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كالم نور
نگهبانان دین خدا ،همانانند که دین را
برپا داشتند و یاریاش کردند و از همه
سو ،آن را در میان گرفتند و آن را برای
بندگان خدا ،نگه داشتند و آن را پاس
داشتند و رعایت کردند.
تقویم امروز

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران خبر داد

کاهش چشمگیر تولید مسکن
نسبت به سالهای گذشته

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران گفت:
وضعیت تولید مسکن نسبت به سالهای گذشته
با کاهش چشمگیری روبهرو شده است .مصطفی
قلیخس��روی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران
جوان ،با بی��ان اینکه هماکنون بازار مس��کن با
کاهش توان خرید متقاضیان با کس��ادی روبهرو
شده است ،گفت :برخی کارشناسان و مسؤوالن
اعالم میکنند بازار مسکن وارد رکود شده است
اما آمار و معامالت مسکن نشان میدهد این بازار
کساد شده است .وی از افزایش خرید مسکن در
کشورهای همسایه خبر داد و گفت :سرمایهگذاران
و متقاضی��ان فریب تبلیغ��ات را نخورند ،زیرا در
آینده و با تغییر حکومت یک کشور ممکن است
کل س��رمایههای انجام شده برای خرید ملک از
بین برود .خسروی ادامه داد :در چند سال گذشته
میزان س��رمایهگذاری در بازار مسکن کشورهای
امارات عربی متحده و ترکیه برای گرفتن اقامت
افزایش یافته اما تجربه نشان داده است نباید به
این وعده و وعیدها اعتماد کرد .به نظر میرس��د
سرمایهگذاری در کشور ترکیه نیز همانند تجربه
دوبی باشد .وی افزود :کشور ایران بهترین مکان
برای سرمایهگذاری است بویژه بخش مسکن که
ب��ه مرور زمان و ب��ا افزایش قیمت زمین تبدیل
به یک بازار ویژه میش��ود .خسروی تصریح کرد:
وضعیت تولید مسکن نسبت به سالهای گذشته
با کاهش چشمگیری روبهرو شده است و دولت
باید ش��رایط الزم و تسهیالت تش��ویقی را برای
افزایش ساختوساز در نظر بگیرد.

تشکیل دادسرای ویژه جرائم
مالیاتی در تهران

رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور
گفت :بزودی دادس��رای وی��ژه جرائم مالیاتی در
تهران تش��کیل خواهد ش��د تا جرائم مالیاتی به
ص��ورت متمرک��ز ،در یک محل خاص بررس��ی
ش��ود .س��یدکامل تقوینژاد ،رئیس کل سازمان
امور مالیاتی کش��ور با تاکید بر اهمیت توجه به
موضوعات اجتماعی در کنار موضوعات اقتصادی
گفت :س��ازمان امور مالیاتی کشور طی سالهای
اخی��ر ،رویکرد تعامل با مودی��ان و مودیمداری
را س��رلوحه کار خود قرار داده و ضمن توس��عه
دانش فنی و تجهیز نظام مالیاتی به فناوریهای
اطالعاتی ،زمینه برخورداری مودیان از تسهیالت
و تمهی��دات جدید نظام مالیات��ی بویژه خدمات
الکترونیک��ی را فراه��م کرده اس��ت .رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به درخواست
س��ازمان از رئیس قوهقضائیه به منظور تشکیل
دادسرای ویژه جرائم مالیاتی در تهران و موافقت
وی ،گفت :این دادس��را بزودی در تهران تشکیل
خواهد شد تا جرائم مالیاتی به صورت متمرکز در
یک محل خاص بررسی ش��ود و در ادامه پس از
بررس��ی آثار و نتایج ،این اقدام به سایر استانها
تسری مییابد.
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سوخت

گزارش

گزارش «وطن امروز» از اعتراض کارشناسان به گرانی کاالها در فروشگاهها

تخفیفهای سرکاری فروشگاههای زنجیرهای
عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفتوگو با «وطن امروز»:
قیمت گذارها باید پاسخگوی گرانیهای اخیر باشد

گ�روه اقتص�ادی :تجمی��ع مغازهه��ا و
خواربارفروش��یهای کوچک با ش��کل و شمایلی
خاص در قالب فروشگاههای زنجیرهای بزرگ که
کاربرد آن بیشتر در مراکز شهری نمایان است ،هر
چند در مسیر توسعه اقتصاد مارکتینگ میتواند
بخوبی تاثیرگذار باش��د اما گویا این فروش��گاهها
ب��ه جای ترغیب و تش��ویق مش��تریان به خرید
کاال با قیمت مناس��ب و س��ود متعارف ،اقدام به
تخفیفات صوری میکنند که این موضوع در سایه
بیتوجهی نهادهای نظارتی به کنترل قیمتها به
بیاعتمادی مردم به فروشگاههای زنجیرهای منجر
شده اس��ت .به هر حال عرضه محصوالت غذایی،
بهداش��تی و مارکتین��گ در حال گ��ذر از حالت
سنتی به مدرن است و بتدریج مغازههای بقالی و
خواربارفروشی کمرونق شدهاند .هر چند این اتفاق
در کشورهای پیشرفته مدتهاست رخ داده است
اما در کشورهایی مانند ایران این تحول بتدریج و
با سرعت کمتری در حال انجام است ولی در این
مسیر انحرافاتی نیز رخ میدهد که میتواند منظور
و هدفگذاری اصلی از ایجاد و ترویج فروشگاههای
ب��زرگ زنجی��رهای را مخ��دوش کن��د .خبرنگار
خبرگزاری ف��ارس در گزارش خود در این ارتباط
مینویسد :چندی پیش که برای خرید به یکی از
این فروش��گاههای زنجیرهای مراجعه کردم ،چند
قلم کاال را در سبد خرید گذاشتم و پس از پرداخت
مبلغ ،رسید را از صندوقدار گرفتم و طبق معمول
پس از کنترل مبالغ و کاالهای خریداری ش��ده،
نگاهی هم به متن پایانی رس��ید کردم که نوشته
بود« :سود شما از این خرید مبلغ  75400ریال».
بیاختیار بدون اینکه بدانم این تخفیفها از کجا و
به چه علت اعمال میشود ،احساس رضایتمندی
خوبی بابت این تخفیف داشتم .عصر وقتی مادرم
به خانه بازگش��ت ،چند قل��م کاال از مغازه محله
خری��داری کرده بود که چند قلم آن با خریدهای
من مشترک بود .وقتی کاالهای خریداری شده را
داخل کابینت میگذاش��تم ،متوجه چیز عجیبی
ش��دم .مایع تمیزکنندهای که از یک ش��رکت با
ی��ک تاریخ تولید ب��ود 2 ،قیمت متف��اوت برای
مصرفکننده داشت! وقتی سایر کاالها را نیز چک
کردم متوجه شدم قیمت همه محصوالتی که از
فروشگاه زنجیرهای خریداری کردهام ،بسیار باالتر
از قیمت محصوالتی است که روی کاالهای مغازه
درج شده است .به عنوان مثال قیمت یک قوطی
کنس��رو ذرت از یک مارک با تاریخ تولید مش��ابه
ح��دود  2هزار تومان تفاوت قیمت داش��ت .یک
کاال با یک تاریخ تولید از یک کارخانه با  2قیمت
متفاوت! وقتی قیمت س��ایر اق�لام را نیز کنترل
کردم ،متوجه شدم قیمت مصرفکننده بسیاری از
کاالهای موجود در فروشگاههای بزرگ زنجیرهای
گرانتر از قیمتی است که روی کاالهای موجود در
مغازه درج شده است.
■■تفاوت تخفیف واقعی و غیرواقعی

از لحاظ اقتصاد مارکتینگ ،خریدهای کالن
و عم��ده دارای تخفیفهای ویژه و ریزش قیمت
اس��ت و کارخانههای تولی��دی درصدی تخفیف
را ب��رای خریدهای عم��ده در نظر میگیرند که
فروش��نده بتواند عالوه بر محاس��به س��ود خود،
تخفیفهایی را نیز به مش��تریان بدهد .تا کنون
تص��ور میکردم منش��أ ای��ن تخفیفه��ا اصول

مارکتین��گ و قواع��د مربوط به خری��د عمده و
خردهفروشی اس��ت اما تازه فهمیدم که اینگونه
نیست .در خوشبینانهترین حالت میتوان گفت
تولیدکنندگان قیمت سفارشات خریداران عمده
و فروش��گاههای زنجیرهای را با هماهنگی قبلی
بیش��تر از قیمت واقعی درج میکنند که هنگام
فروش در ظاهر به مشتری تخفیف داده شود اما
در اصل نهتنها تخفیفی داده نش��ده ،بلکه برخی
محص��والت را گرانتر از حد معم��ول به فروش
رساندهاند که در نمونه کاالی باال مشاهده کردید.
بروز این پدیده میتواند عالوه بر مخدوش کردن
فعالیت فروش��گاههای زنجیرهای بزرگ ،تحول از
فروش س��نتی به مدرن را نیز به شکست منجر
کند .در این میان حضور و نظارت دقیق نهادهای
ناظر مانند سازمانهای بازرسی ،تعزیرات و حمایت
مصرفکنندگان میتواند بسیار تاثیرگذار باشد؛
نظارتی که خأل آن تاکنون مش��هود بوده و ظاهرا
س��از و کاری برای جلوگیری از تخلفات احتمالی
وجود ندارد .محمدعلی پورمختار ،عضو کمیسیون
حقوق��ی و قضایی مجلس ش��ورای اس�لامی در
گفتوگو ب��ا «وطن ام��روز» درباره آش��فتهبازار
قیمتها و بیتوجهی دولت و نهادهای نظارتی به
این موضوع گفت :هر گونه افزایش قیمتی خارج
از چارچ��وب مصوبات و تعیین نرخ آن در س��تاد
تنظیم بازار تخلف محسوب میشود و متخلفان
باید در برابر قانون پاسخگو باشند .وی با اشاره به
اینکه وزارت صمت و س��ازمانهای زیرمجموعه
آن ک��ه وظیفه قیمتگذاری و نظ��ارت بر بازار را
ب��ر عهده دارند باید پاس��خگوی گرانیهای اخیر
شوند ،گفت :بررس��ی و کنترل قیمتها وظیفه
وزارت صمت است اما از آنجایی که این وزارتخانه
و س��ازمانهای زیرمجموع��ه آن چون س��ازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارادهای
برای کنترل و بررس��ی قیمته��ا در بازار ندارند،
بنابراین بازار به حال خود رها شده است .نماینده
مجل��س با انتقاد از اینکه چرا ب��ا کاهش نرخ ارز
قیم��ت کاالها و خدمات در ب��ازار کاهش نیافت،
افزود :فروش��ندگان در خأل نهادهای نظارتی در
بازار ،حاضر به کاهش قیمتها در پی کاهش نرخ
ارز نیس��تند که این موضوع مصداق بارز اجحاف
حقوق مصرفکنندگان اس��ت ،این موضوع بویژه
قشر آس��یبپذیر و ضعیف جامعه را تحت فشار
قرار میدهد .پورمختار در پاس��خ به اینکه برخی
فروشگاههای زنجیرهای با ترفندهای خاص اقدام
به ف��روش کاالهای خود در بازار ک��رده و با ارائه
فاکتور تخفیف خرید در حالی که قیمت آن کاالها
بیش��تر از قیمت همان کاالیی اس��ت که در بازار
اس��ت ،عمال مردم را بازیچه خود کردهاند ،گفت:
ای��ن رویکرد چه از حیث اخ�لاق و چه از لحاظ
عرف و قانون ،کار ناشایست و نادرستی است که
در صورت تخلف مح��رز ،متخلفان باید تاوان آن
را بدهند.

مشاور سامانه هوشمند سوخت کشور:

تباکارتجایگاهدارانافزایشمییابد
قیمتسوخ 
مشاور سامانه هوشمند سوخت کشور گفت:
س��وختگیری توس��ط کارت سوخت شخصی
و به ص��ورت نامح��دود انجام میش��ود اما اگر
کارت س��وخت ش��خصی موجود نبود با کارت
جایگاهداران با قیمت باالتری سوختگیری انجام
میشود .به گزارش تسنیم،
سعید عارفی ،مشاور سامانه
هوشمند سوخت کشور ،در
خصوص قاچاق س��وخت و
ضرورت سهمیهبندی بنزین،
اظهار داشت :در  2سال اخیر
شاهد ثبات قیمت جهانی نفت و فرآوردههای آن
بودیم و نرخ فوب خلیجفارس در یک بازه زمانی
بلندمدت بین  52تا  56س��نت نوس��ان داشت.
وی افزود :قبل از نوس��انات نرخ ارز در یک سال
اخیر صرفه قاچاق بنزین حدود  1200تومان به
ازای هر لیتر به نس��بت فوب خلیج فارس بود و
برای نفتگاز این رق��م  2000تومان بود اما در
ش��رایط کنونی با نوسانات نرخ ارز این رقم برای
ه��ر لیتر بنزی��ن حداقل  4هزار توم��ان و برای
نفتگاز  5هزار تومان شده است .مشاور سامانه
هوشمند سوخت کشور گفت :قاچاق سوخت به
نسبت قاچاق سایر کاالها مجازاتهای کمتری
در قانون دارد ،ل��ذا این امر و همچنین بهصرفه
بودن قاچاق س��وخت زمینهای را برای تشویق
افراد به این کار فراهم کرده اس��ت .عارفی درباره

راههای مقابله و همچنین مدیریت قاچاق سوخت
توضیح داد :تا زمانی که بنزین با قیمت ارزان و به
صورت نامحدود در کشور عرضه میشود قاچاق
سوخت همچنان در جریان خواهد بود ،لذا باید با
سهمیهبندی بنزین یک میزان مشخصی را برای
افراد دارای خ��ودرو تعریف
کنی��م و اگ��ر بی��ش از این
میزان مصرف داشته باشند
باید هزین��ه واقعی مصرف
س��وخت را بپردازن��د .وی
ادامه داد :این امر از  2جنبه
دارای اهمیت است؛ اول اینکه در این شرایط افراد
سهمیه اضافی برای قاچاق در اختیار ندارند ،نکته
دوم و مثبت دیگر این طرح نیز برقراری عدالت
اجتماعی است .وی با بیان اینکه امکان عملیاتی
شدن سامانه هوشمند سوخت بدون تغییر قیمت
وجود دارد اما نتایج آن بسیار محدود خواهد بود،
تصریح کرد :ایده جدید در این جهت اس��ت که
س��وختگیری توس��ط کارت سوخت شخصی
و ب��ه صورت نامحدود انجام ش��ود اما اگر به هر
دلیل کارت سوخت شخصی موجود نبود با کارت
جایگاهداران با قیمت باالتری سوختگیری کنند
که این مقوله را نمیتوان به افزایش قیمت نسبت
داد و تنها کنت��رل مصرف در این زمینه مدنظر
است اما در درازمدت این سیاست پاسخگو نیست
و باید به سمت اصالح قیمتها پیش برویم.

مسکن

توسط بنیاد مستضعفان انجام میشود

ساخت انبوه مسکن برای اقشار متوسط به پایین
معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان با
اش��اره به تغییر ماموریتهای این نهاد در حوزه
ساختوس��از ،گفت :ساخت مس��کن برای اقشار
متوس��ط به پایین یکی از برنامهه��ای راهبردی
بنیاد اس��ت که ج��ای «ماله��ا» و مجتمعهای
لوک��س را در برنامه ما گرفته اس��ت .به گزارش
تسنیم ،منوچهر خواجهدلویی در جمع خبرنگاران
با اش��اره به سیاست جدید
بنی��اد مس��تضعفان درباره
ساختوس��ازها ،اظهار کرد:
در بخ��ش مس��کن قب�لا
بنیاد مجتمعهای تجاری و
لوک��س را در ه��ر جایی که
زمین داشت ،میساخت .مجتمعهای لوکس نیز
عمدتا مورد استفاده برندهای خارجی بود؛ به این
جمعبندی رس��یدیم که شأن بنیاد این است که
ساختوساز را به سمت مردم سوق دهد .وی ادامه
داد :بر این اساس برنامه بنیاد به سمت پروژههای
انب��وه رفت که مخاطبان آن اقش��ار متوس��ط به
پایین هس��تند .وی یادآور ش��د :در حال حاضر
ح��دود یک میلیون مترمربع در هلدینگ عمران
مس��کن زیربنا ،در حال تولید اس��ت که به طور
مرتب پروژه به این کارها اضافه و واگذار میشود.
وی با بیان اینکه به تازگی ساخت یک مجموعه
 800واحدی در اسالمش��هر (واوان ونک پارک)
آغاز شده است ،اظهار کرد :واحدهای این پروژهها
از مرحل��ه س��فتکاری عبور ک��رده و در مرحله
نازککاری قرار دارد .وی با یادآوری اینکه زمین،
پروانه و  ...این پروژه با قیمت کارشناس��ی توسط

ش��رکت ونکپارک خریداری ش��ده است ،افزود:
زمانی که پیش��رفت فیزیکی پروژه به 35درصد
برسد ،مجوزهای پیشفروش صادر شده و با یک
قیمت کارشناسی که به تایید کمیتهای در بنیاد
مستضعفان رسیده ،عرضه میشود .خواجهدلویی
با بیان اینکه در شیراز پروژهای  1200واحدی در
منطقه متوس��ط به پایین در حال ساخت است،
گفت :در مش��هد ،کرمانشاه،
یزد ،اصفه��ان و ...پروژههای
ب��زرگ س��اخت واحدهای
مسکونی برای اقشار متوسط
به پایین و در شأن و جایگاه
بنیاد مس��تضعفان در حال
اجراست .وی تاکید کرد :در این بخش روی صدور
اسناد تاکید ویژهای داریم؛ رعایت حقوق ذینفع
یکی از سرلوحههای شرکتهای زیرمجموعه بنیاد
است .مهمترین ذینفع هم خریداران هستند .در
این راس��تا طی  3سال اخیر در بخش واگذاریها
بالغ بر  6400س��ند به مردم داده شده است .در
حال حاضر هم برنامهریزی به گونهای ش��ده که
از زمان تحویل خانه حداکثر پس از یکسال باید
س��ند و پایان کار آن گرفته شود .وی با اشاره به
ساخت  185واحد مسکونی در قالب طرح نیلوفر
در جنوب شرق تهران ،گفت :این واحدها به اتمام
رس��یده و به ذینفعان واگذار شده است .در حال
تهیه اسناد و پایان کار هستیم و احتماال مراسمی
در این رابطه برگزار خواهیم کرد .این پروژه ،کل
جنوب شهر تهران و بویژه این منطقه را متحول
کرده است.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

11600

-300

یورو

13200

-50

پوند

14700

100

درهم امارات

2837

-107

ین ژاپن

-

-

ریالعربستان

-

-

یوآن چین

1960

310

لیرترکیه

2200

50

دینار کویت

-

-

دینار عراق

9

-

دالر کانادا

8800

-200

روبل روسیه

162

-22

روپیه هند

184

-23

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3550000

-

طرح جدید

3750000

-

نیم سکه

1950000

-

ربع سکه

1150000

-

سکه گرمي

-

-

هر مثقال طال

-

-

یک گرم طالی  18عیار

339350

-

یک گرم طالی  24عیار

-

-

هر اونس طال

( 1233/6دالر)

1

هر اونس نقره

( 14/71دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

52/63

-

برنت درياي شمال

62/30

-

58

-

سکه

نفت

اوپک

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

166860/1

0/70

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

8302/3

0/60

شاخص  50شركتبرتر

7284/8

0/63

شاخص بازار اول

123337/0

0/83

شاخص بازار دوم

330419/4

0/46

شاخصصنعت

151734/1

0/66

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح.ايراندارو

911

9/23

كالسيمين

7951

5/14

ي تزريقي
ح .فرآوردهها 

5940

5

ي لقمان
داروي 

2502

4/99

مهندسينصيرماشين

3747

4/99

ن تهران
درخشا 

6193

4/98

2620

4/93

1705

4/92

6199

4/91

ايرانخودرو
ي كوثر
داروساز 
ي فارابي
داروساز 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
سايران
فروسيلي 

6461

ت پارس
ي محصوال 
ن الملل 
بي 

3342

-4/9
-4/62

سيمانهگمتان

3016

-4/25

توسعهشهريتوسگستر

2314

-4/06

سرمايهگذاريغدير

1700

-3/95

عبهشهر
توسع هصناي 

1958

ن مرينوس
ايرا 

-3/45

9299

-3/34

24449

-3/29

7631

-3/15

يدماوند
معدن 
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25191

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22177

-

بورسشانگهای

2602

-

بورساسترالیا

5800/1

-

