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افزایش  ۵٠٠درصدی قیمت مسکن در  2/5سال گذشته

وجود  ۴٠٠هزار خانه
خالی در شهرهای جدید

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت :در طول
هشت سال گذشته در بازار مسکن با رشد  980درصدی
قیمتها مواجه شدیم که حدود  500درصد آن فقط
مربوط به  2.5سال گذشته است.
مجتبی یوسفی با اشاره به افزایش قیمت مسکن و
اثرگذاری افزایش قیمت چند منطقه در شمال پایتخت
بر تمام کالنشهر و کشوراظهار داشت :در طول هشت
سال گذشته در بازار مسکن با رشد  980درصدی قیمتها
مواجه شدیم که حدود  500درصد آن فقط مربوط به 2.5
سال گذشته است /....صفحه 3

انجمن واردکنندگان تلفن همراه:

دقیقهای  ۳۳تلفن همراه
در ایران به فروش میرسد

انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعالم کرد ،در هر
دقیقه  ۳۳دستگاه تلفن همراه در کشور به فروش میرسد.
انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعالم کرد ،به طور
میانگین در هر دقیقه چهار هزار و  ۹۴۶دستگاه تلفن
همراه در دنیا به فروش میرسد .با این حال و براساس
آمارهای موجود ،در ایران در هر یک دقیقه ۳۳ ،دستگاه
تلفن همراه به فروش میرسد؛ یعنی چیزی کمتر از یک
درصد فروش موبایل در جهان .این در حالی است که ایران
یک درصد جمعیت جهان را دارد و ضریب نفوذ تلفن
همراه در کشور ،اکنون به  ۱۱۰درصد رسیده است.

وزیر علوم خواستار شد:

ادغام آموزش پزشکی در وزارت علوم
بیتابی دالر در شنبه شگفتانگیز بازار

خبر
بانک مرکزی اعالم کرد

بررسی عملکرد بانکها و موسسات
اعتباری کشور بیانگر این است که مانده
تسهیالت اعطایی تا پایان شهریور امسال
در مقایسه با اسفند پارسال رشد ۲۰.۳
درصدی داشته و فقط هشت درصد از
تسهیالت بانکی قرضالحسنه است.
طبق اطالعات منتشر شده از سوی
بانک مرکزی تسهیالت اعطایی بانکها
و موسسات اعتباری تا پایان شهریور
امسال ،معادل  ۲۸۷۷هزار و ۹۰۰
میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند
سال گذشته با رشد  ۲۰.۳درصدی
مواجه شده است.
همچنین ،تسهیالت قرضالحسنه
 ۸.۳درصد از کل تسهیالت اعطایی
بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه
را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد
تسهیالتی بانکها مربوط به مرابحه با
 ۳۱.۲درصد و فروش اقساطی ۱۹.۴
درصد است.
به لحاظ عددی در پایان شهریور سال
جاری  ۲۳۹هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان از
کل تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات
اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این
میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته،
 ۱۸درصد رشد را نشان میدهد.
همچنین ،بررسی عملکرد بانکهای
تخصصی در پرداخت تسهیالت تا
پایان شهریور سال جاری نشان دهنده
این است که تسهیالت اعطایی با ۷.۵
درصد افزایش از رقم  ۳۸۷هزار و ۷۰۰
میلیارد تومان به عدد  ۴۱۶هزار و ۷۰۰
میلیارد تومان رسیده که سهم تسهیالت
قرضالحسنه از این میزان تسهیالت
اعطایی بانکهای تخصصی معادل ۲۱
هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان بوده که با
افزایش  ۶.۵درصدی در مقایسه با اسفند
سال گذشته مواجه شده است.
گفتنی است که  ۵.۱درصد
از وامهای بانکهای تخصصی را
قرضالحسنه تشکیل میدهد.
طبق این گزارش ،بررسی تسهیالت
اعطایی بانکهای غیردولتی و موسسات
اعتباری در پایان شهریور امسال نشان
میدهد که تسهیالت این بانک با ۲۳.۶
درصد رشد به رقم  ۲۰۲۴هزار و ۲۰۰
میلیارد تومان رسیده است و سهم
تسهیالت قرضالحسنه از این میزان
تسهیالت  ۷.۸درصد (  ۱۵۷هزار و ۲۰۰
میلیارد تومان) بوده که اعطای این نوع
تسهیالت در این نوع بانکها در شهریور
امسال  ۱۸.۱درصد رشد داشته است.
همچنین ۳۶.۸ ،درصد کل اعتبارات
ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه
این بانک به رقم  ۷۴۵هزار و ۴۰۰
میلیارد تومان بوده است.

قیمت دالر دیروز شنبه  ۲۲آبان همچنان بر مدار
افزایشی قدم برمیدارد و از صبح تا ظهر سه مرتبه رکورد
خود در سال  ۱۴۰۰را شکسته است
قیمت دالر دیروز شنبه  ۲۲آبان همچنان بر مدار
افزایشی قدم برمیدارد و از صبح تا االن سه مرتبه رکورد
خود را بهبود بخشیده است .در لحظه آغاز بهکار بازار آزاد
قیمت اسکناس آمریکایی روی  ۲۸هزار و  ۵۰۰تومان
بود ،بعد به  ۲۸هزار و  ۵۵۰تومان رسید .ساعاتی بعد
سکوی  ۲۸هزار و  ۶۰۰تومان را فتح کرد و در ساعت ۱۲
ظهر به  ۲۸هزار و  ۶۵۰تومان رسید .این عدد باالترین
قیمت دالر در سال  ۱۴۰۰است و در یک سال گذشته
بیسابقه محسوب میشود .با توجه به روند افزایش قیمت
دالر در معامالت پشتخطی (تا  ۲۸هزار و  ۶۸۰تومان)
بهنظر میرسد دیروز رشد قیمت دالر در بازار آزاد ادامه
داشته باشد.
موج جدید افزایش قیمت دالر از کجا شروع شد؟
قیمت دالر پنجشنبه هفته قبل ( ۲۰آبان) خجالت
را کنار گذاشت و رکوردی جدید از خود خلق کرد .دقیقا
در ساعت  ۱۵و  ۳۰دقیقه ظهر پنجشنبه که مردم
خودشان را برای تعطیالت آخر هفته آماده میکردند و
بازار از حالت رسمی خارج میشد .شاید برای آنها که
مدتهاست بیخیال دنبال کردن وقایع و اتفاقات بازار ارز
شدهاند ،اتفاق غریبی باشد ،اما وقایع روز پنجشنبه برای
فعاالن قیمت دالر کامال قابل پیشبینی بود ،چون یک روز
قبل دالر را در جایگاه  ۲۸هزار و  ۴۲۰تومان دیده بودند
و میدانستند خودش را برای فتح رکورد  ۲۸هزار و ۴۵۰
تومانی سال  ۱۴۰۰آماده میکند .در ساعت  ۱۵و ۳۰
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دالر رکورد شکست

افزایش  ۲۰درصدی اعطای وام

دقیقه روز پنجشنبه دالر نهایتا روی  ۲۸هزار و  ۵۰۰تومان
ایستاد ۵۰ .تومان باالتر از رکورد قبلی در روز پنجشنبه
هشتم مهرماه !۱۴۰۰
دالر سال  ۱۴۰۰را سههزار و  ۷۵۰تومان ارزانتر از
چیزی که این روزها روی تابلو صرافیها میبینیم شروع
کرد .قیمت دالر در روز شنبه  ۱۴فروردین ماه  ۲۴هزار
و  ۸۰۰تومان بود .هرچقدر جلوتر رفتیم وضع بهتر شد.
تقریبا یک ماه بعد در روز سهشنبه  ۱۶اردیبهشت ماه
قیمت دالر به  ۲۰هزار و  ۹۰۰تومان رسید .این عدد را
باید کف قیمت دالر سال  ۱۴۰۰در نظر بگیریم .در این

وزیر راه و شهرسازی:

روز بارقههایی از امید در دل خیلیها روشن شده ،اما فقط
سرمایهگذارانی برنده شدهاند که در آن روز دالر خریدهاند.
اگر فرض را بر این بگذاریم کسی در  ۱۶اردیبهشت روی
دالر سرمایهگذاری کرده باشد ،االن با گذشت حدود
ششماه از رسیدن به سود  ۲۷درصدی حتما خوشحال
است.
روند قیمت دالر در نیمه اول سال ۱۴۰۰
ماه عسل دالر در اردیبهشتماه به پایان رسیده و از
آن به بعد اسکناس آمریکایی برمدار افزایش حرکت کرده
است .در ششم شهریور  ۱۴۰۰صرافیهای قیمت دالر را ۲۸

هزار و  ۲۵۰تومان ثبت کردهاند .البد بعضیها در آن روز
غصه خوردهاند .یک سری از سرمایهگذاران هم دالرهایشان
را فروختهاند و از بازار خارج شدهاند .همگی دچار اشتباه
شدهایم ،چون تقریبا  ۳۰روز بعد ،قیمت دالر رکورد جدیدی
بهنام خود ثبت میکند ۲۸ :هزار و  ۴۵۰تومان در پنجشنبه
هشتم مهرماه .در این روز قیمت دالر سه هزار و  ۶۵۰تومان
بیشتر از  ۲۴هزار و  ۸۰۰تومان اول سال بوده و بازدهی
سرمایهگذاران در عرض شش ماه به  ۱۳درصد میرسید.
روند قیمت دالر در چند روز اخیر
قیمت دالر در روز پنجشنبه  ۲۰آبان رکورد سال
 ۱۴۰۰را شکست روی پله  ۲۸هزار و  ۵۰۰تومان ایستاد.
سه هزار و  ۷۰۰تومان بیشتر از قیمت ابتدای سال و هفت
هزار و  ۵۰۰تومان بیشتر از سهشنبه  ۱۶اردیبهشت ماه.
فقط دو روز گذشته ،اما دالر خیال ایستادن ندارد و دیروز
شنبه  ۲۲اردیبهشت دالر در معامالت صبحگاهی به ۲۸
هزار و  ۵۵۰تومان رسید و تا ظهر قله  ۲۸هزار و ۶۵۰
تومان را فتح کرد .یعنی در عرض چند ساعت موفق شد
دو بار رکورد سال  ۱۴۰۰را بکشند.
قیمت دالر در حالی به  ۲۸هزار و  ۶۵۰تومان رسیده
که بانک مرکزی تالش میکند با کاهش نرخ صرافی ملی
بخشی از تقاضای بازار را به نفع خود جمع کند .دالر در
صرافی ملی صبح دیروز  ۲۸هزار و  ۱۲۹تومان بود ،اما
االن به  ۲۷هزار و  ۹۸۱تومان رسیده است .به این ترتیب
آنهایی که تا ظهر موفق شدهاند سهمیه  ۲۲۰۰دالری
خود را با قیمت  ۲۷هزار و  ۹۸۱تومان تحویل بگیرند،
با فروش آن در بازار آزاد حدود یک میلیون و  ۲۵۰هزار
تومان نفع بردهاند.

هزینه نگهداری یک معلول ماهانه  ۵میلیون تومان است

انتقاد از زیر سوال بردن فلسفه پیشگیری از معلولیت توسط مجلس!

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت :اگر افزایش جمعیت
مدنظر است ،باید به دنبال افزایش جمعیت باکیفیت و سالم باشند و نباید
فلسفه پیشگیری از معلولیت را زیر سوال ببرند.
طرح جوانی جمعیت پس از کش و قوسهای فراوان به تصویب مجلس
شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان رسید .این طرح در روزهای اخیر نیز
توسط رییس مجلس شورای اسالمی به دولت ابالغ شد ،اما در بندهایی از
این طرح درباره غربالگری جنین و محدودیت در توزیع اقالم پیشگیری
مواردی مطرح شده است که کارشناسان حوزه بهداشت و سازمان بهزیستی
به آن انتقاداتی داشتهاند« .محمد شریعتمداری» وزیر سابق تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در همین راستا اعالم کرده بود :یا طرح جوانی جمعیت مجلس
شورای اسالمی که محدود کردن غربالگری ژنتیک را در پی دارد مخالفیم
و اعتراض خود را بر مبنای نظرات سازمان بهزیستی برای استمداد فوری از
شورای نگهبان به آن شورا فرستادیم .او همچنین تاکید کرده بود؛ با انجام این
غربالگری تاکنون از تولد ۷۳۰۰نوزاد دارای معلولیت جلوگیری شده است.
در حالی که همچنان کارشناسان به مواد  ۵۳و  ۵۶این طرح که لزوما
درباره غربالگری جنین است ایراداتی دارند« ،محمد عنابستانی» نماینده
مجلس شورای اسالمی و یکی از موافقان جدی طرح جوانی جمعیت اعالم
کرده است که هزینه غربالگری و مشاوره ژنتیک باالست و نباید نگران تولد
فرزندان مشکلدار باشیم ،اما با نگاهی گذرا به هزینههای غربالگری و همچنین
هزینههایی که یک فرد دارای معلولیت به خانواده و جامعه و بخش سالمت وارد
میکند ،هم میتوان متوجه تفاوت این هزینهها شد.
در همین رابطه «محمد نفریه» معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور
در واکنش به این اظهارات و درباره هزینههای نگهداری یک فرد دارای معلول
برای خانواده و جامعه گفت :معلولیت افراد در یک خانواده هزینههای سرباری
به خانوادهها وارد میکند که واقعا طاقتفرساست.

وی ادامه داد :چند سال پیش طی بررسیهایی مشخص شد ،حدود ۵
میلیون هزینه باالسری ماهانه برای نگهداری یک فرد دارای معلولیت نیاز
است این هزینه شامل خورد و خوراک ،پوشاک و  ...نمیشود ،یعنی عالوه بر
هزینههای جاری زندگی خانواده باید هزینههایی را نیز برای درمان ،توانبخشی
و  ...نیز پرداخت کند که به آن هزینه باالسری میگویند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به قانون حمایت از افراد دارای
معلولیت گفت :براساس ماده  ۲۷قانون حمایت افراد دارای معلولیت دولت
مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید
فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد ساالنه تعیین و اعتبارات الزم
را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند .برای اجرای ماده  ۲۷این قانون
بیش از  ۱۱میلیارد تومان بودجه الزم است .اما تقریبا  ۳۵۰میلیون تومان برای
این بخش به ما بودجه تخصیص داده شده است.
نفریه با بیان اینکه آنچه برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت
الزم داریم حدود  ۳۸هزار میلیارد تومان است ،تصریح کرد :در حال حاضر
برای سال  ۱۴۰۰پیشبینی بودجه برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای
معلولیت بیش از  ۳۸هزار میلیارد تومان است ،اما در قانون  ۱۸۰۰میلیارد
تومان پیشبینی شده است و بعد از رایزنی صورت گرفته  ۲۰۰میلیون تومان
دیگر نیز به آن اضافه شد و به حدود  ۲هزار میلیارد تومان رسید .حال اینکه
چقدر از این بودجه تخصیص پیدا کند ،هنوز مشخص نیست.
وی تاکید کرد :هزینههای باالسری که نگهداری یک فرد دارای معلولیت
برای خانواده و همچنین برای جامعه ایجاد میکند بسیار زیاد است .البته ما در
حال حاضر هم نمیتوانیم همین مقدار را برای افراد دارای معلولیت پرداخت
کنیم .حال اگر به تعداد این افراد دارای معلولیت افزوده هم شود که کار بسیار
سختتر میشود.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد :هر چقدر شدت
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معلولیت بیشتر باشد این هزینه باالسری بیشتری است .اگر افزایش جمعیت
مدنظر است باید افزایش جمعیت باکیفیت و سالم مدنظر باشد و نباید فلسفه
پیشگیری را زیر سوال برد .مشاوره ژنتیک و غربالگری ژنتیک باعث میشود
بار معلولیت و بار بیماریها از خانواده و جامعه نیز کاسته شود ،چراکه برخی از
مشکالت ژنتیکی منجر به بیماریهای خاص میشود و هزینه هنگفت را برای
درمان به خانواده و جامعه وارد میکند .نفریه تصریح کرد :در حال حاضر هم
امکانات مشاوره در کشور مناسب است و هم امکانات آزمایشگاهی در کشور
داریم و دلیلی برای اینکه بخواهیم جلوی آن را بگیریم وجود ندارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد :تمام افراد دارای معلولیت تحت پوشش
سازمان بهزیستی دارای بیمه سالمت هستند و براساس ماده  ۶قانون حمایت
از افراد دارای معلولیت وزارت بهداشت باید همه افراد دارای معلولیت را تحت
پوشش بیمه سالمت قرار دهد و عالوه برآن نیز خدمات توانبخشی را وارد بیمه
پایه کرده و به مددجویان تحت پوشش این خدمات را به صورت بیمه ارائه
دهیم که از سال گذشته نیز آغاز شده است.

قرقیزستان میتواند کریدور ترانزیتی
ایران به حوزه شانگهای باشد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امکان
توسعه حملونقل ریلی ،جادهای و هوایی
بین ایران و قرقیزستان گفت :قرقیزستان
میتواند کریدور ترانزیتی ایران به حوزه
شانگهای باشد .دنیر امان گلدییف معاون
اول نخست وزیر و وزیر امور اقتصاد و
دارایی جمهوری قرقیزستان و هیأت همراه
با حضور در ساختمان دادمان وزارت راه
و شهرسازی ،با رستم قاسمی ،وزیر راه و
شهرسازی به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون
مشترک همکاریهای دو کشور و جمعی
از معاونان وی دیدار و در مورد مباحث
مختلف اقتصادی گفتوگو کرد.قاسمی در
این دیدار با اشاره به اهمیت روابط دوجانبه
ایران و قرقیزستان گفت :جدا از مبحث
ترانزیت ،دو کشور میتوانند در مواردی
چون تجارت ،سرمایهگذاری طرفین در
دو کشور ،کشاورزی و صادرات تجربه و
دانش فنی و مهندسی ایران به قرقیزستان
همکاری کنند.وی ادامه داد :با توجه به
اینکه کمیسیون مشترک همکاریهای
ایران و قرقیزستان در مهرماه برگزار شد،
الزم است یک تیم فنی برای بررسی و
پیگیری مصوبات گذشته و آمادهسازی
طرحها و مصوبات برای کمیسیون مشترک
بعدی تشکیل شود.وزیر راه و شهرسازی با
اشاره به ظرفیت باالی همکاری دو کشور
در زمینه ترانزیت گفت :امکان ترانزیت
ریلی از بندرعباس به قرقیزستان فراهم
است و با استفاده از توافقات موجود با
ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه،
میتوان این ظرفیت را گسترش داد .وی
افزود :همچنین توسعه ترانزیت جادهای
بین دو کشور نیز میتواند در دستور کار
قرار بگیرد .در زمینه حملونقل هوایی
نیز امروز پروازهایی بین مشهد و پایتخت
جمهوری قرقیزستان برقرار است که این
پروازها نیز میتواند افزایش پیدا کند .این
وزیر دولت سیزدهم ادامه داد :قرقیزستان
میتواند به کریدور انتقال کاالهای ایرانی
به حوزه شانگهای و کشورهای شرقی
تبدیل شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
قرقیزستان ظرفیتهای بالقوه بسیاری
دارد که میتواند به ظرفیتهای بالفعل
تبدیل شود ،گفت :ایران نیز در صنایع
مختلفی از جمله صنایع غذایی ،لوازم
خانگی و … از توانمدیهای خوبی
برخوردار است که قرقیزستان میتواند
از این ظرفیت استفاده کند.وی افزود:
تبادالت گردشگری نیز میتواند بین
دو کشور به سرعت برقرار شود .با توجه
به این موضوع به نظر میرسد یکی از
مواردی که باید در دستور کار تیم فنی
قرار بگیرد ،موضوع روادید بین دو کشور
است .امیدوارم در سفر و نشست آینده
در این مورد نیز به نتایج خوبی برسیم.

