
اقتصادی 6

رییس اتحادیه مشاوران امالک عنوان کرد:

ایران و عراق در صدر خریداران ملک 
در ترکیه

گروه اقتصادی - رییس اتحادیه مشــاوران امالک اظهار داشــت: 
بــا این قیمت هایی که از خرید خانه در ترکیه عنوان می شــود، می توان 
چیزی شــبیه به مســکن مهر خارج از شــهر در ترکیه خریداری کرد 
 بنابرایــن مــردم فریــب تبلیغات جــذاب خرید مســکن در ترکیه را

 نخورند.
مصطفی قلی خســروی درباره افزایش تقاضای ایرانی برای خرید 
مسکن در ترکیه اظهار داشت: اخیرا مردم ایران و عراق در صدر جدول 
خرید مســکن از سوی خارجی ها در کشور ترکیه قرار گرفتند و در این 

جدول یا ایران در رتبه اول قرار داد و یا عراق.
وی با اشــاره به بحث تبلیغات گســترده برای خرید مســکن در 
ترکیه گفت: به طور مســتمر شاهد انواع تبلیغات برای خرید مسکن در 
کشــورهای خارجی به ویژه ترکیه هستیم و این تبلیغات اغلب غیرواقع 
هســتند و متاســفانه مردم بدون مطالعه و آگاهی به سمت این تبلیغات 

جذب می شوند.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه در ایران برای سرمایه 
گــذاری در بخش مســکن هیچ تبلیغاتی ارایه نمی شــود، ادامه داد: در 
شــرایطی که در ایران هیچ تبلیغات و مشــوقی برای سرمایه گذاری در 
بخش مسکن وجود ندارد، عده ای از این وضعیت سواستفاده می کنند و 

همواره هم خریدار ایرانی است که مالباخته می شود.
خسروی افزود: آنچه که در تبلیغات از مارکت و بازار مسکن ترکیه 
ارایه می شود واقعی نیست و به همین دلیل ایرانی ها مالباخته می شوند و 

حتی نمی توانند شکایت هم کنند.
وی با اشاره به وعده اقامت با خرید مسکن تاکید کرد: مردم پیش از 
اینکه نسبت به خرید مسکن برای اخذ اقامت در ترکیه اقدام کنند، بدانند 
که در ترکیه به اتباع خارجی که مســکن خریداری می کنند، دو سند داده 
می شــود. یک ســند از سوی شهرداری است که این سند به تنهایی برای 
اخذ اقامت کفایت نمی کند و ســند دیگر یک سند ثبتی است که فقط به 
اتباعی داده می شــود که چند سال در ترکیه اقامت داشته باشند و در غیر 
این صورت ســند ثبتی به افراد ارایه نمی شــود که با دو سند شهرداری و 

سند ثبتی بتوانند برای اخذ اقامت اقدام کنند.
رییــس اتحادیه مشــاوران امالک ادامه داد: در این شــرایط وقتی 
بخواهند آن ملک را پس دهند یا واگذار کنند یک ســوم از هزینه خرید 

کسر می شود و متوجه زیان قابل توجهی می شوند.
خســروی با بیان اینکه اختالف قیمت هایی کــه بین هزینه خرید 
مسکن در تهران و استانبول در فضای مجازی و تبلیغات منتشر می شود، 
واقعی نیســت، گفت: در تبلیغات گفته می شــود با یک مبلغ مشخصی 
مــردم می توانند در اســتانبول خانــه خریداری کنند که بــا همان مبلغ 
امــکان خرید ملک در تهــران وجود ندارد اما گفته نمی شــود با همان 
 قیمت در چه منطقه ای از اســتانبول و چــه خانه ای می توانند خریداری 

کنند. 
وی تاکیــد کرد: با این قیمت هایی که از خرید خانه در ترکیه عنوان 
می شــود، می توان چیزی شــبیه به مســکن مهر خارج از شهر در ترکیه 
خریــداری کرد بنابراین مردم فریب تبلیغات جذاب خرید مســکن در 

ترکیه را نخورند.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه شــرکت های فروش 
مسکن در ترکیه تمام خدمات نقل و انتقال مالی برای خریداران ایرانی را 
انجام می دهند، اظهار داشــت: هزینه خرید مسکن در ترکیه برای ایرانی 
ها از طریق تهاتر ملک در ایران تســویه می شود یا اینکه آن شرکت تمام 
خدمات نقل و انتقاالت مالی را هم بر عهده می گیرد، حتی برخی از این 
شرکت ها برای جذب حداکثری بلیت رفت و برگشت مشتری ها را هم 

تهیه و در اختیار ایرانی ها قرار می دهند.
وی تاکیــد کرد: همچنان هر گونه خرید و فروش و معامله یا تبلیغ 
خرید مســکن در کشــورهای خارجی در ایران غیرقانونی است و هیچ 

مشاوره امالکی حق معامله ملک خارجی را ندارد.

گروه اقتصادی - بانک مرکزی 
دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه 
و بــن کارت ریالــی را مورد بازنگری 
قرار داد و به شبکه بانکی ابالغ کرد که 
مهم ترین تغییــرات صورت گرفته در 
این دستورالعمل شامل صدور کارت 
هدیه توسط هر مؤسسه اعتباری صرفًا 
برای مشتری دارای حساب سپرده نزد 
آن مؤسسه اعتباری امکان پذیر است، 
صــدور کارت هدیه در هر مؤسســه 
اعتبــاری به صــورت غیرحضوری، 
صرفاً از طریق ابزارهای پذیرش همان 
مؤسســه اعتباری مجاز است، حداقل 
مبلغ برای هر فقره کارت هدیه معادل 
۱۰۰ هزار تومان اســت و حداکثر مبلغ 
آن از ۵۰۰ هــزار تومــان به دو میلیون 
تومان افزایــش یافت و حداکثر مدت 
اعتبار کارت هدیه نیز از یک سال به دو 
سال افزایش پیدا کرده است، می شود. 

این دســتورالعمل که حاوی ۲۰ 
ماده و شــش تبصره است، در یکی از 
بندهای خود مؤسسه های  اعتباری یا 
بانک ها را موظف کرده اســت هنگام 
صــدور کارت هدیه و یــا بن کارت، 
تعهدات الزم در خصـــوص اجرای 
قانون و مقررات مبارزه با پولشــویی 
و تأمین مالی تروریســـم را از مشتری 
اخـذ و در صـورت خودداری مشتری 

از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل 
به تعهدات، مؤسسه اعتباری بایـــد از 
ارائـه خدمات به ایشان خودداری کند.

وظایــف بانک هــا در قبال 
صدور کارت هدیه 

بــا توجه به اینکــه کارت هدیه 
حداکثر به مدت دو ســال دارای اعتبار 
است و پس از انقضای مـدت مزبـور، 
مانـــده مصـــرف نشده کارت های 
هدیه در تمام شــعب مؤسسه اعتباری 
صادرکننــده، قابل دریافت اســت، 
مؤسسه اعتباری موظف است پس از 
تاریخ انقضای کارت هدیه و در صورت 
عدم ارائـــه جسـم کـــارت هدیه به 

دالیلــی نظیر مفقودی، پرداخت مانده 
مصرف نشــده کارت هدیه را صرفاً بر 
اساس درخواســـت مشتری و پس از 

احراز هویت وی پرداخت کند. 
 همچنین. مؤسسه اعتباری موظف 
است قبل از تاریخ انقضای کارت هدیه، 
در صورت ارائه جسم کارت هدیه، با 
درخواســت مشــتری و پس از احراز 

هویت وی، نســبت به تعویض، تولید 
مجدد رمز یا رفع مســـدودی کارت 
هدیه اقدام کند.   عالوه براین، مؤسسه 
اعتبــاری موظف اســت قبل از تاریخ 
انقضای کارت هدیه، در صورت عدم 
ارائـــه جسـم کـارت هدیه به دالیلی 
نظیر مفقودی، با درخواســت مشتری 
و پــس از احراز هویت وی و ابطـــال 
کـارت هدیـــه قبلی، منوط به سپری 
شــدن حداقل دو مــاه از تاریخ اعالم 
مفقودی و عدم انجام هر گونه تراکنش 
اعـم از موفق یا ناموفق طی مدت دو ماه 
از تاریخ اعـالم مفقـودی و نیـز عـدم 
ادعـای مالکیـت توسـط شخص ثالث 

با عنوان دارنده کارت هدیه طی مدت 
دو ماه از تاریخ اعالم مفقودی، نســبت 
بـــه صـــدور مجدد کارت هدیه و یا 
تولید مجدد رمز کارت هدیه اقدام کند.

از دیگــر وظایــف موسســات 
اعتباری در قبــال صدور کارت  هدیه 
و بن کارت این اســت که سازوکاری 
را فراهــم کند تــا از طریق آن، ردیابی 

تمامی تراکنش هـای هر کارت صادره 
و همچنیــن اخــذ آمــار و اطالعات 
مربــوط به تعداد کارت های هدیـــه 
و یـــا بن کارت هـــای صادره و مبالغ 
آن برای هر مشــتری - به همراه مانده 
مصرف نشــده کارت های هدیه و یا 
بن کارت هـای صادره در مقاطع زمانی 

حداقل روزانه - امکانپذیر باشد. 
 از ســوی دیگــر، بانک ها باید 
اطالعــات تراکنش هــای کارت های 
هدیـه و یـــا بن کارت هـای صـادره 
رامطابق ضوابط مذکــور در آیین نامه 
مــدت و طــرز نگاهـــداری اوراق 
بازرگـــانی، اسـناد و دفـاتر بانک هـا، 

اعالمی توسط بانک مرکزی نگهداری 
کننــد و تخلـــف از آن مشـــمول 
مجازات هـــای مقـــرر در قـانون و 
مقررات مبارزه با پولشــویی و تأمین 

مالی تروریسم می شود.
کارت هدیــه فقــط بــرای 

برداشت از حساب است 
ضمن بیان اینکــه صدور کارت 

هدیه صرفاً در قبال برداشت از حساب 
مشــتری مجــاز اســت، جدیدترین 
دســتورالعمل بانک مرکــزی صدور 
کارت هدیــه و یــا بــن کارت برای 

اشخاص زیر را ممنوع دانسته است:  
۱_ اشخاصی که از ارائه اطالعات 

یا اسناد مورد نیاز خودداری می کنند
۲_ دارندگان سابقه چک برگشتی 

رفع سوء اثر نشده
۳_ اشخاصی که به حکم مراجع 
قضایــی، حق دریافت خدمات بانکی 
از جمله افتتاح حســاب در مؤسســه 

اعتباری را ندارند
۴_ اشخاصی که به حکم مراجع 
قضایــی، حســاب آنها در مؤسســه 
اعتباری مسدود شده است و یـــا بـه 
هـــر دلیل دیگری حق برداشــت از 

حساب را ندارند
۵- اشخاص حقیقی ایرانی فاقد 
شــماره ملی، اشخاص حقوقی ایرانی 
فاقد شناسه ملی و اشـخاص خـارجی 
)حقیقــی و یا حقوقی( فاقد شــماره 

فراگیر اشخاص خارجی
۶_ اشخاص فهرست تحریمی 
بند ۲۰ ماده ۱ و فهرست توقیفی بند ۲۱ 
آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحـاقی قانون 
مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 

۱۳۹۸/۷/۲۱ هیات محترم وزیران

 حداقــل مبلــغ برای هر فقــره کارت هدیه معــادل ۱۰۰ هزار تومان اســت و حداکثر 
مبلــغ آن از ۵۰۰ هــزار تومــان بــه دو میلیــون تومــان افزایش یافــت و حداکثر 
مــدت اعتبــار کارت هدیــه نیز از یک ســال بــه دو ســال افزایش پیدا کرده اســت

چه کسانی نمی توانند کارت هدیه بگیرند؟

تشریح جدیدترین دستورالعمل 
بانک مرکزی 

جدیدترین دستورالعمل بانک مرکزی درباره صدور کارت هدیه و بن کارت توسط بانک ها حاکی از آن است که
 افراد دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، کسانی که حق دریافت خدمات بانکی را ندارند و اشخاصی که حساب 

آن ها مسدود شده است، نمی توانند کارت هدیه یا بن کارت دریافت کنند. 

گروه اقتصادی - در پی افزایش 
سقف تسهیالت خرید مسکن تا ۴۸۰ 
میلیون تومان، همــه نمادهای اوراق 
تسهیالت مسکن در معامالت امروز 
به ســقف ۵ درصدی دامنه نوســان 

رسیدند.
شــورای پول و اعتبار با افزایش 
ســقف تســهیالت خرید یا ساخت 
مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم 
تسهیالت مسکن تا دو برابر ارقام فعلی 
موافقت کرد که با توجه به بسته بودن 
زمان بازار ســرمایه در چهارشنبه ۲۴ 
شهریور، مجالی برای تغییر در قیمت 
این اوراق پیش نیامد و امروز شنبه ۲۷ 
شهریور، نخســتین واکنش ها به این 

افزایش ســقف تسهیالت مسکن در 
معامالت بازار این اوراق، رقم خورد.
سقف های جدید وام مسکن

بر ایــن اســاس وام متقاضیان 
دریافت تسهیالت انفرادی مسکن در 
تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰ و زوجین از ۲۰۰ 

به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین ســقف وام مسکن از 
حل اوراق تسهیالت برای متقاضیان 
فردی شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر از 
۸۰ بــه ۱۶۰ و زوجین از ۱۶۰ به ۳۲۰ 

میلیون تومان رسید.
سقف تســهیالت مذکور برای 
متقاضیان فردی ساکن سایر شهرها از 
۶۰ بــه ۱۲۰ و زوجین از ۱۲۰ به ۲۴۰ 

میلیون تومان رشد کرده است.
وام جعاله تعمیرات مسکن نیز که 
همراه با وام خرید پرداخت می شــود، 
از ۴۰ به ۸۰ میلیون تومان رســیده که 
امکان دریافت تسهیالت خرید مسکن 
از سوی زوجین تهرانی تا ۴۸۰ میلیون 

تومان را فراهم کرده است.
خریداران مسکن؛ در خوف 

و رجا
بــا این حــال بخش زیــادی از 
متقاضیان دریافت این تسهیالت هنوز 

دســت نگه داشــته اند تا از وضعیت 
پرونده خود مطلع شــوند سپس اقدام 
به خرید اوراق تســهیالت کنند؛ این 
بالتکلیفی سبب شده تعداد معامالت 
این اوراق و برگه های به فروش رسیده 
در معامالت امروز )۲۷ شــهریور( به 

شدت کاهش یابد.
به گفته کارشناسان، از دیگر علل 
عدم استقبال از وام مسکن ۴۸۰ میلیون 
تومانــی، پایین بودن قدرت خرید آن 
نســبت به هزینه تمام شده یک واحد 

۵۰ متری در تهران و نیز باال بودن مبلغ 
اقساط ماهانه آن است.

با وام جدید مسکن چند متر 
خانه می توان خرید؟

بر اســاس اعالم بانک مرکزی، 
متوســط قیمت هر متــر مربع واحد 
مســکونی در تهران ۳۱ میلیون تومان 
است که درنتیجه قیمت یک واحد ۵۰ 
متــری، ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان 
خواهد بود؛ لذا وام ۴۸۰ میلیون تومانی 
مسکن می تواند تنها حدود ۳۱ درصد 

)کمتر از یک ســوم( قیمت یک واحد 
مسکونی در تهران را پاسخگو باشد.

ضمن اینکه با تسهیالت مذکور 
)۴۸۰ میلیــون تومانــی( زوجیــن 
می توانند حداکثر ۱۵.۵ و مجردها )وام 
۲۸۰ میلیون تومانی( ۹ متر از یک واحد 
مسکونی با متوسط قیمت هر متر ۳۱ 
میلیون تومان را در پایتخت خریداری 

کرد.
جدیدتریــن قیمــت اوراق 

تسهیالت مسکن

قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
در معامــالت تقریباً در همه نمادهای 
زیرمجموعه نماد تســه با سد محکم 
»سقف دامنه نوسان ۵ درصدی« مواجه 
شــدند و رشد ۲ تا ۳.۵ هزار تومانی را 

تجربه کردند.
در حال حاضر بازه قیمتی اوراق 
تسهیالت مسکن ۶۲ تا ۶۳ هزار و ۵۰۰ 

تومان است.
به جز ســه نماد تسه ۰۰۰۲، تسه 
۰۰۰۳ و تســه ۰۰۰۵ )اوراق مسکن 
اردیبهشــت، خرداد و مرداد امسال( 
کــه به ترتیب ۱۲، ۱۳ و ۳۲ هزار برگه 
فروش داشتند، در سایر نمادها، فروش 

اوراق کمتر از هزار برگه بود.

هزینه ۶۰ میلیون تومانی 
دریافت وام مسکن ۴۸۰ میلیون 

تومانی
بــرای دریافــت وام مســکن 
انفرادی در تهران )۲۸۰ میلیون تومان( 
متقاضیان بایــد ۵۶۰ برگه خریداری 
کنند که با احتســاب هر برگه ۶۳ هزار 
تومــان، ۳۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان 

باید بپردازند.
همچنین زوجین تهرانی که قصد 
دریافــت وام ۴۸۰ میلیــون تومانی را 
دارند باید ۹۶۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند که با احتساب هر برگه 
۶۳ هزار تومان، ۶۰ میلیون و ۴۸۰ هزار 

تومان هزینه این وام خواهد بود.

واکنش اوراق به افزایش سقف وام مسکن؛

هزینه دریافت وام ۶۰ میلیون شد

گروه اقتصادی -عضو مجمع 
نماینــدگان هرمزگان مــازاد درآمد 
مالیاتی استان را ۱.۵ تا ۲ برابر درآمدهای 
مالیاتی دانست و گفت: باید بر اساس 
قانون مــازاد درآمد مالیاتی هرمزگان 

برای محرومیت زدایی استفاده شود.
منصور آرامی ، اظهار کرد: استان 
هرمزگان عالوه بر وصول درآمدهای 
مالیاتی، مازاد درآمدهای مالیاتی را هم 
دارد. دولت ســاالنه ســهمی را برای 
استان هرمزگان جهت وصول مالیات 

اعالم می کنند اما هرمزگان همواره ۱.۵ 
تا ۲ برابر این رقم را مازاد مالیات دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس 
شــورای اســالمی ابــراز داشــت: 
مــردم هرمزگان انتظــار دارند که بر 
اساس قانون ســهمی برای توسعه و 
محرومیت زدایی استان در نظر گرفته 
شود که متاسفانه تا کنون تحقق نیافته 

است.
آرامی با اشــاره شرایط مطلوب 
هرمزگان برای کشــاورزی، تصریح 

کــرد: هرمــزگان دارای محصوالت 
کشــاورزی خارج از فصل است به 
عنوان مثال هنگام برداشت نارنگی در 
منطقه سیاهو در هیچ کجای کشور این 

محصول یافت نمی شود.
بــر  عــالوه  داد:  ادامــه  وی 
محصــوالت دریایی، خرمای پیاروم 
نیــز از یگــر محصوالتی اســت که 
مختص شهرستان حاجی آباد و استان 

هرمزگان است.
عضو مجمع نمایندگان اســتان 

هرمزگان با ذکــر این نکته که دولت 
باید بــه اقتصاد غیر نفتــی اولویت 
بدهد، خاطرنشــان کرد: دولت ها اگر 
مشکالت مردم را با اقتصاد غیر نفتی 
حل کنند ممکن اســت دو تا سه سال 
طول بکشد اما می توان برای ۱۰۰ سال 

آینده نیز برنامه ریزی کرد.
آرامــی اظهار کــرد: اگر دولت 
به اقتصاد غیرنفتی توجه کند اســتان 
هرمزگان می تواند نقش بسیار مهمی 
را در توســعه ایفا کند کــه با تحقق 
محرومیت ها نیز برداشته خواهد شد.این امر گام بســیار بزرگی برای رفع 

گروه اقتصــادی - وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی از آغاز انتشــار 
صورت های مالی شرکت های دولتی 
زیــر مجموعه ایــن وزارتخانه برای 
شفافیت بیشــتر و نظارت عمومی بر 

عملکرد آن ها خبر داد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد 
گفت: یکی از ساز و کارهای اساسی 
برای بهبــود عملکرد شــرکت ها و 
همچنین کاهش فساد و اتالف منابع 
کــه در برخی از شــرکت ها وجود 
دارد اســتفاده از ابزارهــای عمومی 
برای نظارت بر عملکرد شــرکت ها 

اســت. این نظارت ها باعث می شود 
شرکت هایی که اموال مردم در دست 
آنها است با وســواس بیشتری مورد 

بررسی کارشناسان قرار گیرد.
وی افزود: یکی از روش هایی که 
تاکنون برای نظارت بر شــرکت های 
دولتی مغفــول بوده همین انتشــار 
صورت های مالی اســت که تاکنون 
بخــش زیــادی از عملکــرد مالی 

شرکت ها پنهان بوده است.
وزیر اقتصــاد ادامه داد: در عین 
حــال شــرکت هایی کــه در بورس 
اوراق بهادار ثبت شــده اند عملکرد 

آن هــا از طریق ســایت کــدال قابل 
بررســی اســت و صورت های مالی 
شــش ماهه و یکساله منتشر می شود 
و سوء عملکردها و استفاده نادرست 
از منابع زیر نظر دقیق سهامداران قرار 
می گیرد، اما در خصوص شرکت های 
دولتی چنین رویه ای وجود نداشت. 
وزارت اقتصــاد تصمیــم گرفت با 
اصالح این رویه، نظارت کارشناسان 
و فعــاالن اقتصــادی بــر عملکرد 

زیرمجموعه های خود را شروع کند.
طبــق اعالم وزارت اقتصاد، وی 
بیــان کرد: بر اســاس وعده ای که در 

چهاردهم شهریور داده بودیم تالش 
کردیم به ســرعت و پیــش از موعد 
مقرر صورت های مالی آن دســته از 
شــرکت های دولتی زیــر مجموعه 
وزارت اقتصاد را که آماده شده بود در 

سایت کدال بارگذاری کنیم.
در ادامه خانــدوزی اظهار کرد: 
هم اکنون و با مراجعه به سایت کدال، 

می توان صورت های مالی بیمه ایران، 
بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تامین 
خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و 

دیگر شرکت ها را مشاهده کرد.
وی در پایان گفت: در هفته های 
آینده با نهایی شدن صورت های مالی 
سایر شرکت ها به تدریج این فهرست 
افزایش پیــدا خواهد کــرد تا بدین 

وســیله در دولت سیزدهم با افزایش 
نظارت هــای عمومی شــاهد بهبود 

عملکرد شرکت های دولتی باشیم.

گروه اقتصادی -وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت با بیان اینکه قیمت 
سیمان در بازار نسبت به هفته گذشته 
باز هم کمتر شد، تاکید کرد: استان ها 
بــرای کاهش هر چه بیشــتر قیمت 
سیمان به صورت ویژه پای کار بیایند.
»ســید رضــا فاطمی امین« در 
جلســه ویدئوکنفرانســی با رؤسای 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
اســتان ها و مدیران عامل شــرکت 
شهرک های صنعتی استانی با موضوع 
بررســی مســایل مرتبط با صنعت 
ســیمان، افزود: همه فعاالن صنعت 
ســیمان مکلف به ثبت نام در سامانه 
جامع تجارت و ثبت اطالعات خرید 

و فروش در سامانه »افق« هستند.

وی با بیان اینکه موضوع سیمان 
در قالب یک برنامه سه ماهه به صورت 
مــداوم رصد و پایش خواهد شــد، 
اضافه کرد: قیمت سیمان در بورس با 
اجرای این برنامه متعادل شد و قیمت 
سیمان در بازار نسبت به هفته گذشته 

باز هم کمتر شد.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت 
ادامــه داد: قیمت ســیمان به صورت 
پاکتی به زیر ۲۵ هزار تومان رســید و 
قیمت ســیمان فله هم نزدیک به ۱۸ 

هزار تومان ارزان تر شد.
فاطمی امیــن بــا بیــان اینکه 
به صــورت کالن برای تعدیل قیمت 
ســیمان بــه موفقیت هــای خوبی 
رسیده ایم، تصریح کرد: استان ها باید 

بیشــتر از این پای کار بیایند و کار به 
صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه عرضه ســیمان 
در بورس تجربه خوبی بوده اســت، 
گفــت: کارها باید بــا جدیت هر چه 
بیشتر دنبال شود و انتظار می رود همه 
پروژه ها از جمله ۱۹ پروژه نظام توزیع 
و پوشش کاال در سامانه با قدرت ادامه 

یابد.
فاطمی امین پیشــتر نیــز با بیان 
اینکه قیمت ســیمان بــه نرخ پیش 
از قطعــی برق بازگشــته، گفته بود: 
اقداماتی کــه در جریان کنترل قیمت 
سیمان در وزارت صنعت انجام شد، 
برخورد تعزیراتی و دســتوری نبود؛ 
بلکه اصالح ساختارها منجر به تعادل 

بازار و کاهش قیمت ها شد.
همچنیــن دبیــر انجمن صنفی 
تولیدکنندگان ســیمان به ایرنا گفت: 
در زمان تامیــن ۱۰۰ درصدی برق، 
ماهانه بین ۵.۵ تا ۶ میلیون تن سیمان 
در کشور تولید می شد که با تامین ۶۵ 
درصــدی برق به حــدود ۴.۸ تا پنج 
میلیون تن کاهش یافته اســت؛ اما با 
وجود این کاســتی ها بازار را دوباره 
به تعادل رساندیم.»عبدالرضا شیخان« 
تصریح کرد: درخواســتی که فعاالن 

ســیمانی در دیدار بــا وزیر صنعت، 
معدن و تجارت داشــتند، تامین برق 
و سوخت برای واحدها بدون توقف 
در سال بود، زیرا هر زمان وقفه ای در 
تامین این دو خدمت اساسی به وجود 
آمــده، تولید، عرضه و در نتیجه بازار 
ملتهب شــده است. وی، همچنین بر 
لزوم تامین ســوخت دوم )مازوت( 
برای کارخانجــات به ویژه در فصل 
ســرما که عمده قطعی گاز در این ایام 
اتفاق می افتــد، تاکید کرد و افزود: به 

این منظور همــه واحدهای تولیدی 
مخازن ذخیره سوخت شــان را آماده 
کرده انــد و فقط یــک هماهنگی بین 
وزارتخانه های صنعــت و نفت نیاز 
اســت تا همه این مخازن از مازون پُر 

شوند.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان عنوان کرد:

مازاد درآمد مالیاتی هرمزگان برای 
محرومیت زدایی استفاده شود

وزیر اقتصاد خبر داد:

آغاز انتشار صورت های مالی شرکت های 
دولتی

وزیر صنعت  خبر داد:

قیمت سیمان در بازار نسبت به هفته 
گذشته باز هم کمتر شد

رونمایی از جزییات ساخت یک میلیون واحد مسکونی تا ۲ هفته آینده گــروه اقتصــادی - جزییات 
برنامــه اجرایی ســاخت یک میلیون 
واحد مســکونی تا دو هفته دیگر اعالم 
می شــود که بررســی ها نشان می دهد 
تحریک ساخت و ســاز در بافت های 
قدیمی موجود، بخش اصلی این طرح 
خواهد بود.طرح ســاخت یک میلیون 
واحد مسکونی که اکنون مراحل تدوین 
جزییات را طی می کند و قرار اســت تا 
دو هفته دیگر رونمایی شود، در افزایش 
ثبات قیمت مسکن در آخرین ماه تابستان 
تاثیرگذار بوده است.کارشناسان مسکن 
معتقد هســتند که طرح ســاخت یک 
میلیون مسکن در سال و همزمان طرح 
دولت برای اختصاص زمین و مصالح 

ارزان قیمت برای خانه ســازی، بازار را 
در شــرایط ثبات قرار داده است. اکنون 
قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق 
بازگشته است و قیمت آن در بورس به 
کیســه ای ۲۵ هزار تومان رسیده است.

به اعتقاد کارشناســان جهش قیمت ها 
در بازار مسکن در آستانه ورود به ۶ ماه 
دوم سال دور از انتظار است و رونمایی 
از برنامه اجرایی طرح ساخت میلیونی 
مسکن نیز می تواند در تداوم این روند 
تاثیرگذار باشــد.حاال بیش از هر زمان 
دیگری بازار مســکن در انتطار تولید 
و عرضه واحدهای مســکونی اســت 

تا رشــد بی رویه قیمت هــا که باعث 
کاهش قدرت خرید شــده است سیر 
نزولی پیدا کند و صف متقاضیان خرید 
مســکن را کاهش دهد.اعضای کانون 
سراسری انبوه سازان معتقد هستند در 
شــرایطی که عزم دولت برای ساخت 
یک میلیون واحد مسکونی جدی است 
بخش خصوصــی نیز پای کار خواهد 
آمــد و از این طــرح حمایت می کند 
اما نگاه درآمــدی بخش های خدمت 
رسان به بخش مســکن یکی از موانع 
جدی ساخت و سازها و تثبیت قیمت 
مسکن است.در همین رابطه دبیر کانون 

سراسری انبوه سازان خواستار تسهیل 
خدمات اداری برای تولید مســکن در 
کشــور شــد و گفت: اخذ یک مجوز 
برای چهار واحد ســاختمان در کشور 
دست کم یک سال درگیری بوروکراسی 
اداری و ســاخت هر متر مربع مسکن 
حــدود یک میلیــون تومــان هزینه 
خدمات سازمانی دارد. به اعتقاد »فرشید 
پورحاجت« رفع مشــکالت صنعت 
ســاختمان در مواجهه با دستگاه های 
خدمات رســان مثل شــهرداری، نظام 
مهندسی و ادارات آب، برق و گاز قبل 
از آغاز طرح جهش تولید مسکن الزم 

است و می تواند در کنترل نرخ ها در بازار 
مســکن تاثیر مستقیم داشته باشد.البته 
کارشناسان معتقد هستند که فعال خرید 
و فروش های سرمایه ای )غیرمصرفی( 
در ســایه رکود بازار، توجیه اقتصادی 
ندارد و بازار با حذف ســرمایه گذاران 
سرمایه ای )غیرمصرفی( مواجه است.

تا دو هفته دیگر مصوبات ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی اخذ می شود و 
برنامه اجرایی این طرح اعالم عمومی 
خواهد شد و آن طور که خبرنگار ایرنا 
از جزییات برنامه مطلع است تحریک 
ســاخت و ســاز در بافت های قدیمی 

موجود بخش اصلی این طرح اســت 
کــه این موضوع نیز بــاز هم در کنترل 
قیمت مسکن تاثیرگذار است.متوسط 
قیمت مســکن در پایتخت در مردادماه 
۱۴۰۰، ۳۰ میلیــون و ۹۷۰ هزار تومان 
در هر متر مربع بوده که نســبت به ماه 
قبل ۳.۱ درصد و نســبت به مشابه سال 
قبل ۳۴ درصد افزایش یافته اســت.با 
این حال مشــاهدات میدانی حاکی از 
ثبات قیمت ها در آخرین ماه تابســتان 
دارد. قیمت های پیشنهادی فروشندگان 
همــان قیمت های مرداد ماه اســت که 
البته در ســایه انتظار بازار برای کاهش 
قیمت، خریــداران قابل توجهی هم از 

قیمت های فعلی استقبال نمی کنند.
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