۵۰۰هزار مسکن مهر به صورت نیمهکاره در کشور وجود دارد .علی نبیان ،مدیرعامل سازمان ملی

اشیای بزرگ یا سنگین و
همچنین ظروف شیشهای،
چینی و سایر اشیای شکستنی
و ظروف حاوی مواد خوراکی
ی را در قفسههای
و شیمیای 
پایین کابینت و کمد قرار دهید.

زمین و مســکن با بیان این موضوع گفت« :تکمیل طرحهای مسکن مهر اکنون به صورت ویژه در نیممیلیون مسکن
شهرهای باالی ۲۵هزار نفر توسط ســازمان ملی زمین و شهرسازی و زیر ۲۵هزار نفر توسط بنیاد مهر نیمهکاره در
مسکنوشهرهایجدیددرحالانجاماست».
ایران

نبیان افزود« :بهرهبرداری از طرحهای مسکن مهر به صورت ماهانه درحال انجام بوده و اتمام طرح
ن سالجاری از برنامههای اولویتدار
مسکن مهر به جز پروژههایی که مشکل حقوقی دارند ،تا پایا 
وزارت راه و شهرسازی است».

چهارشنبه25اردیبهشت|1398سال هفتم | شماره1694
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

بورس  ۳۹۹۴واحد رشد کرد

نرخهای خودرو و مسکن
به آگهیهای دیوار ،شیپور و باما بازگشت

شــهروند| قیمتها دوباره به دیوار و شیپور و باما
برگشتند.سرکیبهقیمتامالکوخودرودرسایتهای
گفتهشده،نشانمیدهدکهقیمتهابانرخهایگذشته
تفاوت آنچنانی ندارند .با این حال رضا الفتنسب ،رئیس
اتحادیهکسبوکارهایاینترنتیبه«شهروند»میگوید:
«قرار شــده قیمتها به فضای مجــازی برگردند ،اما
فیلترهایی لحاظ شده اســت که اگر کسی قیمتهای
پرتوپال و باالیی درج کرد ،آگهی او حذف شود .بهعنوان
مثالدیگرکسینمیتواندخودروی120میلیونتومانی
را160میلیونتومانآگهیکند».گرچهموتمنی،رئیس
اتحادیهنمایشگاهدارانخودرومعتقداستکههنوزفیلتر
قیمتها اعمال نشــده و دیروز آگهیهایی با نرخهای
عجیب دیده است ،اما الفتنسب میگوید که این فیلتر
قیمتهابهزودیاجراییمیشود.
بازگشتقیمتبهدیواروشیپور
 12اردیبهشــت بود که قیمت خــودرو و پس از آن
قیمت ملک از سایتها حذف شد .اتحادیه صنفی و البته
دادستانی معتقد بودند که فضای مجازی کنترل بازار را
به دست گرفته است و دالالن در این فضا قیمتسازی
میکنند .پس از حکم قوه قضائیه برای حذف قیمت از
سایتهای اینترنتی ،شرایط جدیدی برای درج قیمت
در این سایتها لحاظ شد که البته برای کاربران کاربرد
چندانی نداشت ،زیرا آگهیدهندگان مجبور بودند تنها
حدودقیمترابزنند.
اتحادیه کســبوکارهای اینترنتی هم در این زمینه
اعالم کرد که برای کوتاهشــدن دســت دالالن از بازار
خودرو شــرایط جدیدی را اعمال کردیم که براساس
آن محدوده قیمتها به صورت واقعی تعیین شــود و
آگهیدهندگان برای درج این محدوده قیمت از سوی
اتحادیههایصنفیقیمتبگیرند.
از دیــروز اما قیمت خودرو و امــاک بدون تغییرات
خاصی به سایتهای مجازی برگشــتند و تغییر رویه

خاصی به چشــم نیامد .البته ســعید موتمنی ،رئیس
اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو هم
به ایرنا گفت« :آگهیهای فروش خودرو و مسکن باید
شناسنامهدار و قابل ردیابی باشد ،تا دالالن به درج آگهی
صوریاقدامنکنند».
به گفته موتمنی ،اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی
مقرر کرده قیمتهای کارشناسیشده خودرو همه روزه
از اتحادیه صنف نمایشــگاهداران و فروشندگان خودرو
تهران گرفته شود ،اما در این زمینه تاکنون مراجعهای به
این اتحادیه انجام نشده است .اما حاال باید دید ماجرا از
چه قرار است و اکنون انتشار آگهی با گذشته چه تفاوتی
دارد؟اصالچقدر کاهشالتهاببازارتوانستهموفقعمل
کند؟
حذف قمیتهــا التهاب بــازار را کم کرد
موتمنی با ابراز رضایت از حذف موقت نمایش قیمت
در آگهیهای خودرویی در این سایتها در روزهای
گذشــته افزود« :در چند روز اخیر التهاب و هیجان
کاذب قیمــت خودروها فروکش کــرده و قیمتها
روند نزولی به خود گرفته بــود ،بهطوری که قیمت
پژو 2008از  480بــه 380میلیون تومان ،ســراتو
از  380به 320میلیون تومان ،جــک  S5از  380به
310میلیــون تومان ،پــژو 206تیــپ  2از  110به
95میلیون تومان ،پژو پــارس از  118به 97میلیون
تومــان ،پرایــد  111از  55به 50میلیــون تومان،
پراید 131از  53به 50میلیون تومان ،ساینا از  67به
61میلیون تومان ،تیبــا از  58به 51میلیون تومان و
تیبا  2از  65به 57میلیون تومان کاهش یافت».
او ادامــه داد« :درحالیکــه دیروز صبح پیشــنهاد
350میلیون تومانی برای فروش پژو 2008هم مشتری
نداشت ،اما اکنون شاهد بازگشت قیمت آن در سایتها
باقیمتهاییدرحدود480میلیونتومانهستیمکهبه
هیچعنوانمنطقینیست».

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  :عملکرد مسئوالنه بانک مسکن در حوزه تامین مالی دو حوزه عرضه و
تقاضای بازار ملک شایسته تقدیر است.

سید مازیار حسینی ،معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،با بیان اینکه بانک مسکن رکن محوری تامین مالی بخش مسکن محسوب
می شــود خاطرنشان کرد :در اجرای طرح ها و برنامه های تدوین شــده از سوی وزارت راه وشهرسازی برای رونق بخشی به حوزه ساخت و بازار معامالت مســکن بانک مسکن نقش محوری و کلیدی دارد و
خوشبختانه با همکاری دلسوزانه مدیران ارشــد این بانک در پیشبرد این برنامه ها امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک نیاز خانوارها را به مســکن مورد نیازشان مرتفع کنیم .وی با اشاره به تدوین بسته رونق
مســکن در بانک مسکن خاطر نشان کرد :هدف از بسته رونق مسکن در وهله اول تحقق شعار سال  98مبنی بر رونق تولید است که دولت به صورت جدی برای این موضوع عزم خود را جزم کرده است؛ حوزه
مســکن و ساختمان هم یکی از ضروریات جامعه و موضوعی مورد تقاضا و مورد نیاز از سوی مردم است و هم این که تولید ،اشــتغال و رونق بخشی به این صنعت جزو کم هزینه ترین حوزه هایی است که می
تواند منجر به ایجاد مشاغل گوناگون و بی شمار شود .حسینی ادامه داد :به همین دلیل طبیعی است که دولت به دنبال رونق تولید مسکن باشد؛ رونق بازار ساخت و ساز می تواند بسیاری از صنایع کشور که
به طور مستقیم و غیر مستقیم با صنعت ساختمان در ارتباط هســتند را فعال کند که بیش از  130رشته مختلف را در بر می گیرد و باعث شادابی اقتصاد کشور می شود.این در حالی است که رونق ساخت و
ساز از سوی دیگر نقطه امنی است برای جمع کردن سرمایه های مردم و به کار گیری آن برای تولید یک محصول بادوام که می توان از آن به عنوان یک کاالی ارزشی و سرمایه ای ماندگار برای مردم یاد کرد.

تابلویقیمت

اعمال فیلتر قیمت برای آگهیهای مجازی

شهروند| در جریــان دادوستدهای دیروز بازار
ســرمایه تعداد 5میلیارد و 219میلیون ســهم و
حقتقدم بهارزش یکهزار و 407میلیارد تومان
در 284هزار نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت و
شاخص بورس با رشــد 3994واحدی در ارتفاع
211هزار و 746واحد قرار گرفت .شــاخصهای
اصلی بازار ســرمایه هم روز متعــادل و مثبتی را
پشت سر گذاشــتند؛ بهطوری که شاخص قیمت
(وزنیـارزشــی) 1146واحــد ،کل (همــوزن)
1348واحــد ،قیمت (همــوزن) 937واحد ،آزاد
های بــازار اول
شــناور 4872واحد و شــاخص 
2881واحد و بازار دوم 8238واحد رشد را بهثبت رساندند .بر اساس این گزارش ،در بازارهای فرابورس ایران
هم با معامله 1585میلیون ورقه بهارزش 648میلیارد تومان در 165هزار نوبت ،آیفکس 48واحد رشد کرد و
در ارتفاع 2588واحد قرار گرفت.

بازار ارز (قیمتها به تومان)
سنا (اسکناس)
دالر آمریکا

عددخبر

ویژه

9

درتاالرحافظ

بازارچه

 97هنوز مشخص نشده است.
سقف سهام هر خانواده چقدر است؟
هر خانواده با هر تعداد جمعیــت نمیتواند به صورت
نامحدود ســهام عدالت بگیرد .درواقع ماجرای ســهام
عدالت با یارانه نقدی تفــاوت دارد که به هر خانواده با هر
تعداد جمعیت پرداخت میشود .برای سهامعدالت سقف
این سهام برای هر خانواده 5میلیون تومان است و با فرض
اینکه خانوادهای تعداد افرادش  10نفر باشــد ،سهم هر
فرد 500هزار تومان میشود.
ازدواج ،طالق یا تولد افراد در میزان ســهام
عدالت خانوار تاثیر دارد؟
خیر .برخالف یارانه نقدی؛ ازدواج ،طالق و فوت تاثیری
در شرایط و مبلغ سهامداری مشموالن ندارد،به طوری
که متولدین بعد از تاریخ ثبتنام خانوارها نیز مشــمول
سهامعدالتنیستند.
آیا ثبتنامشــدگان فوتشده مشمول سهام
عدالتمیشوند؟
بله ،ثبتنامشــدگان نهایی در صــورت فوت نیز جزو
مشــموالن ســهام عدالت هســتند و وراث قانونی آنها
میتوانند از طریــق آدرس اینترنتــیsamanese.ir
اطالعــات الزم را جهت اقدامات بعدی کســب و ضمن
مراجعه به دفاتر منتخب پیشــخوان دولــت موجود در
آدرس اینترنتی مذکور نسبت به تقسیم و تسهیم سهام
شخص متوفی بین وراث اقدام کنند.
بر این اســاس تمامی وراث قانونی مشموالن متوفی
میتوانند با مراجعه به یکی از دفاتر منتخب پیشــخوان
خدمات الکترونیک دولت و با ارایه مدارک الزم و امضای
تقسیمنامه سهام عدالت نسبت به تقسیم سهامعدالت
و منافع آن اقدام کننــد ،در صورتی که تنها یکی از وراث
مراجعه نکند ،چنین اقدامی امکان پذیرنیست.
چه مدارکی را باید به دفاتر پیشخوان خدمات
الکترونیک دولت جهت تقســیم سهام عدالت
متوفیانارایهداد؟
کدملی و تاریــخ تولد متوفی ،اصــل کارتملی وراث
قانونی ،اصل گواهی حصر وراثت شخص متوفی،شماره
شبای بانکی وراث و نشانی و کدپستی محل اقامت یکی از
وراث از مدارک مورد نیاز به شمارمیآیند.
 آیا میتوان سهام عدالت را مانند سایر اوراق
بهادار خرید و فروش کرد؟
خیر .درحال حاضر چنین امکانــی وجود ندارد ،اما
این موضوع در دســتور کار ســازمان بورس و وزارت
اقتصاد قرار دارد و بنا به گفته جعفر ســبحانی ،مشاور
ســازمان خصوصیسازی نهاییشــدن طرح خرید و
فروش برگه سهام عدالت در مراحل پایانی قرار دارد.
این طرحسال گذشته در مجلس مطرحشده و منتظر
تصویب است.
 آیا میتوان سهام عدالت را به نام دیگران ثبت
کرد؟
خیر .نقل و انتقال ســهام به نام دیگــران هم ممکن
نیست و معامله برگه سهام عدالت ممنوع است و اعتبار
ندارد.در بانک اطالعاتی مشــموالن سهام عدالت فقط
ثبتنامشــدگان قطعی ،ســهامدار نهایی سهام عدالت
محسوبمیشوند.

دخل و خرج

بازار جهاني

تغییر

نوع

14934.8

هر اونس طال

قيمت

(دالر)

تغییر

1297.95

یورو

16833

نقره

14.67

د انگلیس
پون 

19068.3

هر بشكه نفت اوپك

70.66

درهم امارات

4033.4

هر بشكه نفت برنت

70.42

کاغذ و دفترچه یادداشت

-

قیمت (تومان)

کاغذ A4دابل آ بسته 500عددی

 76هزار و 700

کاغذ A4سل پرینت 80گرمی مدل EXACTIVEبسته 500عددی

 58هزار

دفتر چوبی 60برگ بنی دکو مدل08

 29هزار

کاغذ A4کپیمکسبسته 500عددی

 60هزار

کاغذ A4سلپرینتبسته5عدد

 290هزار

دفتریادداشتبیگایاستودیومدلهریپاتربههمراهبوکمارکهدیه

 26هزار

دفتر یادداشت طرح godfather2مدلBSB-00619

 15هزار

دفترچه یاداشت مدل اپل x

 9هزار و 200

دفتر یادداشت طرح barcelonaمدلBSB- 00622

 15هزار

دفتر یادداشت طرح resident evilمدلBSB-00618

 15هزار

کاغذ 80گرمیکپیمکسسایز A4بسته 500عددی

 59هزار

کاغذگلدسایز A5بسته 500عددی

 32هزار

دفتر یادداشت طرح gears of warمدلBSB-00615

 15هزار

قیمتشکردولتی

3400

عباس قبادی ،معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گفت« :در
حال حاضر شــکر در همه میادین میوه و ترهبار شهرداری و فروشگاههای منتخب
بدونمحدودیتوباقیمت۳هزارو 400توماندرحالعرضهاستوازنظرتأمینشکر
کشورمشکلینداریم».بهنقلازوزارتصنعت،معدنوتجارت،قبادی بابیاناینمطلب
افزود« :حجم زیادی از تقاضا برای شــکر وجود داشت که از طریق همکارانمان در بازرگانی
دولتیتأمینشد».

تورمتولیدمرغوتخممرغ

تومان

80

تورم در بخشهای تولیدی محصوالت مرغداری صنعتی در زمســتان گذشــته
نسبت به فصل مشابه  ۱۳۹۶تا مرز ۸۰درصد رســیده است .بررسی آمار مرکز آمار
درصد
دربارهشاخصقیمتتولیدکنندهمحصوالتمرغداریهایصنعتیکشوردرزمستان
 ١٣٩٧نشان میدهد که شــاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداریهای
صنعتی کشور در زمستانســال  ١٣٩٧به عدد  ۵۳۶.۲۴رسید که ١٣.٩٦درصد نسبت به
فصلقبل(تورمفصلی)و٧٩.٣٨درصدنسبتبهفصلمشابهسالقبل(تورمنقطهبهنقطه)افزایشداشته است.

مدتزمانانتظاربرایخریدخانه

33

فردین یزدانی ،مدیر طرح جامع مســکن با اشــاره به وضع بازار مســکن گفت:
«نسبت متوسط قیمت یک واحد مسکونی به درآمد خانوار شاخصی است که به آن
توانپذیریمسکنمیگویند.قبلازافزایشقیمتمسکندرسالگذشتهمدتزمان
سال
انتظار برای خرید خانه 11سال بوده ،اما با شرایط امروز قطعا به باالی 13سال رسیده
است ».یزدانی تأکید کرد« :این اعداد در شرایطی است که مردم از حقوق و دستمزد خود
هیچ مصرفی نداشته باشند ،اما اگر خانوار یکسوم از درآمد خود  -درآمد متوسط جامعه  -را
مصرفومابقیرابرایخریدمسکنپساندازکند،مدتزمانانتظاربرایخریدمسکنبه33سالمیرسد».

