ه 
مج�زا در ح�ال نهای�ی ش�دن اس�ت، گف�ت: س�اماندهی 
معافیت    ه�ا و افزای�ش پایه ه�ای مالیاتی در دس�تور کار اس�ت. 
فرهاد دژپس��ند در گفت وگو با »مهر« در پاس��خ به این س��ؤال که آیا 
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه قرار است در قالب الیحه جامع مالیات 
بر درآمدهای مس��تقیم تقدیم دولت و مجلس شود، گفت: »مالیات بر 
عایدی سرمایه« و »مالیات بر درآمدهای مستقیم« در قالب دو الیحه 

مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند.

رشد ارزش بورس تهران به محدوده۹00 هزار میلیاردتومان
پیشروی گروه شیمیایی در بازار سرمایه

در جریان معامالت روز گذش�ته شاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران با احتس�اب رشد 
4 هزار و ۵0 واحدی در مح�دوده 238هزار 
واحد قرار گرفت و برای نخس�تین بار ارزش 
کل ب�ورس ته�ران در مح�دوده ۹00 ه�زار 
میلیارد تومان جا خوش ک�رد. در این میان، 
نمادهای گروه ش�یمیایی ب�ا مجموع ارزش 
معام�الت 232 میلی�ارد تومانی بیش�ترین 
ارزش معام�الت را به خود اختص�اص دادند 
وگروه های خودرو، بانک، فلزات اساس�ی و 
فرآورده های نفتی نیز به ترتیب جایگاه های 
دوم تا پنجم را در این زمینه از آن خود کردند. 
به گزارش »جوان«، آرامش نسبی در بازارهای 
ارز ، طا و س��که و همچنین تش��دید رکود در 
بازار سنگین مس��کن موجب شده بازار سرمایه 
همچنان پذیرای نقدینگی جدید باشد به طوری 
که در هفته جاری به رغم انتظار کارشناس��ان 
برای اصاح قیمت    ها، ش��اهد رشد شاخص    ها 
به مدد تقویت بهای س��هام ش��رکت    ها بودیم 
اما مس��ئله ای که همچنان برای اقتصاددان    ها، 
متولیان مدیریت اقتصاد و کارشناسان در رابطه 

با بازار س��رمایه مطرح می باش��د، آن است که 
عملیاتی که در این بازار انج��ام می گیرد تا چه 
ان��دازه در خدمت نظ��ام تأمین مالی کش��ور و 
تقویت تولید ملی است زیرا سال های سال است 
که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد در 

حدود 10 درصد درجا می زند. 
در این بی��ن ، نکت��ه قابل ماحظ��ه در جریان 
معامات جهش��ی روزهای گذشته بازار بورس 
آن بود که کارشناس��ان در این روز    ه��ا انتظار 
اصاح قیمت    ها را داش��تند که گویی بازار فعًا 

خیال اصاح قیمت    ها را ندارد. 
   رش�د ارزش ب�ازار به س�طح۹00 هزار 

میلیاردی
در این روز رش��د قیمت     ها در بازار سهام سبب 
شد با احتساب رشد 4 هزار و 50 واحدی امروز 
)معادل 1/73 درصد(، برای اولین بار در تاریخ 
معامات بازار س��هام ارزش ب��ورس تهران در 
محدوده 900 هزار میلی��ارد تومان فراتر برود ، 
البته با توجه ب��ه دالر 13 ه��زار تومانی ارزش 
ب��ازار در دوران کنونی با ارزش بی��ش از 100 
میلی��ارد دالری این ب��ازار در س��ال 96 فاصله 

قابل ماحظه ای دارد، از همین رو کارشناسان 
معتقدند هنور قیمت های س��هام نسبت به ارز 
و یا ت��ورم عمومی و یا بخش��ی عق��ب ماندگی 

معنی داری دارد. 
در جریان معامات روز گذش��ته بورس تهران ، 
نماده��ای گروه ش��یمیایی با مجم��وع ارزش 
معامات 232 میلیارد تومانی بیشترین ارزش 
معامات را به خود اختصاص دادند. گروه های 
خودرو، بانک، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی 
نیز به ترتیب جایگاه های دوم تا پنجم را در این 

زمینه از آن خود کردند. 
حجم معامات بورس تهران 4 میلیارد و 798 
میلیون سهم به ارزش معامات آن هزار و 883 
میلیارد تومان بود که از ای��ن میان هزار و 701 

میلیارد تومان آن ارزش معامات خرد بود. 
 در میان سهام    ها نیز سهم بانک ملت با تبادل 131 
میلیون سهم به ارزش 56 میلیارد تومان بیشترین 
ارزش معامات را در میان نمادهای بورس��ی به 
خوداختصاص داد. این نم��اد در حالی معامات 
خود را به اتمام رساند که در قیمت 419 تومان با 

1/39 درصد افت قیمت رو به رو شد. 

   امید بانک    ها به تسعیر ارز 
گفتنی است بانک    ها به تسعیر ارز با بهای 7الی 
8 هزار تومان امیدوار هس��تند تا بدین واسطه 
بتوانند س��اختار مالی خود را تقویت کنند که 
در میان بانک    ها بانک ملت به دلیل آنکه بخش 
قابل ماحظه ای از مبادالت ارزی کش��ور را در 
اختیار دارد بی شک تحت تأثیر رویداد فوق قرار 
دارد. این در حالی است که تخمین    ها از دارایی 
ارزی این بانک ارقامی در حدود 10 میلیارد دالر 

را در بر می گیرد. 
در همی��ن رابطه ی��ک مقام مس��ئول در بانک 
ملت از آماده ک��ردن گزارش عملک��رد دوازده 
ماهه گذشته با نرخ تس��عیر ارز 7500 تومانی 
و برنامه افزایش س��رمایه از محل س��ود تسعیر 

ارز خبر داد. 
وی در خصوص نرخ نهایی تس��عیر ارز بانک     ها 
هم توضیح داد: به نظر می رس��د 7500 تومان 
نرخ نهایی و مد نظر بانک مرکزی برای تس��عیر 
ارز باشد که بانک ملت هم بر همین اساس نرخ 
را در صورت های مالی اعمال کرده است. البته 
هنوز معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از تسعیر 
ارز تصویب نش��ده و در صورت نهایی شدن این 
موضوع، بان��ک ملت تحوالت مثبت��ی را پیش 

رو دارد. 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ارز در دسترس 
بانک ملت رقم قابل توجهی است،گفت: بانک     ها 
به طور جدی پیگیر معافی��ت مالیاتی افزایش 
سرمایه از س��ود تسعیر ارز هس��تند با توجه به 
اینکه دولت در تاش ب��رای اصاح نظام بانکی 
اس��ت، احتماالً جهت تقویت س��اختار مالی و 
افزایش س��رمایه آنها با این معافی��ت مالیاتی 
موافق��ت خواهد کرد. بانک ملت ب��ه دلیل تراز 
ارزی باالی��ی ک��ه دارد حتی در ص��ورت عدم 
معافیت مالیات��ی بطور قطع اق��دام به افزایش 
سرمایه خواهد کرد اما سایر بانک    ها در صورت 
لزوم پرداخت مالیات ممکن است دچار تردید یا 

تعلل در این خصوص شوند. 
از س��وی دیگر ، ش��اخص آیفک��س معامات 
روزگذشته را با صعود 33 واحدی به اتمام رساند. 
این شاخص بیشترین تأثیر مثبت را از نمادهای 

»مارون«، »زاگرس « و »مادیرا« پذیرفت. 
حجم معامات این بازار بال��غ بر یک میلیارد و 
613میلیون س��هم بود و ارزش معامات سهام 
به 621میلیارد تومان می رس��د ای��ن در حالی 
است که ارزش کل معامات این بازار با در نظر 
گرفتن معامات اوراق اخزا و تسه در روز جاری 

به 923میلیارد تومان رسیده است.

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

  فاطمه عرفانیان  |   جوان

   کوتاه

»مسکن مهر مزخرف« تأییدیه بین المللی گرفت!
  دفت�ر اس�کان بش�ر در س�ازمان مل�ل، 
س�اخت مس�کن مه�ر را ج�زو تجربه های 
ب�ه  انتق�ال  قاب�ل  و  ب�ه ف�رد  منحص�ر 
مجام�ع بین الملل�ی اع�الم ک�رده اس�ت. 
در حالی که پیش تر این مس��کن توس��ط وزیر 
مسکن مزخرف خوانده شده بود مازیار حسینی 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این مطلب 
گفت: تکمیل 500هزار مس��کن مهر در دستور 
کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که در حال 
حاضر این عدد به 420هزار واحد رسیده است و 
در واقع از زمان شروع به کار وزیر جدید 80 هزار 
مسکن مهر تحویل شده اس��ت. وی با تأکید بر 
اینکه دفتر اسکان بشر در سازمان ملل، ساخت 
مس��کن مهر را جزو تجربه های منحصر به فرد 

و قابل انتقال به مجام��ع بین المللی اعام کرده 
است، افزود: چهار دولت درگیر این برنامه بودند 
و بیش��ترین کارایی آن در دولت 11 و 12 بوده 
است، افزود: پروژه های مسکن مهر از نظر اسکلت 
و کیفیت و استحکام مس��کن، مناسب ارزیابی 
می شود. وی در عین حال با بیان اینکه رساندن 
آب، برق و گاز برخی پروژه های مس��کن مهر به 
دلیل جانمایی اشتباه سخت است در گفت وگو با 
روزنامه دولت، گفت: در طرح اقدام ملی تولید و 
عرضه مسکن به دنبال این هستیم تا اشتباهات 
مس��کن مهر را تکرار نکنیم. بر این اساس اعام 
کرده ایم در ش��هرهای کوچک س��اختمان های 
ویایی س��اخته می شود و در ش��هرهای جدید 

احداث ساختمان تا هفت طبقه مدنظر است.

دولت قانون خرید تضمینی گندم را به رسمیت نمی شناسد
دولت قصد ندارد قانون خرید تضمینی گندم 
را قبول کن�د و آن را به رس�میت بشناس�د. 
عباس پاپی زاده بالنگان، نایب رئیس کمیسیون 
کش��اورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیس��ت 
مجلس شورای اسامی در گفت وگو با خانه ملت، 
در خصوص ممانعت دول��ت از خرید گندم مازاد 
کشاورزان توسط بخش خصوصی گفت: در قانون 
خری��د تضمینی گندم آمده اس��ت که کش��اورز 
می تواند به صورت توافقی محصول خود را در بازار 
آزاد به فروش برس��اند، در صورت عدم موفقیت 
کش��اورز در زمینه فروش محصول تولیدی خود، 
دولت برای جلوگیری از ضرر و زیان کش��اورزان 
قیمتی را تحت عنوان قیمت خرید تضمینی تعیین 

و محصوالت را خریداری می کند. 

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به اینکه کش��اورز گندم کار قبل از فروش 
محصول خود به دولت می تواند با بخش خصوصی 
صنایع تبدیلی گندم وارد مذاکره شود و به صورت 
توافقی محصول خود را به فروش برساند، ادامه داد: 
فروش توافقی گندم کشاورزان به بخش خصوصی 
طی ماه های اخیر از سوی دولت نقض شده است. 
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسامی با 
تأکید بر اینکه صنای��ع تبدیلی بخش خصوصی 
گندم حاضر هستند در مقایس��ه با دولت قیمت 
باالتری به کش��اورز پرداخت کنن��د، عنوان کرد: 
دولت با کمک ابزار تعزیرات با صنایع تبدیلی بخش 
خصوصی گندم برخورد می کند، این موضوع ظلم 

است و اجازه نمی دهد قانون اجرا شود.

مهران  ابراهیمیان
  مسکن


