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آخوندی  ،وزیر راه و شهرسازی:

گزارش

نظام مهندسی و کنترل ساخت وساز
نیاز به بازنگری دارد

سال بیستوسوم شماره  6685شنبه  16دی 1396

«ایران» از پیامد فروکش تجمعات اخیر گزارش میدهد

قیمت ارز و سکه در مسیرکاهش

گزیده

سکه نسبت به باالترین نرخ خود در یک هفته اخیر حدود  100هزار تومان ارزان شد

صرافیهای چهارراه اســـتانبول در طول
هفتـــه گذشـــته تابلوهای قیمـــت دالر را
خالی گذاشته یا از پشت ویترینهایشان
برداشـــته بودند .بـــه روز نشـــدن تابلوی
قیمـــت در ایـــن خیابـــان ،نشـــانهای از
نوســـانات لحظـــهای بـــازار ارز اســـت.
نوساناتی که درســـت از  8دی ماه با آغاز
ناآرامیها شـــروع شـــد و قیمـــت دالر را
تـــا نزدیکـــی کانـــال  4400تومانی پیش
برد .اما بـــا افزایش عرضه دالر از ســـوی
بانک مرکزی قیمت ارز کنترل شـــد و در
آخریـــن روز معامالت هفته گذشـــته ،با
کاهش روبهرو بود و قیمت دالر در کانال
4300تومانیتثبیتشد.
حســـین عبده تبریـــزی ،اقتصاددان
درباره این نوســـانات بـــازار ارزگفت«:در
رابطه با نرخ ارز بازار تشخیص این است
کـــه نرخ ارز امکان افزایش دارد و روی آن
حساب میکند ،اگر تشخیص دولت این
باشـــد که بازار چنیـــن گرایشهایی دارد
باید کمـــک کنـــد ارز به وســـیلهای برای
پسانـــداز تبدیل نشـــود .یعنـــی دولت
باید حباب منفی بـــازار ارز را خالی کند تا
وسیلهای جهت پسانداز نشود».
بـ ــه گـ ــزارش تسـ ــنیم ،او ادامـ ــه داد:
«تشـ ــخیص بـ ــازار این اسـ ــت کـ ــه از تمام
چیزهایـ ــی کـ ــه وجـ ــود دارد ارز زیر قیمت
اسـ ــت ،برای همین هم در بـ ــورس فقط
تمـ ــام سـ ــهام تحت تأثیـ ــر ارز بیشـ ــترین
رشـ ــد را داشـ ــتهاند ،مانند پتروشیمیها،
خودروسـ ــازی ،فلزات و ....حتی در بورس
نیز تعدیل قیمتها از قیمت ارز هم فراتر
رفته اسـ ــت ».اما کاهش قیمـ ــت در بازار

یکماهـــه اخیـــر در بـــازار بـــوده اســـت.
امـــا قیمت هـــر شـــانه تخم مـــرغ که به
18هزار تومان رسیده بود ،بر اثر افزایش
واردات ،کاهـــش یافـــت و بـــه شـــانهای
12هزار و  500تومان رسید .قبل از گرانی،
قیمت مصوب تخم مرغ در شـــانههای
30عددی در میادین میوه و ترهبار کمتر
از  12هزار تومان بود و در ســـطح شهر نیز
در همین حدود به فروش میرسید.
ی از
بعـــد از بـــاال گرفتـــن نارضایتـــ 
قیمتها ،بـــرای تنظیم بـــازار تخممرغ
و شکســـت قیمـــت ،اقـــدام بـــه واردات
تخممـــرغ ترکیـــهای بـــا عاملیت بخش
خصوصـــی کـــرد و بـــر اســـاس اعـــام
انجامشـــده در میادیـــن میـــوه و ترهبـــار
شـــهرداری تهـــران بـــه قیمـــت  12هزار
و  600تومـــان توزیع شـــد .ســـتاد تنظیم
بـــازار نیـــز قیمت هرشـــانه تخممـــرغ را
12هزار و 600تومـــان و به عبارتی دانهای
 420تومان تعیین کرده اســـت و سازمان
حمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
نیـــز تأکید کـــرده که این قیمـــت حداکثر
نـــرخ فـــروش بـــوده و فروختـــن بیش از
آن گرانفروشـــی بهحســـاب میآیـــد و
مـــردم میتواننـــد مـــوارد گرانفروشـــی
را به ایـــن ســـازمان و شـــماره تلفن 124
اعالمکنند.
از طرفـــی قیمـــت مـــرغ نیـــز در بازار
با روند کاهشـــی همـــراه بوده اســـت .بر
اساس اعالم محمد یوسفی ،مدیرعامل
اتحادیه مرغداران استان تهران در حال
حاضرقیمت مرغ گوشـــتی در مرغداری
 4700تومـــان ،در کشـــتارگاه  6400تومان

سکه نیز اتفاق افتاد .بهدنبال ناآرامیها،
قیمت سکه به فراتر از یک میلیون و 555
هزار تومان رسـ ــیده بود اما در آخرین روز
معامالت هفته گذشـ ــته ،کاهش قیمت
صـ ــد هزار تومانـ ــی داشـ ــت و در محدوده
قیمتـ ــی یک میلیون و  465هـ ــزار تومانی
قرار گرفت .اما با وجود این کاهش قیمت،
هنوز هم در بازار سکه حباب قیمتی وجود
دارد و برگـ ــزاری  17حراجی نیز نتوانسـ ــته
اسـ ــت راه بـ ــه جایـ ــی ببرد.گرانـ ــی دالر از
دالیـ ــل اصلی رکوردشـ ــکنیهای سـ ــکه و
عدم کاهش قیمت آن به شـ ــمار میرود
کـ ــه گفته میشـ ــود هنـ ــوز برای هر سـ ــکه
100هزار تومان حباب قیمت وجود دارد.
تا به حال  130هزار قطعه سکهتمام و نیم
بهـ ــار آزادی در حراجیها به فروش رفته
اسـ ــت ،با این حال سلیمانی ،مدیرعامل
بانک کارگشایی میگوید« :با وجود اینکه
حراجیهای بسـ ــیاری تاکنون برگزار شده
اما قیمتها فعالً باالست که دلیل اصلی
این موضوع را میتوان در افزایش قیمت
دالر طـ ــی هفتههـ ــای اخیـ ــر جس ـ ـتوجو
کـ ــرد .به هـ ــر صـ ــورت دالر در ایـ ــن مدت
به طور قابل توجهی گران شـ ــده اسـ ــت و
این موضوع همـ ــراه با افزایش قیمتی که
در اونـ ــس جهانی طـ ــا رخ داده ،موجب
میشـ ــود بهای سـ ــکه باال رود .ولی با این
حال اگر این حراجیها هم برگزار نشـ ــده
بود به طور حتم قیمت سکه میتوانست
باالتر از رقم کنونی باشد».
ëëکاهشقیمتتخممرغ،مرغ
وافزایشبهایقیمتبرنجهندی
تخم مـــرغ ،پرحاشـــیهترین کاال طی

تفاوت اصلی وامهای اوراقدار بانک مسکن و ملی

هرچنـــد کـــه در هـــر دو وامهـــای اوراقدار بانک
مســـکن و ملی میزان سود و دوره بازپرداخت وام
تفاوتـــی نداشـــته و حتی مبلغ هر بـــرگ اوراق به
ازای تسهیالت یکسان اســـت ،اما تفاوتهایی در

این دو مورد وجود دارد .اختالف اصلی پرداخت
تسهیالت مســـکن از طریق انتشـــار اوراق بین دو
بانک مسکن و ملی در مرحله اول به دوره زمانی
آن بر میگردد که در بانک مسکن کوتاهتر خواهد

ایرنا

«نظام مهندسـ ــی و کنتـ ــرل سـ ــاختمان مانند نظام
فنی -اجرایی کشور با آشـ ــفتگیها و معضالتی جدی
روبهرو اسـ ــت .نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضعیت آشفتهتری نسبت به
نظام فنی  -اجرایی کشـ ــور دارد و توزیع مسـ ــئولیت در آن بیشتر مشهود است که
متأسفانه هیچ یک از دست اندرکاران فعالیت مهندسی مسئولیت محصولی را
که ارائه میدهند ،نمیپذیرند».
وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی
عمران ،معماری و مدیریت شـ ــهری این موضـ ــوع را عنوان کرد و گفت :حتی اگر
نتیجه و محصول نهایی آن بیمارستانی باشد که در زلزله کارآیی نداشته باشد این
نظام مسئولیت پاسخگو نیست ،زیرا محصول نهایی کارآیی ندارد.
عباس آخوندی بر لزوم تغییر موقعیت از سیستم تجویزی به عملکردی در حوزه
نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی -اجرایی کشور تأکید کرد و گفت :مشکلی
که ما در ایران در حوزه مهندسـ ــی داریم مربوط به پذیرش مسـ ــئولیت حرفهای
است .به همین دلیل ضرورت دارد تا نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین نظام
مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بازنگری قرار دهیم.
او با تأکید بر اینکه اگر نظام تجویز دارای اشکاالتی باشد ،راهکاری برای برونرفت
از آن وجـ ــود نـ ــدارد ،در حوزه ارجاع کار نیز مشـ ــکالت و چالشها را تشـ ــریح کرد
و گفت :هنگامی که کار ارجاع شـ ــد ،اگر نتیجه منجـ ــر به کیفیت محصول نهایی
مهندسی نشود و در عمل محصول نهایی فاقد کیفیت باشد مانند آنچه در زلزله
اخیر در کرمانشاه شاهد بودیم که هیچ یک از ساختمانهای درمانی کارآیی الزم
را نداشتند ،تضمین محصول نهایی که در این حوزه ساختمان است را چه کسی
میپذیرد؟
این مقام سیاسـ ــتگذار ارشد حوزه مسکن و ساختمان کشور گفت :مشکلی که در
نظام فنی -اجرایی داریم این است که از مرحله تأیید صالحیت تا اجرا ،نظارت و
بهرهبرداری ،اساساً سیستم بر اساس مسئولیت حرفهای بنیانگذاری نشده است
بلکه بر اسـ ــاس کار بوروکراتیک طراحی شـ ــده که این آفتی است که باید درصدد
حل آن باشیم.
عضو کابینـ ــه دولت دوازدهم تأکید کرد :قطعـ ــاً صالحیت مهندس را باید بیمه
تضمین کند نه یک کارمند و اصوالً باید صالحیت با قدرت پذیرش مسـ ــئولیت
حرفهای همراه باشـ ــد کـ ــه این نظام عملکردی اسـ ــت که بایـ ــد جایگزین نظام
تجویزی شده و این کار با اجماع به سرانجام خواهد رسید.
آخونـ ــدی تأکید کرد :اساسـ ــاً وظیفه کنترل مضاعف در سـ ــاختمانهای شـ ــهری
برعهده شهرداری است.اگر شهرداری خود مسئول کنترل ساختمانهای شهری
است باید خودش نیز ناظر را انتخاب کند و نه در مقام مجری که در مقام ناظر بر
کار نظارت صحیح و اصولی کند و گزارش بدهد .از روز نخست نیز تأکید داشتهام
که باید مفهوم طراحی و نظارت را از بازرسی تفکیک کنیم.
 ۵ëëنکته مهم در آیین نامه جدید کنترل ساختمان
وزیر راه و شهرسـ ــازی یادآور شـ ــد ۳ :سال اسـ ــت که میخواهیم آیین نامه کنترل
سـ ــاختمان را تغییر دهیـ ــم که هنوز این اقدام به سـ ــرانجام نرسـ ــیده اسـ ــت .در
آییـ ــن نامه جدید  ۵مـ ــورد را مدنظر قرار دادهایم -۱ :تفکیک نظارت از بازرسـ ــی،
-۲سازمان نظام مهندسی باید تنظیمکننده و تنسیقکننده امور مهندسان باشد،
 -۳مهندسی حق مطلق مهندسان و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان است،
 -۴مهندس مسئولیت اقدام خود را بپذیرد و  -۵مهندس مسئولیت اقدام خود را
در مؤسسه بیمه معتبر ،بیمه کند.

اقتصادی
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نیم نگاه

 ëëســـلیمانی ،مدیرعامل بانک کارگشـــایی :بـــا وجود اینکه
حراجیهای بســـیاری تاکنون برگزار شده اما قیمتها فعالً
باالســـت که دلیل اصلی این موضوع را میتوان در افزایش
قیمت دالر طی هفتههای اخیر جستوجو کرد

و در ســـطح شـــهر  6750تومان اســـت
که در مقایســـه با قیمت  7هزار تومانی
قبل ،کاهش یافته اســـت .اما در سویی
دیگـــر از بـــازار ،برنج هنـــدی در عمده
فروشیها با افزایش قیمت روبهرو شده
اســـت .برخی بررسیها نشان میدهد
که قیمت برنج هندی در بازار طی یک
ماه اخیر حدود  20درصد افزایش یافته
است.
آقاطاهر ،رئیـــس اتحادیه بنکداران
مواد غذایی تهـــران در این باره به مهر
میگوید« :علت این امر تنشی است که
در پی ممنوعیت ثبت سفارش واردات
برنج به بازار وارد شـــده و برای رفع این
تنش باید سریعتر برنجهای موجود در
گمرک را ترخیص کنند که متأســـفانه

بود چون ســـپردهگذاری انجام نشـــده و متقاضی
بهطور یکجا مبلغ خرید اوراق را پرداخت میکند،
ولـــی در بانـــک ملی ســـپردهگذار بابـــت دریافت
اوراق ،مستقیم پولی نمیپردازد بلکه سپرده وی

ایـــن کار بـــا کنـــدی انجـــام میشـــود».
البته مســـعود بصیری ،مدیر کل دفتر
برنامهریزی تأمین ،توزیع و تنظیم بازار
وزارت جهاد کشاورزی این ادعا را قبول
نـــدارد و اعالم کرده اســـت که کمبودی
در بـــازار نیســـت و در صـــورت لـــزوم
ذخایـــر را به بازار عرضـــه خواهند کرد.
او همچنین خبـــر داده که قیمت برنج
مرغوب ایرانـــی در بـــازار کاهش یافته
است .مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی
بهعنـــوان متولی تولید و تنظیـــم بازار،
معتقد هســـتند هیچ کمبودی در بازار
برنج وجود ندارد و اقـــدام به احتکار از
سوی برخی سودجویان میتواند یکی از
دالیل گرانی برنج هندی طی هفتههای
اخیرباشد.

در بانک میماند و متناسب با آن یک برگ اوراق
میگیرد و میتواند بفروشـــد و از سود سپرده هم
بهرهمند شـــود یا تا رســـیدن به میزان کافی برای
دریافت وام صبر کند که زمانبر است.

عراق واردات برخی محصوالت کشاورزی از ایران را ممنوع کرد

مدیـــرکل دفتـــر هماهنگـــی صـــادرات محصوالت کشـــاورزی
و صنایع تبدیلی ســـازمان توســـعه تجـــارت ایران اعـــام کرد:
براســـاس اطالعیه وزارت امـــور خارجه از ششـــم دیماه ورود
برخی محصوالت کشاورزی به عراق ممنوع شد.
توگـــو بـــا ایرنـــا ،افـــزود :براســـاس
«محمـــود بـــازاری» در گف 
ابالغیـــه وزارت امـــور خارجـــه و طبـــق اعالم ســـفیر ایـــران در
بغـــداد ،عـــراق ورود برخـــی محصـــوالت کشـــاورزی از جمله
کاهو ،شـــلغم ،چغندر ،کلم و گل کلم را به این کشـــور ممنوع
ســـاخته اســـت .وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت :دلیل
ایـــن ممنوعیـــت تاکنون اعالم نشـــده و ایران در حال بررســـی
موضوع است.
این مقام مســـئول یادآور شـــد :اطالعیه مزبور سه روز پیش به
اســـتانها ابالغ شـــده و انتظار میرود صادرکنندگان این امر را
مورد توجه قرار دهند.به گفته بازاری ،بیشـــترین آمار صادرات
محصوالت کشـــاورزی به عراق مربوط به سیب زمینی ،سیب
درختی و صیفی جات است.

ëëسهم صادرات بخش کشاورزی ایران به  13درصد رسید
رئیس اتـــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشـــاورزی ایران گفت:
براســـاس اعـــام مؤسســـه پژوهش اقتصاد کشـــاورزی ،ســـهم
صادرات بخش کشاورزی کشور در سالجاری از کل صادرات به
 5.6میلیارد دالر و معادل  13درصد رسید .غالمحسین شافعی
توگوی دولت و بخش خصوصی
در نشست اعضای شورای گف 
در مشـــهد افزود :معاون آبفای وزارت جهاد کشاورزی نیز اعالم
کرده اســـت که  250هزار هکتار به اراضی آبی کشـــاورزی کشـــور
افزوده شـــده اســـت .وی اظهار کرد :ایران 9میلیـــون و  600هزار
هکتار اراضی آبی کشـــاورزی دارد و میزان صادرات محصوالت
کشاورزی آن ســـاالنه  6.4میلیارد دالر است ،این در حالی است
که ترکیه پنج میلیون و  215هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد
و میزان صادرات محصوالت کشـــاورزی آن ساالنه 16.6میلیارد
دالر اســـت.وی گفت :کـــره جنوبی نیز  753هـــزار هکتار اراضی
آبی کشـــاورزی دارد و میزان صادرات محصوالت کشـــاورزی آن
11.2میلیارد دالر در سال است.

 ۵ëëچهره سرنوشتساز
بازار نفت در سال ۲۰۱۸
پس از اینکه نفت ســـال  ۲۰۱۷را در
باالترین قیمت دو ســـال گذشته به
پایان رساند ،امســـال ممکن است
در هر جهتـــی (افزایش یـــا کاهش
قیمـــت) حرکـــت کنـــد .بلومبرگ
در ایـــن باره به معرفـــی پنج چهره
سرنوشتســـاز بازار نفت در ســـال
 ۲۰۱۸پرداخـــت که میتوانند نقش
تعیین کننـــدهای در رونـــد حرکت
قیمت نفت داشته باشند .این افراد
عبارتند از :خالد الفالح ،وزیر انرژی
و صنعـــت عربســـتان؛ الکســـاندر
نواک ،وزیر انرژی روســـیه؛ تیم داو،
مدیرعامل شرکت «پایونیر نچرال
ریسورسز»؛ نیکالس مادورو ،رئیس
جمهـــور ونزوئـــا و در آخر«الـــون
ماسک» ســـتاره فناوری که امیدوار
اســـت پنج هزار دســـتگاه خودروی
برقی ارزان قیمت به فروش رساند.
ëëسرمایهگذاری جذاب
در بخش مسکن از طریق بورس
رئیـــس ســـازمان بـــورس گفـــت:
ســـرمایهگذاران بایـــد امـــکان
ســـرمایهگذاری در بـــازار مســـکن از
طریق بازار سرمایه را داشته باشند؛
همانطور که بایـــد بتوانند در زمینه
طـــا و اوراق از طریـــق ایـــن بـــازار
ســـرمایهگذاری کنند .در این رابطه
صندوق زمین و ساختمان به عنوان
یکـــی از گزینههـــای جـــذاب بـــرای
سرمایهگذاری جهت سرمایهگذاری
در حوزه مســـکن به شـــمار میرود.
به گـــزارش بازار ســـرمایه« ،شـــاپور
محمـــدی» افزود :صنـــدوق زمین
و ســـاختمان کـــه با مجوز ســـازمان
بـــورس و اوراق بهـــادار فعالیـــت
خود را آغاز کرد ،تاکنون با عملکرد
مثبتی همراه بوده است.
ëëامروز ،آخرین مهلت
ارائه اظهارنامه مالیات
معـ ــاون مالیـ ــات بـ ــر ارزش افـ ــزوده
سـ ــازمان امور مالیاتی کشور آخرین
مهلت ارائـ ــه اظهارنامـ ــه مالیات بر
ارزش افزوده را پاییز - ۹۶شنبه ۱۶دی
ماه -اعالم کرد .به گزارش سـ ــازمان
امور مالیاتی ایران ،محمد مسـ ــیحی
افزود :طبـ ــق قانون ،مؤدیـ ــان نظام
مالیات بـ ــر ارزش افزوده ،حداکثر 15
روز پـ ــس از پایـ ــان هـ ــر فصل مهلت
دارنـ ــد اظهارنامه مالیاتی خـ ــود را از
طریق سـ ــایت عملیات الکترونیکی
مالیات بـ ــر ارزش افزوده به نشـ ــانی
 WWW.EVAT.IRارائه و مالیات و
عوارض ابـ ــرازی را پرداخت کنند اما
بـ ــا توجه به اینکه آخرین روز مهلت
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پاییز)
سـ ــالجاری مصادف بـ ــا روز جمعه
(تعطیل رسمی) است ،بنابراین روز
شـ ــنبه  16دی آخرین مهلت تسلیم
اظهارنامه دوره مذکور خواهد بود.

