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وطن امروز

اخبار

برق

رشد حدود  3هزار واحدی
شاخص بورس

ش��اخص بورس در جری��ان معامالت دیروز
بازار سرمایه با  ۲۹۲۰واحد رشد روبهرو شد .به
گزارش تس��نیم ،در جریان دادوستدهای دیروز
بازار سرمایه ،تعداد  4میلیارد و  65میلیون سهم
و حقتقدم بهارزش یکهزار و  471میلیارد تومان
در  291هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و
شاخص بورس با رشد  2920واحدی در ارتفاع
 229هزار و  808واحد قرار گرفت .شاخصهای
اصلی بازار س��رمایه هم روز مثبتی را پشت سر
گذاش��تند بهطوری که شاخص قیمت (وزنی-
ارزشی)  829واحد ،کل (هموزن)  1534واحد،
قیمت (هموزن)  1055واحد ،آزاد شناور 3935
های ب��ازار اول  2134واحد و
واحد و ش��اخص 
بازار دوم  5893واحد رش��د را بهثبت رساندند.
بر اساس این گزارش ،در بازارهای فرابورس ایران
هم با معامله یک میلیارد و  410میلیون ورقه به
ارزش  758میلی��ارد تومان در  173هزار نوبت،
آیفکس  31واحد رش��د کرد و در ارتفاع 2927
واحد قرار گرفت.

جهانگیری با ترخیص کاال بدون
دریافت گواهی مبدأ موافقت کرد

معاون اول رئیسجمهور در پاس��خ به نامه
رئیس اتاق بازرگانی ایران با پیشنهاد اتاق ایران
ب��رای ترخیص کاال بدون دریافت گواهی مبدأ
موافق��ت کرد .به گزارش فارس ،غالمحس��ین
ش��افعی با ارسال نامهای به اسحاق جهانگیری
تقاضای حذف گواهی مبدأ از مجموعه اس��ناد
م��ورد تقاضای گمرک برای واردات کاال را ارائه
داد ک��ه مورد قبول مع��اون اول رئیسجمهور
قرار گرفت .جهانگیری در پینوش��ت این نامه،
ضمن موافقت با اصل پیشنهاد ،به وزیر اقتصاد
دس��تور داده اس��ت اگر اجرای کار به مصوبه
س��تاد مقابله با تحریم نیازمند است ،پیشنهاد
آن را ارائه ده��د .رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کش��اورزی ایران در نامهای به اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری ،حذف
گواهی مبدأ از مجموعه اس��ناد مورد تقاضای
گمرک برای واردات کاال را خواستار شد .اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور در پاسخ
به نامه رئیس اتاق ایران ،ضمن موافقت با اصل
پیشنهاد و ضروری دانستن اجرای آن ،به وزیر
امور اقتصادی و دارایی دس��تور داده است ،اگر
برای اجرای این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله
با تحریم نیاز بود ،پیشنهاد آن داده شود.

 ۱۳۰۰کارتخوان فعال خارج از
کشور مسدود شد

بر اس��اس اعالم ش��رکت ش��اپرک۱۳۰۰ ،
کارتخوان فعال خارج از کشور شناسایی و مسدود
شد .به گزارش مهر ،شبکه الکترونیکی پرداخت
کارت (شاپرک) اعالم کرد :پس از ابالغ تصمیم
بانکمرکزی مبنی بر شناسایی و مسدودسازی
کارتخوانهای فعال در خارج از کش��ور ،شبکه
پرداخت الکترونیک با هدایت شاپرک و همکاری
شرکتهای پیاسپی اقدامات فشردهای را برای
شناسایی و مسدوسازی این پایانهها آغاز کردند.
در نخستین سری از این اقدامات  ۹۳۰پایانه طی
دی تا نیمه بهمن سال  ۹۷در کشورهای خارجی
شناسایی و مسدود ش��د و با ادامه این اقدامات
حدود  ۳۷۰پایانه دیگر شناسایی و مسدود شد
تا به این ترتیب طی سال  ۹۷در مجموع ۱۳۰۴
پایانه فعال در خارج از کش��ور غیرفعال شود .از
این تعداد پایانه  ۱۲۰۷مورد توسط شرکتهای
پیاسپی و  ۹۷پایانه نیز توسط شرکت شاپرک
شناسایی و مسدود شده است.
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حذف قبوض کاغذی برق
در کشور کلید خورد

همتی در جلسه علنی مجلس:

تولید مسکن باید زیاد شود تا گران نشود

دیروز و با حضور وزیر نیرو ،طرح ملی قبض
س��بز رونمایی و فرآیند حذف قبوض کاغذی
در سراس��ر کشور بهصورت رسمی آغاز شد .به
گزارش تسنیم ،وزیر نیرو در نشست مدیریت
مص��رف که دیروز با حضور جمع��ی از مدیران
صنعت برق در توانیر برگزار ش��د ،از طرح ملی
قبض س��بز رونمایی کرد« .رضا اردکانیان» در
مراسم رونمایی از طرح ملی قبض سبز نوشت:
«سبز ،یعنی رویش ،یعنی صلح ،یعنی زندگی
و توسعه پایدار .امیدواریم همکاران صنعت برق
در این برنامه و سایر توصیهها و تأکیدات رئیس
جمهور محترم سربلند باشند».

اصالح قیمت برق ارزکاوها

رئیس مجلس :باید برای خانه های خالی مالیات سنگین وضع کنیم

گ�روه اقتص�ادی :روز گذش��ته مجل��س جلس��ه
«مسکنی» داش��ت که رئیس کل بانک مرکزی در
این جلسه اعالم کرد :مردم برای اینکه سرمایهشان
کاهش نیابد در مس��کن س��رمایهگذاری کردند که
قیمتها افزایش یافت .عبدالناصر همتی در نشست
علنی دیروز پارلم��ان درباره عملکرد بانک مرکزی
برای رونق مس��کن اظهار داش��ت :مس��کن یکی از
مهمترین بخشهای تولید کشور است و با توجه به
تاکید بر رونق تولید در سال جاری و ارتباط مسکن
با سایر صنایع و میزان اشتغال ،بانک مرکزی توجه
ویژهای به این بخش دارد .رئیس کل بانک مرکزی
افزود :با برنامههای دولت برای رونق تولید در س��ال
 ۹۸و پشتیبانی مالی سیس��تم بانکی ،شاهد رونق
مسکن در سال جاری هستیم .همتی اظهار داشت:
اعتباراتی که سیستم بانکی برای ساخت مسکن در
س��ال  ۹۷اختصاص داد ،نسبت به سال  ۹۶افزایش
 100درصدی داش��ت ،در واقع مجم��وع اعتبارات
مربوط به ساختوس��از مس��کن در سال  ۹۶حدود
 ۵۶هزار میلی��ارد بود که این رقم در س��ال  ۹۷به
 ۱۰۳هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد .وی گفت:
صنعت ساختوساز قدرت جذب منابع مالی زیادی
دارد؛ سال گذشته  13/5درصد از اعتبارات در بخش
مسکن هزینه شد که امسال این رقم به  ۲۰درصد
افزای��ش مییابد .رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:
قیمت مسکن مانند سایر کاالها و داراییهای جامعه،
تحت تاثیر قیمتهای نس��بی قرار گرفته است ،در
نتیجه تنه��ا علت افزایش قیمت مس��کن افزایش
تقاضا و کاهش عرضه نیست ،البته باید میزان عرضه
گروه اقتصادی :دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :اگ��ر اقتصاد مقاومتی اجرا ش��ود نرخ دالر تا
 7500تومان کاهش مییابد .به گزارش «وطنامروز»،
محسن رضایی با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول
سیما با بیان اینکه دولت بین  3تا  7برابر نقدینگی
سرمایه دارد ،گفت :دولت ما جزو دولتهای ثروتمند
است .وی با انتقاد از شرایط مدیریت اقتصادی گفت:
آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد در کش��ور ما مخلوط
ش��ده؛ ما اقتصاد آزاد نمیخواهی��م .وزارتخانه باید

افزایش یابد تا بازار به تعادل برسد .همتی با اشاره به
دالیل افزایش قیمت مس��کن اظهار داشت :افزایش
قیمت مس��کن به دلیل قیمتهای نسبی و تمایل
مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش داراییها بود که
با سیاستهای اخذ شده برای تثبیت اقتصادی و با
اجرایی کردن طرح ملی مسکن و پشتیبانی سیستم
بانکی ش��اهد کنترل قیمت مس��کن در س��ال ۹۸
هستیم .وی گفت :اواخر سال گذشته شورای پول و
اعتبار وام ساخت مسکن را افزایش داد ،این وام قابلیت
تبدیل شدن به وام خرید را نیز دارد ،بدین معنا که
فردی که این تسهیالت را دریافت میکند ،میتواند
آن را به خریدار منتقل کند .این سیاست ابالغ شده
است .همتی افزود :وزارت راهوشهرسازی برای تولید
 ۴۰۰هزار واحد مسکونی برنامهریزی کرده است اما
بانک مس��کن به تنهایی نمیتواند از تولید مسکن
حمایت کند .اقدامات الزم برای تعیین سهم هر یک
از بانکها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن ،آغاز
شده اس��ت .رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت:
سقف تسهیالت وام مسکن در گذشته برای زوجین
 ۱۰۰میلیون تومان بود که این رقم در حال حاضر
ب��ه  ۱۶۰میلیون تومان در ش��هرهایی مانند تهران
افزایش یافته ،در واقع س��قف وام مسکن  ۶۰درصد
افزایش پیدا کرده است که با پیگیری مجلس و دولت
شاهد اتفاقات مهمی در سال  ۹۸در بخش مسکن
خواهیم بود.

■■مالیات سنگین برای خانههای خالی وضع شود

رئی��س مجل��س ب��ا بی��ان اینک��ه  ۵۰۰هزار
مس��کن اضاف��ه در ته��ران و در کل  2میلی��ون

محسن رضایی:

با اجرای اقتصاد مقاومتی دالر  ۷۵۰۰تومان میشود
سیاستگذار باشد و کار اجرایی باید به مردم واگذار
شود اما دولت در کار اجرایی دخالت میکند و مردم
برای گرفتن مجوز کار باید صف بکش��ند .رضایی به
برخی سیاستگذاریهای اش��تباه نیز اشاره کرد و
گفت :برنامهریزی آنقدر مش��کل داشت که بسیاری

قیمتها بیحساب و کتاب در حال افزایش است
ت رئیسه مجلس با بیان اینکه قیمتها
عضو هیا 
بیحساب و کتاب و به دور از چشم مسؤوالن نظارتی
در حال افزایش اس��ت ،گفت :قاچ��اق بیرویه کاال به
همراه نظام معیوب اداری و سیس��تم ناکارآمد بانکی
نفس تولیدکننده را به ش��ماره انداخته است .اسداهلل
عباسی با بیان اینکه مردم از حیث معیشت بشدت در

مس��کن اضافه در کش��ور وج��ود دارد ،گفت :باید
مالی��ات س��نگین ب��رای خانههای خال��ی وضع
ش��ود .علی الریجانی هم در جلس��ه علنی دیروز
پارلم��ان درباره ط��رح ملی مس��کن گفت :طبق
اع�لام مرک��ز پژوهشه��ای مجل��س ۵۰۰ ،هزار
مسکن اضافه در تهران داریم که در کل کشور این
رقم حدود  2میلیون مسکن است .وی افزود :ممکن
است برخی مس��کنها لوکس باشد و شهرداریها
اجازه س��اخت این مسکنها را داده باشند اما افراد
بیبضاع��ت نمیتوانند آن را خری��داری کنند .وی
با بی��ان اینکه طب��ق قانون برنامه شش��م ،حدود
 ۹۰۰هزار مس��کن باید در سال ساخته میشد که
انجام نشد ،ادامه داد :یکی از دالیل افزایش قیمت
مسکن نیز همین مساله بوده است؛ در قانون برنامه
ششم توسعه هم برای شهر و هم برای روستا سقف
گذاشته شده اس��ت .از نکات مهمی که هم مرکز
پژوهشهای مجلس و هم دولت به آن توجه دارند
این است که در موضوع مسکن روستایی بسیاری از
روستاها بهخاطر حریمی که برای آن قائل شدهاند
زمی��ن کافی ندارند .الریجانی با اظهار امیدواری به
حل این مشکل در کشور گفت :در شهرهای بزرگ
نیاز به شهرکهای اقماری وجود دارد که در طرح
ساخت مسکن به این موضوع توجه شده است .این
طرح میتواند مشکل ما را از نظر کمبود مسکن حل
کند ،به ش��رطی که پیشنهاد ساخت یک میلیون
مسکن در سال محقق شود .رئیس مجلس شورای
اسالمی گفت :برای ساخت شهرکهای اقماری باید
امکانات شهری از قبیل مسجد ،مدرسه و امکانات

مضیقه هستند ،افزود :هزینه ملزومات زندگی باالست،
قاچاق بیروی��ه کاال به همراه نظام معی��وب اداری و
سیستم ناکارآمد بانکی نفس تولیدکننده را به شماره
انداخته اس��ت ،در چنین وضعیتی هیچ چیز به اندازه
شنیدن خبر اختالس ،حیف و میل بیتالمال و رانت
مفاسد اقتصادی برای آحاد ملت آزاردهنده نیست.

از صنایع س��نگین به اصفهان ک��ه دچار کمبود آب
اس��ت منتقل ش��د و در یک س��ال اخیر دیدیم که
آب آنجا قطع شد ،در حالی که اصفهان مهد صنایع
دستی و فرهنگی است و من اطالع دارم که صنایع
دس��تی آنجا در حال نابود شدن است .وی افزود :به

اداری پیشبینی ش��ود تا با مشکلی که در موضوع
مس��کنمهر مواجه شدیم روبهرو نشویم .الریجانی
افزود :یکی دیگر از موضوعات مربوط به وام اس��ت؛
طبق تقس��یمبندی انجام ش��ده وام به هر نفر در
س��طح روس��تاها  ۴۰میلیون تومان ،در شهرهای
کوچک و متوسط  ۶۰میلیون و در شهرهای بزرگ
 ۸۰میلیون تومان اس��ت اما افراد پشت نوبت قرار
میگیرند ،چون سهم کالن تسهیالت بانکی برای
وام مس��کن  8/5درصد بوده است که آقای همتی
پذیرفتند آن را به  ۲۰درصد برس��انند تا گشایشی
در زمینه تسهیالت برای ساخت مسکن فراهم شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :این
طرح میتواند زمینهساز حل مشکل مسکن باشد،
البت��ه باید در مقام اج��را همه مجموعهها همچون
وزارتخانه راهوشهرسازی ،کشور و کشاورزی و بنیاد
مس��کن یک فکر را دنبال کنند ،البت��ه در این باره
مالحظات و ریزهکاری هم وجود دارد ،از جمله درباره
مسکنهای خالی که اگر نظام مالیاتی برای آنها وضع
و مالیاتهای سنگین گذاشته شود ،با این شرط که
اگر خانههای خالی را اجاره دهند ،از پرداخت مالیات
ظرف  5سال معاف میشوند ،میتواند انگیزهای برای
پر شدن خانهها باشد .الریجانی خاطرنشان کرد :در
بسیاری از کشورها دولت زمین میدهد و انبوهسازان
خانه میس��ازند و درصدی را که مالکیت آن مربوط
به دولت میشود در اختیار شهرداریها میگذارند تا
بتوانند اجاره دهند .میتوان از این امکانات هم در این
طرح استفاده کرد اما باید توجه شود که در این طرح
زمین از حالت بورسبازی خارج شود.
شما قول میدهم اگر مقاومت فعال اقتصادی داشته
باشیم حتی اگر تحریمها بدتر و فشارها بیشتر شود
هم دالر  7500تومان میش��ود .ما در اقتصاد نظم و
انضباط آهنین میخواهیم .رضایی با اشاره به اینکه
مقاومت اقتصادی به معنای ریاضت اقتصادی نیست،
گفت :اقتصاد ما آنقدر آشفته است که وقتی نرخ دالر
تغییر میکند نرخ مسکن هم تکان میخورد .اصال
چه ارتباطی باید بین دالر و قیمت مسکن در کشور
وجود داشته باشد؟

معاون وزیر نیرو گفت :مشترکانی که مصرف
آنها از  ٣٠٠کیلووات بیشتر شود غیر از افزایش
 ٧درصدی بای��د  ١۶درصد جریمه هم پرداخت
کنند که در مجموع  ٢٣درصد میشود .به گزارش
میزان ،همایون حائری اظهار کرد :در سال جاری
افزایش  ٧درصدی برق اعمال ش��د و مشترکانی
که نس��بت به قبوض سال گذش��ته  ١٠درصد
صرفهجویی داشته باشند از تخفیف  ٢٠درصدی
برخوردار میش��وند .وی در ادامه بیان کرد :این
افزایش قیمت از ابتدای خرداد روی قبوض برق
در نظر گرفته میشود .حائری درباره برنامه وزارت
نیرو برای شناس��ایی و برخورد با مشترکانی که
از برق یارانهای کشور برای استخراج بیت کوین
استفاده میکنند ،اظهار کرد :وزارت نیرو در این
زمینه به دولت پیش��نهاد داده است افرادی که
قصد وارد کردن دس��تگاههای دس��ت دوم برای
استخراج بیت کوین دارند شناسایی شوند و تعرفه
برق آنها با نرخ برق صادراتی محاسبه شود.
ارز

دالر وارد کانال  ١٢٠٠٠تومانی شد

در ادامه روند ثبات نرخ ارز در بازار ،قیمت دالر
دی��روز  ١٩خرداد  ٩٨به کان��ال  ١٢هزار تومانی
بازگش��ت و ب��ه  ١٢٩٠٠توم��ان در صرافیهای
بانکی رس��ید .به گزارش مهر ،بر این اساس نرخ
خری��د هر اس��کناس دالر در صرافیهای بانکی
 ١٢٨٠٠توم��ان و نرخ فروش آن  ١٢٩٠٠تومان
بود .همچنین قیمت هر یورو برای خرید ١٤٧٠٠
تومان و برای فروش  ١٤٨٠٠تومان بود .همچنین
در جریان معامالت بازار آزاد تهران ،قیمت سکه
طرح جدید دیروز به  ۴میلیون و  ۴۴۵هزار تومان
رسید .هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
 ۴میلیون و  ۳۵۰هزار تومان ،نیمسکه  ۲میلیون
و  ۴۵۰هزار تومان ،ربع سکه یک میلیون و ۶۷۰
هزار تومان و س��که یک گرمی  ۹۹۰هزار تومان
قیمت خ��ورد .هر اونس طال در بازارهای جهانی
 ۱۳۴۱دالر و  ۳۰سنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار
نیز  ۴۰۷هزار و  ۶۸۱تومان بود.

