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معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برآوردها 
نشان می دهد که قطعه اول آزادراه تهران – شمال 
تا پایان تابستان امسال به بهره برداری نمی رسد.

به گزارش  باشــگاه خبرنــگاران جوان،  خیراهلل 
خادمی، در نشســتی درباره آخرین وضعیت آزادراه 
تهران – شمال اظهار کرد: مقرر شده بود تا پایان آبان 
ماه، قطعه اول آزادراه تهران – شــمال به بهره برداری 
برسد اما مجری این پروژه )بنیاد مستضعفان و شرکت 
آزادراه تهران – شمال( اعالم کرد در تابستان ساخت 
این قطعه به پایان می رسد. با این حال برآوردها نشان 
می دهد که تا پایان تابستان نیز ساخت این پروژه به 

اتمام نمی رسد.
معاون وزیر راه و شهر سازی در حالی این مطلب 
را بیان کرد که معاون اول رئیس جمهور در 27 خرداد 
سال گذشــته در حاشــیه بازدید از آزاد راه تهران ـ 
شمال، گفته بود: امیدوارم قطعه 1 در سال ۹۶ تکمیل 
شود و مردم بتوانند از این قطعه به طول ۳2 کیلومتر 

استفاده کنند.
اسحاق جهانگیری طی بازدید از آزادراه همت-کرج 
در دی ماه سال گذشته هم تصریح کرده بود: در اطراف 

با وجود وعده معاون اول رئیس جمهور

آزادراهتهران-شمالتابستانامسالهمتکمیلنمیشود

تهران آزادراه های مهمی در دســت احداث داریم که 
نیازمند بازدید و پیگیری متعدد است. آزادراه تهران- 
شمال یکی از مهم ترین های اینهاست و در بین مردم 

به یک داستان دنباله دار تبدیل شده است.
همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین 

وضعیت راه آهن قزوین – رشت گفت: زیرسازی خط 
راه آهن قزوین – رشــت و ساخت پل بزرگ کیلومتر 
۵۵ راه آهن )قزوین –رشــت(، در دو هفته گذشته به 
پایان رسیده و تمامی بسترها تا ایستگاه رشت آماده 

شده است.

خادمی دربــاره آخرین وضعیت کنارگذر جنوبی 
تهران تصریح کرد: با توجه به آنکه 40 کیلومتر دیگر 
به این پروژه اضافه شده اما این پروژه تا پایان سال به 
بهره برداری خواهد رسید.معاون وزیر راه و شهرسازی 
درباره راه آهن خاف – هرات نیز گفت: در این پروژه تنها 
دو کیلومتر از عملیات اجرایی تا مرز غوریان باقی مانده  
و باالســت ریزی به میزان 28 واگن در ۶0 کیلومتری 
داخل مرز افغانستان در حال اجراست. مراحل زیرکوبی 
نیز به زودی آغاز می شود و امیدواریم عملیات اجرایی 
این پروژه تا پایان تابســتان امســال به اتمام برسد.
خادمی با اشاره به راه آهن چابهار – زاهدان بیان کرد: 
بخش اول این خط با منابع داخلی در حال اجرا است 
و زیرســازی این پروژه با پیشرفت 44 درصدی انجام 
می شود. برای تأمین مالی راه آهن چابهار – زاهدان با 
هندی ها مذاکره  کرده ایم. وی درباره راه آهن گرگان 
– بجنورد – مشــهد نیز گفت: برای ساخت این پروژه 
با کنسرسیومی متشکل از آستان قدس رضوی و یک 
شرکت چینی با برآورد 10 هزار میلیارد تومانی معادل 
18.2 میلیارد یوآن به توافق رسیده ایم، این پروژه دو 

هفته قبل ابالغ شده است.

قیمت )به تومان(نوع سکه
2/۵۳0/000سکه تمام طرح جدید
2/414/000سکه تمام طرح قدیم

1/2۳8/000نیم سکه
707/000ربع سکه

40۶/000گرمی
20۹/۵10هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/224دالر
8/27۵یورو
۹/۳۹۶پوند

1/۵40لیر ترکیه
1/۹12درهم امارات

* معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشــور از ســقوط 7۶۵ 
پله  ای رتبه جهانی پیام رسان تلگرام پس از مسدودسازی در ایران خبر 
داد. به گزارش تســنیم؛ امیر خوراکیان با بیان این مطلب اظهار کرد: 
بررســی ترافیک دامنه های پیام رسان تلگرام بر اساس آمار رتبه بندی 
ترافیک وب سایت الکســا در سه ماه گذشته نشان می دهد که دامنه 
Telegram.org )مربوط بــه تلگرام وب( با ۳۳ رتبه کاهش دارای رتبه 

۳00، دامنــه t.me بــا 114 رتبه کاهش دارای رتبــه ۶00 و دامنه 
 telegtram.me با 7۶۵ رتبه کاهش دارای رتبه 2۳28 در ترافیک جهانی

 شده اند.
* همراه اول مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان به ستاد دیه کشور برای 
آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، کمک کرد.به گزارش اداره کل 
ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هدف از این کار کمک 
به آزاد سازی زندانیانی است که به دلیل عدم توانایی نسبت به 
پرداخت دین )حق الناس( در جرائم غیر عمد در زندان هستند.
* معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت: طرح نهایی ملی الگوی 
کشت محصوالت کشاورزی تا دو ماه آینده در همه استان های کشور 

اجرا و عملیاتی می شود.
* طبق اعالم شــرکت مادرتخصصی توانیر، امسال با توجه به 
شرایط ویژه به وجود آمده و کاهش بارندگی در فصل بارش و 
کم شــدن سطح آب پشت سدها حدود سه تا سه هزار و 5۰۰ 
مگاوات از ظرفیت نیروگاههای برقابی کشور کاسته شده و با 
درنظر گرفتن رشد 5 تا 7 درصدی مصرف هر ساله در کشور 
پیش بینی می شــود حدود 5 تا 6 هزار مگاوات کمبود برق در 

کشور داشته باشیم.
* طبــق اعالم گمرک ضوابط صدور گاز مایع مشــخص شــد.بر این 
اســاس صادرات پنج فرآورده اصلی نفتی از جمله گاز مایع به نیابت 
از شــرکت های پاالیشــی نفتی کشور بر عهده شــرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران است.
* رئیس ســازمان امور مالیاتی گفت: تا 2۰ خرداد سال جاری 
76۱ هزار اظهارنامه مالیاتی مربوط به عملکرد سال 96 مؤدیان 
دریافت شده است. سیدکامل تقوی نژاد در گفت وگو با فارس 
اظهار داشــت: خرداد ماه مهلت ارائه اظهارنامه های مؤدیان 
حقیقی و مشــاغل و نیز تیر ماه برای مؤدیان حقوقی است، 
 تا بتوانند اظهارنامه های خود را به ســازمان مالیاتی تسلیم 

کنند.

گروه اقتصادی- 
در پی افزایش چشــمگیر قیمت مســکن و 
اجاره بها که در پی فرصت ســوزی های دولت در 
زمینه ساخت و ساز مسکن رخ داده، بهتر است 
دولتمردان سری هم به بنگاه ها بزنند تا با واقعیت 

موجود در بازار مسکن روبه رو شوند. 
در روزهــای اخیر شــاهد گرانی های بی ســابقه ای 
هســتیم، به عنــوان نمونه قیمت برخــی خودروها با 
افزایش های سرسام آوری تا 2۵ میلیون هم افزایش یافته 
و در نمونه دیگری قیمت سکه هم با نزدیک به ۵00 هزار 
تومان افزایش نسبت به ابتدای همین ماه، به بیش از دو 

میلیون و ۵00 هزار تومان رسیده است. 
با این حال، بازار مســکن هم دستخوش تغییراتی 
شده که در نوع خود کم سابقه است، قیمت مسکن طی 
ماه های اخیر با رشــدهای بسیار باالیی مواجه شده که 
دسترســی مردم، خصوصا قشر جوانی که برای تشکیل 
زندگی به تهیه مســکن نیاز دارند را با سختی مضاعفی 

همراه کرده است. 
اردیبهشت سال گذشته متوسط قیمت خانه در شهر 
تهران، چهار میلیون و ۵۳0 هزار تومان بود که طی یک  
سال اخیر متری یک میلیون و 4۵0 هزار تومان افزایش 
یافته و به آســتانه شش میلیون تومان رسیده است. به 
عبارت دیگر طی یک  سال گذشته، قیمت خانه بیش از 
۳2 درصــد افزایش یافته که تقریبا ۳/۵ برابر نرخ تورم 

می باشد. 
در همین زمینه، ســه هفته پیش یکی از مشاوران 
امالک با  اشاره به رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه 
گفته بود: »اگر بگویم رشد قیمت مسکن در منطقه پنج 
تهران 100 درصد بوده اســت شاید موجب نارضایتی 
برخی از متقاضیان شود اما این موضوع رخ داده است.« 
در عین حال، این افزایش قیمت بر روی اجاره بها نیز 
تاثیر گذاشته و شاهد افزایش اجاره بها نیز بوده ایم؛ چه 
اینکه در گزارش بانک مرکزی با عنوان »شاخص بهای 

کاال و خدمــات مصرفی« برای فروردین ۹7 آمده، علت 
افزایش شاخص بهای گروه مسکن و متعلقات آن، ارزش 
اجاری مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غیرشخصی 

بوده است. 
به عبارت دیگر، هر دو عامل اثرگذار روی این افزایش 
قیمــت، از ســوی افزایش اجاره بها صــورت گرفته که 
متاسفانه خبرهایی درخصوص تداوم آن شنیده می شود، 
چنان که حســام عقبایی، نایب  رئیس  اتحادیه مشاوران 
امالک هم گفته بود: »میزان قیمت اجاره در تابســتان 
۹7 بیش از نرخ تورم خواهد بود؛ بنابراین اجاره نشینان، 

امسال با رشد قیمتی روبه رو هستند.« 
این در حالی است که در آستانه فصل نقل و انتقاالت 
هستیم و با این وجود، هنوز واکنشی از سوی مسئولین 
مربوطه از جمله وزیر راه و شهرسازی دیده نشده و خوب 
است دولتمردان سری هم به بنگاه ها بزنند تا با واقعیت 

موجود در بازار مسکن روبه رو شوند. 
گرانی هایی که با بی توجهی دولت به عرضه 

مسکن تشدید شد 
یکی از دالیلی که موجب شــده قیمت مســکن با 
افزایش روبه رو شود؛ کمبود عرضه و ساخت وساز در کشور 
اســت، چندی پیش هم در گزارش کیهان نوشتیم که 
براساس آمار بانک مرکزی تعداد ساختمان های شروع شده 
توسط بخش خصوصی در مناطق شهری در سال گذشته 

به کمترین رقم از سال 1۳۶8 بدین سو رسیده است. 
برای بررســی بیشــتر این موضوع بــه جدیدترین 
آمار بانک مرکزی رجوع کردیم و مشــخص شد تعداد 
ساختمان های شروع شــده توسط بخش خصوصی در 
شش ماهه نخســت ۹۶، 1/۹ درصد کاهش داشته که 
گواه دیگری بر کاهش شــروع عرضه مســکن در سال 

گذشته می باشد.  
متاسفانه دولت حسن روحانی با این فرصت سوزی 
و بی توجهی به موضوع عرضه مســکن باعث شده تا در 
شــرایط فعلی با کمبود خانه مواجه شویم و در پی آن 

نتوانیم تقاضــای موجود را تامین نماییم؛ موضوعی که 
زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کرده است. 

در این زمینه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی 
همــواره از مازاد مســکن صحبت کــرد؛ در حالی که 
همین موضوع ســه روز پیش مــورد انتقاد محمدرضا 
رضایی کوچی، رئیس  کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت 
و وی در این باره گفت: »بارها وزیر راه و شهرسازی اعالم 
کرده اســت که 2/۵ میلیون خانه خالی از سکنه داریم، 
در حالی که سال گذشته گزارش مرکز پژوهش ها نشان 
می داد که ســه میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود 

داریم.« 
کاهش ساخت و ساز در دوره وزارت عباس آخوندی 
که کمترین میزان طی حدود ســه دهه اخیر محسوب 
می شــود، طبیعتا در به وجود آمدن این کسری نقش 

مهمی داشته است. 
سیاستی که نتوانست مردم را خانه دار کند

دولــت تدبیر و امید با وجود اینکه تمام انرژی خود 
را در حوزه مسکن، صرف »صندوق پس انداز یکم« کرد 
باز هم نتوانست گرهی از مشکل خانه دار شدن مردم باز 
کند؛ چراکه هرچند افزایش وام خرید، در ظاهر به نفع 
خریداران است اما به علت آنکه تقاضا را در بازار تحریک 
می کند، موجب گرانی شده و در نهایت دود آن به چشم 

خریداران می رود. 
به گزارش مشــرق، اگر در ســال 1۳۹۳ یک فرد با 
وام خرید 2۵ میلیون تومانی می خواست یک واحد ۵0 
متری در تهران خریداری کند، باید 1۵۵ میلیون تومان 
نیز نقدا تهیه می کرد. اما در سال جاری برای خرید یک 
واحد ۵0 متری، فرد خریدار با وام 80 میلیونی، باید 220 

میلیون تومان نیز نقدا تهیه کند. 
بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می شود 
سرعت گرانی مسکن از سرعت افزایش وام خرید، پیشی 
گرفته اســت یعنی در حالی که دولــت رقم وام خرید 
مســکن را افزایش می دهد، قیمت مســکن با سرعت 

بیشتری باال می رود و کار خرید خانه را برای مشتریان 
سخت تر می کند. 

به این موارد باید سســتی وزیر راه و شهرسازی در 
اجرای قانون مالیات بــر خانه های خالی را اضافه کرد، 
چراکه وی با حرکت کندی که در زمینه راه اندازی سامانه 
ملی امالک )به عنوان مقدمه قانون مالیات بر خانه های 
خالی( داشته، این شائبه را تقویت کرده که حرکات این 
وزارتخانه در راستای منافع برج سازان و سایر ذی نفعانی 

قرار دارد که از خالی بودن خانه ها سود می برند.
طرحی که دولت فقط برای انتخابات مطرح کرد

ســال ۹2 در زمانی که روحانی به عنوان کاندیدای 
ریاســت  جمهوری وارد این رقابت شد، طرح »مسکن 
اجتماعی« را به عنوان طرح مســکنی دولتش معرفی 
کرد اما با گذشت پنج سال از روی کار آمدن دولت، اصال 
مشخص نیست این طرح چیست! و اصال چه سرنوشتی 

پیدا کرده است! 
اگرچــه در تمام این مدت بارها زمزمه این اظهارات 
از سوی دولتی ها به گوش می رسید که مسکن اجتماعی 
طرحی در مقابل مسکن مهر دولت های نهم و دهم است، 
اما در نهایت در فروردین ماه وزیر راه و شهرســازی آب 
پاکی را روی دســت همه ریخت و گفت قرار نیست در 

این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم. 
در همین راستا، سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون 
عمران مجلس در اوایل اردیبهشــت گفت: »به هر حال 
مسکن اجتماعی باید یک طرح روشن و قابل لمس باشد 
اما ظاهراً  هدف دولت کشاندن مسکن اجتماعی به بافت 
فرسوده است و براســاس همان سیاست های اصالح و 

بازسازی بافت فرسوده است.«
چیزی که تا اینجای کار به نظر می رســد این است 
که در ادامه عملی نشــدن وعده مسکن اجتماعی، اصال 
این طرح قرار نیست خانه سازی را توسعه داده و احتماال 
به همین شــکلی که تاکنون جلو آمــده! باز هم ادامه 

خواهد یافت.

گزارش کیهان از افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بهاء

دولتمردان محترم
سری هم به بنگاه های امالک بزنند!  در شرایطی که بازار خودرو به شدت آشفته شده و اختالف قیمت 

بازار و کارخانه به 9۰ میلیون رسیده، یک عضو کمیسیون صنایع گفت: 
ایران خودرو و سایپا 9۰ هزار خودرو احتکار کرده اند.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، نادر قاضی پور با تاکید بر اینکه از تولید 
داخل حمایت می کنیم ولی شــرط و شــروط داریم گفت: خودروسازان در 
قبال این حمایت هم باید قیمتها را کاهش و هم کیفیتها را افزایش دهند.

وی با یادآوری اینکه محصوالت فعلی خودروســازان کشور با قطعات با 
دالر ۳ هزار و 200 تومان در آذرماه تولید شــده اســت گفت: بنابراین آنها 
هیچ توجیهی ندارند که محصوالتشــان را بــا دالر 4 هزار و 200 تومان یا 

باالتر محاسبه کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســالمی بار دیگر با تاکید بر 
احتکار ۶0 هزار دستگاه خودرو از جانب سایپا و ۳0 هزار دستگاه خودرو از 
جانب ایران خودرو و اینکه از محل دقیق احتکار این خودروها مطلع است 
گفت: با وجود این برخی مســئوالن اعالم کردند فضایی برای نگهداری این 
تعداد خودرو ندارند در حالی که آنها در شهر و نمایندگی ها فضاهای مناسبی 

در اختیار دارند.
قاضی پور در عین حال با انتقاد از وزیر صنعت گفت:  از آقای شریعتمداری 
انتظار داشــتیم به جای مصاحبه علیه ما و تاکید بر نبود احتکار بازرسانش 
را اعزام می کرد و حتی با سؤال و جواب از مسئوالن سابق خودروسازیها به 

واقعیت پی می برد.
وی یادآور شد: با گران شدن خودرو تمام اقالم مورد نیاز مردم با افزایش 
قیمت مواجه می شود و در حالی که وزیران مولتی میلیاردر دنبال خودروهای 
لوکس هستند ما معتقدیم باید برای کارگران و روستاییان و قشر کم درآمد 

جامعه خودروی 7-8 میلیونی تولید شود.
این عضو کمیســیون صنایع مجلس در ادامه گفت: باید وزارت صنعت، 
سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات نظارت می کردند تا قیمت اقالم زیرساخت 
مثل فوالد، آلومینیوم و ســرب گران نمی شد، تا محصول نهایی با افزایش 
قیمت مواجه شود.قاضی پور خاطرنشان کرد: دولت این مسائل را رها کرده 
و می گوید عرضه و تقاضای بازار قیمت را تعیین کند، در حالی که وقتی ما 
نظام تعرفه گذاری داریم یعنی حاکمیتی قیمت ها را کنترل می کنیم که اگر 
می خواستیم قیمتها رقابتی تعیین شود باید نظام تعرفه گذاری را نیز اعمال 
نمی کردیم.ایسنا هم درباره این موضوع گزارش داد: در چند هفته اخیر بازار 
خودرو به شدت ملتهب شده است. فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها 

به شدت افزایش یافته و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست.
هم اکنون اختالف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک 
تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹0 میلیون تومان نیز رسیده است. 
به عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل 1۳1 میلیون تومان است 

اما قیمت آن در بازار به 21۵ میلیون تومان رسیده است.
در این میان، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، دوشنبه شــب در 
یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد: مشــکلی در عرضه خودرو به وجود نیامده، 
بلکه هجوم نقدینگی ســرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه 

افزایش قیمت ها را به وجود آورده است. 
امیرحسین قناتی افزود: با اقداماتی که در مورد پیش فروش خودرو شده، 
تا کمتر از یک ماه دیگر بازار خودرو آرام می شود و قیمت های حاشیه بازار 

از بین خواهد رفت.

عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر داد

احتکار 90 هزار خودرو 
 درسایپا و ایران خودرو

در شرایطی که حتی یکی از خبرگزاری های 
حامی دولت علت گرانی ســکه تا 2/5 میلیون 
تومان را افزایــش قیمت دالر بازار اعالم کرده، 
رئیس  کل بانک مرکزی با اعالم اینکه علت این 
گرانی ها جو روانی است، گفته: بابت تعادل عرضه 

و تقاضای بازار سکه مشکلی نداریم. 
ولی ا... سیف در حاشــیه نشست بررسی گزارش 
عملکرد توسعه  اشتغال روستایی و عشایری در جمع 
خبرنــگاران اظهار کرد: در پیش فروش ســکه، هفت 
میلیون ســکه به فروش رفت که این سکه های پیش 

فروش شده به سرعت به بازار می آید. 
وی بــا بیان اینکه هیچ کمبودی در عرضه ســکه 
نداشته و بابت تعادل عرضه و تقاضای بازار سکه مشکلی 
نداریم افزود: ضمن اینکه منابع کالن بانک مرکزی هم 

وضع مطلوبی دارد. 

بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، رئیس  کل بانک 
مرکــزی ادامه داد: به نظر می رســد اتفاقات به وجود 
آمده بیشــتر عامل روانی دارد که به تدریج می تواند 

برطرف شود.
به گفته سیف، البته شــرایط بین المللی، مسائل 
روانی و بزرگ نمایی برخی مسائل که ریشه واقعی ندارد 
توانسته چنین اثری در بازار ایجاد کند که البته محدود 
به طال هم نیست. در برخی کاالها همچنین وضعی به 

وجود آمده که بیشتر جنبه روانی دارد.
ایــن در حالی اســت که علی دیوانــدری، رئیس  
پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه 
حوزه ارز مســایل متفاوتی با بازار ســکه و طال دارد، 
گفته است: »در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند 
واردات دارو و مواد اولیه تامین شود اما بازار سکه و طال 
یکی از بازارهای ســرمایه گذاری است و تامین نشدن 

نیازها با نرخ رســمی در این بازار مخاطره ای را ایجاد 
نخواهد کرد.«

چنان که از ســخنان این مقام مســئول در بانک 
مرکزی برمی آید، احتماال آن گونه که سیف با قاطعیت 
از توان دولت برای ایجاد تعادل در بازار صحبت می کند، 
توان عرضه کافی ندارد، اما با فرض اینکه هیچ مشکلی 
برای تامین سکه وجود ندارد باز هم این نقد به سخنان 
رئیس  بانک مرکزی وارد است که اگر دولت توان ایجاد 
تعادل را دارد پس چرا از ابتدای خرداد تاکنون حدود 
۵00 هزار تومان به قیمت سکه اضافه شده و بازگشتی 

به قیمت های قبل رخ نداده است؟ 
ضمن اینکه قیمت سکه نسبت به سال گذشته که 
حــدود یک میلیون و 210 هزار تومان بود، به بیش از 
دو میلیون ۵00 هزار تومان رسیده، یعنی افزایش بیش 
از دو برابری و باالی 100 درصد داشته است؛ اگر واقعا 

بانک مرکزی برای مدیریت بازار مشکلی ندارد چرا هر 
روز )بدون اینکه قیمت انس جهانی افزایش یابد( قیمت 
ســکه رشد سرسام آوری را تجربه کرده و اینکه چرا با 
وجود این توانمندی، بانک مرکزی جلوی این نوسانات 

گسترده را نگرفته است؟ 
 خبرگزاری حامی دولت ایســنا اتفاقات اخیر بازار 
سکه را برخالف سیف، بر اثر گرانی دالر اعالم کرده و 
نوشته است: رئیس  کل بانک مرکزی امروز )سه شنبه( 
در واکنشی به چرایی جریان بازار سکه اعالم کرده که 
عامل اتفاقات اخیر در بازار روانی بوده و این در حالی 
است که بانک مرکزی مشکلی در عرضه و تقاضا ندارد 
و منابــع ارزی هم در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ این 
در حالی است که تحلیلگران بازار دالیل متفاوتی برای 
گرانی سکه اعالم می کنند که عمده آن به گرانی دالر 

در بازار آزاد برمی گردد.

رئیس  اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پالستیک 
و نایلون گفت: مواد اولیه پالستیک در بورس کیلویی پنج 
هزار تومان قیمت گذاری شده اما در بازار آزاد حتی با قیمت 

کیلویی ۱۰ هزار تومان هم وجود ندارد.
احمد مقیمی اصل در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در شرایط 
فعلی، تولید به خصوص تولید محصوالت پالســتیکی با مشکالت 
عدیده ای روبرو است، اظهار کرد: مواد اولیه پالستیک و مواد پلیمری 
در بورس حدود کیلویی پنج هزار تومان قیمت گذاری شده که در 
بازار آزاد حتی با قیمت کیلویی 10 هزار تومان محصولی برای خرید 
وجود ندارد و این در حالی اســت که مواد اولیه تولید محصوالت 
پالســتیکی و پلیمری با قیمت ارزان تری نسبت به بازار داخلی به 

بازارهای صادراتی، ارسال می شود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر پتروشیمی ها با وجود تقاضای 
قابل توجه، میزان عرضه را بسیار کاهش داده اند، ادامه داد: با وجود 
آنکه محصوالت پالستیکی قابلیت بازیافت دارند باید از این امکان 
استفاده شود و محصوالت پالستیکی و پلیمری را با جدیت بیشتر 

به چرخه بازیافت وارد کرد.
رئیس  اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پالستیک و نایلون 
افزود: محصوالت پالستیکی و نایلون در صنوف مختلف بسیار مورد 
استفاده قرار می گیرد و با رشد قیمت محصوالت پالستیکی، قیمت 

تمام شده محصوالت مختلف افزایش می یابد.
مقیمی اصل ادامه داد: صنعت تولید محصوالت پالستیک و پلیمر 
وابســتگی آنچنانی به واردات ندارد و نباید با رشد قیمت دالر، در 
بازار داخلی دچار نوسان قیمتی شود. مواد اولیه تولید پالستیک و 
مواد پلیمری که در کشور تولید می شود به بازارهای مصرف کننده 
صادر می شود که باید نوسانات قیمتی بازار داخلی توسط بازارهای 
صادراتی پوشش داده شود، اما در حال حاضر شرایط به گونه دیگر 

اداره می شود.

یک کارگروه دولتی، ســهمیه مناطق آزاد را برای واردات کاالی 
همراه مسافر در 6 ماهه اول سال به میزان ۳۰5 میلیون دالر تصویب 

کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، میزان سهمیه واردات کاالی همراه مسافر 
در مناطق آزاد طی روزهای گذشــته از ســوی کارگروه مربوطه متشکل از 
نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه تجارت(، کشاورزی، 
بانک مرکزی، گمرک و دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

تعیین شد.
ابهامات و سؤاالتی نسبت به مصوبه مذکور وجود دارد، از جمله آنکه:

1- مبنای آماری میزان تعیین سهمیه مناطق یاد شده چیست و عملکرد 
این مناطق طی سال های گذشته به خصوص در سال ۹۶ چگونه بوده است؟ 
زیرا در این باره یا آمار دقیقی وجود ندارد، یا آنکه در اختیار رسانه ها و افکار 

عمومی قرار نگرفته است.
2- با توجه به آنکه در ســال حمایت از تولید کاالی ایرانی قرار داریم و 
ایجاد اشتغال به بهای گزاف به دست می آید اختصاص سهمیه ۳0۵ میلیون 
دالری برای بازه زمانی ۶ ماهه یعنی پایان شــهریور ماه 1۳۹7 که البته سه 

ماه آن گذشته با چه اهداف و رویکردی دنبال می شود.
۳- در صورتی که ۳0۵ میلیون دالر سهمیه این مناطق را واردات قطعی 
تلقی کنیم و آن را در قیمت دالر بازار غیر رسمی یعنی حدود )۶800( تومان 
است، ضرب کنیم رقمی 2 هزار و 74 میلیارد تومان خواهد شد که رقم قابل 

توجهی برای وضعیت کنونی تولید و اشتغال محسوب می شود.
4- مضاف براین اقالمی که قرار است مسافران کاال به همراه خود بیاورند، 
به غیر از چند قلم آن مزیت نسبی و رقابت چندانی نسبت به تولیدات داخلی 

ندارند.
واردات ۳ برابر صادرات

در همین رابطه یک کارشــناس اقتصادی اعالم کرد: طی 4 ســال اخیر 
حدود 7 میلیارد دالر واردات و حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دالر صادرات 

در مناطق آزاد داشته ایم.
آرمان حاجیان فرد به تســنیم گفت: یکــی از رویکردهای مناطق آزاد 
گســترش تولید و ســپس صادرات کاال و خدمات می باشد که بازخوردهای 
بسیار مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. ولیکن در بررسیهای به عمل آمده 
طی چهار سال اخیر حدود 7 میلیارد دالر واردات و حدود 2 میلیارد و400 
میلیون دالر صادرات در مناطق آزاد داشته ام )واردات حدود ۳ برابر صادرات 
بــوده(، که اهم واردات به جای مواد اولیه، تجهیزات تولید محور یا کاالهای 
سرمایه ای، واردات کاالهای مصرفی و در جهت عکس ماموریت های مناطق 
آزاد بوده است. در واقع مناطق آزاد ما واردات غیر ضروری ما را تشدید کرده 
است و به جای کسب درآمدهای ارزی محلی برای خروج ارز از کشور شده 
اســت.وی بیان کرد: بر اســاس آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 
)آنکتاد( میانگین ساالنه سرمایه گذاری خارجی طی 4 سال اخیر در مناطق 
آزاد حدود 200 میلیون دالر بوده که با توجه به رقم کل ۳01 میلیارد دالری 
سرمایه گذاری خارجی در کشور، مناطق آزاد حدود ۶٪ منابع خارجی را جذب 
نموده اند که این منابع برای راه اندازی شرکت های خدماتی به پروژه های بزرگ 
نیز کم است چه برسد به راه اندازی پروژه های بزرگ، این در صورتی است که 
مناطق آزاد دیگر کشورها شاهراه اصلی جذب سرمایه های خارجی می باشد.

رئیس  سازمان بورس اظهار امیدواری کرد نمادهای بانکی 
متوقف در بورس به زودی بازگشایی  شوند.

به گزارش تســنیم، شــاپور محمدی در حاشــیه مراسم آغاز 
بهره برداری از شش سامانه و خدمات الکترونیکی که صبح دیروز 
با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار 
شــد، در رابطه با تامین مالی پروژه های نفتی اظهار کرد: سازمان 
بورس با وزارت نفت بیش از یک ســال و نیم برای انتشــار اوراق 

مذاکره کرده و این موضوع در حال عملیاتی شدن است.
محمدی در ادامه درباره موضوع نمادهای بسته در بورس اظهار 
کرد: موضوعی که یک مسئله تاریخی در کشور ما بود و حتی یک 
سال و نیم پیش به حدود 70 نماد بسته رسیده بودیم، برای همیشه 
حل شد و در حال حاضر تعداد نمادهای بسته در بورس و فرابورس 

در مجموع کمتر از 1۵عدد است.
وی ادامــه داد: البته نمادهایی را بســته می نامیم که بیش از 
10روز بسته باشــند؛ چراکه بسیاری از شرکت ها ممکن است به 
دلیل مسائلی چون تشکیل مجمع یا تحوالت مدیریتی در مدت های 
کوتاهی کمتر از 10روز بسته و دوباره باز شوند. بنابراین زمانی که 
صحبت از نماد بسته می کنیم، باید شرکت هایی را در نظر داشته 

باشیم که مشکالت حقوقی یا تحوالت شرکتی دارند.
رئیس  سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در حال حاضر 
نماد اکثر بانک ها باز شده، گفت: در پایان سال 1۳۹۶سه نماد بانکی 
که برای سرمایه گذاران بسیار مهم  بود، باز شد و امیدواریم یک یا دو 
بانک باقی مانده که نماد آنها هنوز بسته است، با اخذ صورت های 
مالی از این بانک ها به زودی باز شود. همچنین در مورد سایر نمادها 
هم که مشکالت حقوقی و قضایی دارند، پیگیری ها در حال انجام 

است و امیدواریم بتوانیم مشکل آنها را نیز به زودی حل کنیم.
محمدی همچنین درباره آخرین وضعیت سهامداران کنتورسازی 
نیز اظهار کرد: حدود ۶000 نفر از ســهامداران کنتورسازی خارج 
از ســاعت سهام خود را واگذار کرده اند، بنابراین آنهایی که نیاز به 
نقدینگی ضروری داشته اند، کارشان انجام شده و امیدواریم بتوانیم 

فراخوان های دیگری را برای کنتورسازی انجام دهیم.
 البتــه پیگیــری قضایــی نیــز ادامــه خواهــد داشــت 
تــا بتوانیــم خســارت هایی که برای ســهامداران ایجاد شــده، 
 را از طریــق مراجــع قضایــی وصول کــرده و به ســهامداران

 بازگردانیم.

واکنش رئیس  بانک مرکزی به سکه 2/5 میلیون تومانی: 

مشکلیبرایتعادلبازارنداریم

رئیس  سازمان بورس:

نمادهای بانکی متوقف در بورس 
بزودی بازگشایی می شود

در سال حمایت از تولید داخلی صورت گرفت

مجوز دولت برای واردات ۲ هزار 
میلیارد تومان کاال از مناطق آزاد!

وزیر اقتصاد و دارایی با  اشاره به اینکه مواد 
اولیه وارداتی با ارز چهار هزار و 2۰۰ تومانی وارد 
می شود، اعالم کرد بنابراین نباید شاهد افزایش 

قیمت این کاالها باشیم. 
مسعود کرباسیان در جمع خبرنگاران در رابطه با 
نوســانات ارزی روزهای اخیر و تأثیر آن روی قیمت 
کاالها و خدمات، اظهار کرد: مواد اولیه وارداتی به کشور 
به صورت مداوم رصد و کنترل می شود و ارز چهار هزار 
و 200 تومــان به آن اختصاص می یابد بنابراین نباید 
با افزایش قیمت روبه رو باشیم. بعضاً انعکاس افزایش 

قیمت ها بیشتر از کاهش قیمت کاالها است. 
بــه گزارش خبرگــزاری فارس، وی  افــزود: اگر 
خاطرتان باشد چند ماه پیش قیمت های واردات با ارز 
باالتری انجام می شد اما اکنون که با ارز پایین تری نیز 
انجام می شــود به تبع باید کاهش بیشتری به لحاظ 
قیمت وجود داشته باشــد؛ خواهش می کنم آرامش 
بیشــتری به مردم در این زمینه بدهیم و حتماً دولت 

وظیفه خود را انجام می دهد.
با این حال، محمد الهوتی رئیس  کنفدراســیون 
صادرات ایران با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز آزاد در بازار 
آزاد و رسمی مشوق واردات و سرکوبگر صادرات است، 
گفته است: به دنبال سیاست های ارزی صادرکنندگان 
خرد دچار بالتکلیفی شده اند و حتی عده ای صادرات 

را متوقف کرده اند.
وی با بیان اینکه قیمت ارز در بازار آزاد غیرواقعی 

است ادامه داد: اگر دولت فعالیت هایی که اکنون در بازار 
آزاد برای تامین برخی نیازهای ارزی صورت می گیرد 
را  به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که منابع ارزی که 
در منازل وجود دارد آزادانه در بازار معامله شود قطعا 
نرخ بازار غیررســمی و ثانویه به شدت کاهش می یابد 
و حتی می تواند به نزدیک شدن نرخ ارز غیررسمی به 

نرخ ارز رسمی کمک کند. 
گفتنی اســت، یکی دیگــر از انتقاداتــی که به 
روش جدیــد دولت در اختصــاص ارز 4200 تومانی 
وارد می شــود، این است که چه تضمینی وجود دارد 
کــه واردکنندگانی که با ایــن ارز کاالی خود را وارد 
می کنند با قیمت دالر بازار، آن را به فروش نرسانند؟ 
درحقیقت اختالف نزدیک به سه هزار تومانی بازار آزاد 
و نرخ دولتی، این نگرانی را ایجاد می کند که برخی با 
سوءاستفاده از این فرصت، اجناس خود را با دالر دولتی 

وارد کرده و با دالر آزاد بفروشند. 
چنان که چندی پیش کاظــم دلخوش، نماینده 
مجلس دهم شورای اسالمی، گفته بود: هیچ تضمینی 
وجود ندارد که واردکننده دالر خود را با نرخ هفت هزار 

تومان در بازار آزاد به فروش نرساند. 
بــه هر حال، بایــد تدابیر الزم بــرای جلوگیری 
از این موضوع اندیشــیده شــود یا اینکــه در زمینه 
سیاســت گذاری های ارزی تجدید نظری انجام شود تا 
کاستی های موجود )که در باال به چند مورد آن  اشاره 

شد( برطرف گردد.

بر اساس آماری که رئیس اتاق اصناف ایران 
اعالم کرده است، در تهران حدود ۱8 هزار بنگاه 
معامالت امالک فعالیــت می کند یعنی به طور 

میانگین در هر کیلومتر مربع 24 بنگاه!
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران، شغل سازی 
نامناسب را یکی از مهم ترین دالیل رکود در بازار دانسته 
و گفته است: به عنوان مثال در تهران بیش از 18 هزار 
بنگاه معامالت ملکی وجود دارد که باید پرســید آیا 

حضور همه آن ها ضروری است!؟
بــا توجه به اینکه تهران با مســاحت حدود 7۳0 
کیلومتر مربع به 22 منطقه تقســیم شــده، به طور 
میانگین در هر کیلومتر مربع این شــهر بیش از 24 
بنــگاه و در هر منطقه بیش از 800 بنگاه وجود دارد. 
بخشی از این افراد، به اصطالح بساز و بفروش هستند 
که به این شغل هم روی آورده اند. از طرفی همواره یکی 
از دالیل نوسانات قیمتی بازار مسکن، داللی برخی از 

بنگاههای معامالت ملکی عنوان می شود. 
علی فاضلی همچنین در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
کرد: در بخشی از بازار با رکود مواجه هستیم که رکود 
به وجود آمده چند عامل دارد. یکی از آن ها این است 
که طی دهه های اخیر ایجاد شــغل بر اساس نیاز در 
کشــور انجام شده، نه براساس شاخص های اقتصادی. 
یعنی فعاالن اقتصادی از آنجا که به کار احتیاج داشتند 

وارد این مشاغل شدند.
وی افزود: از سوی دیگر نیز تعداد بنگاه های صنفی 

خود به معضلی برای ایجاد رکود تبدیل شــده است. 
مشــاهده می کنید که پدیده دستفروشی نیز روز به 
روز بیشتر می شود و مقابل مغازه ها و بنگاه های صنفی 
ســازمان یافته که حق و حقــوق دولت را می پردازند 
چگونه چنین خالف روشن و آشکاری صورت می گیرد.

فاضلــی ادامه داد: نظام دستفروشــی واقعیتی از 
جامعه است که نمی شود آن را کتمان کرد. بخشی که 
نمی تواند مستقیما به مصرف کننده وصل شود، خطر 
ایجاد می کند. قانون کســب و کار این معضل را حل 
کرده اســت و شــهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی 
مکلف هستند اماکن معینی برای این نوع فعالیت ها و 
مشاغل خانگی در نظر بگیرند، در همه دنیا هم مرسوم 
است که هفته ای یک یا دو روز برای این افراد مکانی در 
نظر می گیرند و این افراد می آیند و مستقیما کاالیشان 
را به مصرف کننده عرضه می کنند. اما نظام دستفروشی 
در کشــور نباید به عنوان یک شغل ثابت باشد. با این 
عارضــه چگونه می توان برخورد کرد. 7۵0 هزار بنگاه 
بدون پروانه از یک ســو، 4۵0 هزار دستفروش هم از 

سوی دیگر.
بــه گفته رئیس اتــاق اصناف ایــران، در صنایع 
باالدستی برای ایجاد شغل بیش از دو میلیارد تومان و 
در صنایع میان دستی نیز حدود 4۵0 میلیون تومان 
باید هزینه شود که بستر مناسبی فراهم نیست. از سوی 
دیگر فارغ التحصیالن هم برای ایجاد شغل مشکل دارند 

و نمی دانند کجا باید جذب شوند.

آمار اتاق اصناف نشان می دهد

فعالیت24بنگاهامالکدرهرکیلومترمربعتهران!
وزیراقتصاد:باارز42۰۰تومانی
نبایدافزایشقیمتداشتهباشیم

رئیس  اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نایلون:

مواد اولیه پالستیک ۲ برابر 
قیمت بورس هم در بازار پیدا نمی شود


