
پیش بینی مشاوران امالک از آینده بازار مسکن

 خانـه ارزان 
می شود؟

دستور جهانگیری کارساز می شود؟

قطار سریع السیر تهران-اصفهان در ایستگاه صفر

بازار مســکن در طول یک ســال گذشــته روزهای 
پرالتهاب و کم ســابقه ای را تجربه کرده است. جهش 
شدید قیمت مســکن به ویژه در کالنشــهرها بر اثر 
نوســانات ارزی و هجوم نقدینگی به سمت این بازار 
باعث شده تا نگرانی ها نســبت به تامین نیاز مسکن 

جامعه بیشتر از هر زمان دیگری دامن زده شود.
بــازار مســکن همــواره یکــی از پیچیده تریــن و 
تاثیرگذارتریــن بازارهــا در اقتصــاد ایــران بوده و 
فاکتورهای موثر بر آن در سطوح خرد و کالن بسیارند. 
بازار مذکور با مشــخص پس لرزه هــای تورمی، با افت 

شدید معامالت در یکی دو ماه گذشته روبه رو شده و به 
بازاری با وضعیت خاص تبدیل شــده که تا پیش از این 
نمونه آن را نداشــته ایم.درک پیچیدگی سیستم های 
اقتصادی - اجتماعی که روز به روز هم افزایش می یابد، 
ضرورتــی اجتناب ناپذیر اســت. اگرچه بــروز چنین 
شــرایطی در بازار مســکن تنها معلول شوک سرازیر 
شــدن ســیالب نقدینگی نبوده، بلکه سیاست های 
کالن اقتصادی دولت نیز در این زمینه نقش داشــته 
است. در چنین آشــفته بازاری، سیاست گذار بخش 
مســکن به دنبال اجرا طرح ها و سیاست هایی است 
که به این بازار سامان بخشــد. ظواهر امر نیز گویای 
این اســت که نســخه درمانی جدیدی هــم در کار 
نیســت و قرار است با همان نســخه های نخ نما شده و 
شکســت خورده گذشــته به طور موقــت مرهمی بر 

دردها آن بگذارند.متاســفانه گســتردکی موضوعات 
اقتصادی - اجتماعی جامعه از یک سو و انتظار معجزه 
از دولتمــردان که ریشــه در رویکردهــای تاریخی و 
رفتارهای گذشــته مســووالن بدون توجــه به قید و 
محدودیت هــای خــارج از سیاســت گذاری دارد از 
ســوی دیگر، دولتمردان را وادار بــه اتخاذ تصمیمات 
کارشناسی نشــده یا کم مطالعه کشانده است.کمبود 
مســکن با وجود دخالت دولت های نهم و دهم که قرار 
بود هر خانوار صاحب یک واحد مســکونی شود، روز به 

روز در حال افزایش بیشتری است.
دولت حســن روحانی انتظارات تندی به دولت قبل 
در خصوص مقوله مســکن مهر و افزایش نقدینگی 
داشــت. به همین جهت از ترس این کــه مبادا خود 
متهم به این موضوعا شــود، سیاســت هایی در دوره 

اول خود در پیــش گرفت که از این تــرس فرار کند. 
تالش های بســیار برای تک رقمی کردن نرخ تورم و 
بیکاری و رونق اشــتغال در کوتاه مــدت بدون حل 
ریشــه ای مشــکالت و برطرف کردن موانع تولید و 
بهبود فضای کســب وکار. هر چند تالش های دولت 
روحانــی در آن روزها تا اندازه ای جــواب داد، ولی با 
ورود ترامپ به کاخ ســفید و برهم زدن بازی برجام 
همه چیز به ناگهان دود و به هوا رفت.چند ماهی است 
که دوباره بحث دخالت دولت در بازار مســکن از بازار 

ساخت و ساز تا اجاره زیاد شنیده می شود.
این مداخله در حالی دوباره رسانه ای شده که دولت 
اول حســن روحانی به شــدت مخالف مسکن مهر و 

دخالت دولت در بازار مسکن بود.
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دخالت دولت به بازار مسکن آرامش می دهد؟



دستور جهانگیری کارساز می شود؟

قطار سریع السیر تهران-اصفهان در ایستگاه صفر
برهان محمودی    اگرچه طی روزهای اخیر دستور 
معاون اول رئیس جمهور برای تسریع در اجرای پروژه 
راه آهن سریع الســیر تهران - قم - اصفهــان، بارقه 
امیدی برای آغاز این پروژه اســت، اما ظاهرا مشکل 

فاینانس همچنان پابرجاست.
پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان اگرچه در 
پیش از انقالب قرار بود از ســوی یک شــرکت ژاپنی 
راه اندازی شود، اما تا ســال ۸۲ طرح مسکوت ماند و 
ســپس در ۸۶ بار دیگر مطرح و قرار شد در سال دوم 
دولت دهم )۸۹( با همکاری شــرکت چینی به پایان 

برسد.
بار دیگر در دولت یازدهم در ســفر حســن روحانی، 
رئیس جمهوری اســالمی ایران به اصفهان این پروژه 
کلنگ زنی و مقرر شد تا پایان دولت دوازدهم تکمیل 
شــود. اما تاکنون تنهــا کمتر از ۵ درصد پیشــرفت 

فیزیکی داشته است.

تأکید جهانگیری بر تسریع در اجرای پروژه
این اتفاق سبب شــد تا روزهای ابتدایی هفته گذشته 
)۱۳ مرداد ماه( اســحاق جهانگیری به همراه وزرای 
اقتصاد و راه و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران 
عامل شرکت های ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل و راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان دو 
نهاد اصلی مجری و سیاستگذار راه آهن سریع السیر 
تهران قم اصفهان به همراه مســئوالن نهاد تخصصی 
اجرای پروژه هــای پیمانکاری بزرگ کشــور در این 
نشســت اقدام به ارائه گزارشــی در خصوص میزان 

پیشرفت و اقدامات انجام شده کردند.
معاون اول رییس جمهور در این نشســت با اشاره به 
اهمیت این پروژه به عنوان پروژه ای ملی و نیز انتظار 
مردم بــرای اجــرای آن، از وزارت راه و شهرســازی 
خواســت در اســرع وقت همه جوانب این پــروژه را 
مورد بررســی قرار داده و گزارشی جامع در خصوص 
میزان ســرمایه گذاری مورد نیاز، نحوه تأمین مالی، 
نحــوه بازپرداخت تســهیالت و برنامــه زمان بندی 
اجرای طرح به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد تا این 
سازمان تصمیم گیری نهایی را در خصوص نحوه اجرا 

و تخصیص اعتبار مورد نیاز انجام دهد.

سابقه کاری شرکت چینِی فاینانسِر پروژه
راه آهن سریع الســیر تهران – قم – اصفهان به عنوان 
نخستین و بزرگترین راه آهن پرسرعت کشور به طول 
۴۱۰ کیلومتر با ســرعت عملیاتی ۳۰۰ کیلومتر در 
ساعت در قالب ۲۲ ســت قطار هشت واگنی طراحی 

شــده و قادر به جابه جایی ۱۶ میلیون مسافر در سال 
است و در طول مسیر از شهرهای قم، دلیجان و میمه 

عبور می کند.
این پروژه شــامل دو قطعه تهران- قــم به طول ۱۶۵ 
کیلومتر و قم- اصفهان به طول ۲۴۵ کیلومتر اســت 
که توســط یک نهاد تخصصی پیمانکاری پروژه های 
بزرگ عمرانی وابســته به یکی از نهادهای مهم کشور 
و مشــارکت شــرکت دولتی راه آهن چیــن در حال 
اجرا اســت.اگرچه برخی خبرها از پیشرفت کمتر از 
۵ درصدی ســاخت این پروژه حکایــت دارد و تنها 
کارگاه های مربوطه تجهیز شــده انــد، اما نماینده 
ایرانی شــرکت چینی مدعی است زیرســازی قمـ  

اصفهان ۶۰ درصد پیشرفت  فیزیکی داشته است.
این پیشــرفت ُکند در حالی اســت که نماینده این 
شــرکت چینی در ایران مدعی است، شرکت راه آهن 
دولتی چین در ۶ ســال اخیر چند هزار کیلومتر خط 
آهن قطار سریع السیر در چین میان شهرهای مادر با 
شهرهای کوچکتر با ســرعت ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت 

احداث کرده است.

معاون راه آهن: الی سی 13.۶ میلیارد یوآنی 
چینی ها همچنان فعال است

نوراهلل بیرانونــد معاون برنامه ریــزی و اقتصاد حمل 
و نقل شــرکت راه آهــن ۲۰ خرداد ماه در حاشــیه 
نمایشــگاه ریلی در جمع خبرنگاران درباره استفاده 
از LC چین در احداث خط آهن سریع السیر تهران-
قم-اصفهان گفت: ارزش این ال ســی ۱۳.۶ میلیارد 
یوآن اســت و مشــکل خاصی ندارد و در حال حاضر 
چینی ها آن را برای ایران فعال کــرده اند. اعتبار این 
LC نزد بانک موجــود بوده و هر موقع اســناد آن به 
بانک ارائه شود در مقابل پیشــرفت پروژه به شرکت 

سازنده پرداخت خواهد شد.
اگرچه معاون شــرکت راه آهن از فعال بودن ال سی 
چینی خبر داده اســت، اما به نظر می رســد یکی از 
مشــکالت این پروژه، عــدم امکان اســتفاده از خط 

اعتباری چینی هاست.
اتفاقی که ســبب شده تا کنون دســتگاه مجری این 
پروژه چندین بار میان شــرکت راه آهن با شــرکت 
ساخت تغییر کند؛ چرا که اســناد اعتباری را شرکت 
راه آهن در زمان وزارت آخوندی در راه و شهرســازی 
با شرکت چینی به امضا رسانده و اسالمی پس از روی 
کار آمدن در این وزارتخانه، دستگاه مجری این پروژه 
را از شرکت راه آهن به شرکت ســاخت منتقل کرد؛ 
اما چون بــه دلیل مشــکالت ایــران در زمینه 

همکاری های بانکی بین المللــی، امکان انتقال ال 
سی از راه آهن به شرکت ســاخت وجود نداشت، بار 
دیگر در دولت تصویب شد تا دستگاه مجری پروژه راه آهن 
سریع السیر از شــرکت ساخت به شــرکت راه آهن 

برگردد. اما در عمل شرکت ساخت آن را اجرا کند!
تأخیر طوالنی و ۶ ســاله در اجرای پــروژه ملی قطار 
ســریع الســیر تهران قم اصفهان در حالی است که 
ســاالنه تعداد زیادی مسافر در این مســیر جابه جا 
می شــوند که به دلیل گران بــودن هواپیما و پایین 
بودن ســرعت قطار، به ناچار به جاده روی آورده اند؛ 
سفرهایی که سبب شده تا عالوه بر هدررفت سوخت، 

منابع ملی نیز به هدر برود.
گفتنی است بر اســاس آمار، به خاطر یارانه ای بودن 
نرخ سوخت در ایران، ســاالنه ۳۰ میلیارد دالر بنزین 
و ۲۹ میلیارد دالر گازوئیل نســبت بــه مابه التفاوت 
قیمت جهانی ســوخت، به هدر می رود؛ با راه اندازی 
سیستم حمل و نقل ریلی سریع السیر، می توان مانع 

بخش نسبتا مهمی از هدررفت ساالنه سوخت شد.

 معاون شرکت ساخت: 15 روزه باید
 گزارش بدهیم

در همین زمینه عبــاس خطیبی معاون ســاخت و 
توسعه راه آهن شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور که در جلســه این هفته معاون اول 
رئیس جمهور با دســت انــدرکاران و متولیان پروژه 
قطار سریع السیر تهران قم اصفهان حضور داشت، در 
گفت وگو با مهر تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور 
دستور داد تا وزارت راه و شهرسازی سریعتر گزارشی 

از کم و کیف کار تهیه کند.
وی افزود: بر اساس این دســتور قرار است وزارت راه و 
شهرسازی، مبالغ الزم و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل 
طرح را نیز احصا کند که شرکت ساخت و توسعه این 
گزارش را ۱۵ روزه تهیه و به رئیس سازمان و برنامه و 

بودجه و وزیر راه و شهرسازی ارائه خواهد کرد.
این مقام مســئول در شرکت ســاخت و توسعه ادامه 
داد: دستور معاون اول رئیس جمهور تأثیر مهمی در 
تسریع در اجرای پروژه خواهد داشت و تا کنون برای 

این پروژه، نشستی در این سطح برگزار نشده بود.
به گفته خطیبی این پروژه قرار است از محل فاینانس 
چین تأمین اعتبار شــود اگر بتوانیم ال ســی چین را 

فعال کنیم، مشکل اجرای این پروژه حل خواهد شد.
معاون شــرکت ســاخت و توســعه گفت: قرار است 
جلسه دیگری برگزار شود و در آن همه جزئیات پروژه 

تشریح خواهد شد.
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آرامش می دهد؟
  ادامه از صفحه یک

 به همین دلیل اســت که این چرخش ناگهانی 
دولت سواالت بسیاری را به وجود آورده است.

تجربه های ســایر کشــورها بارها و بارها نشان 
داده که حضور فیزیک دولــت در بخش اجرایی 
همچون قیمت گذاری یا تولید مســکن نتیجه 
خوشایندی نداشــته اســت. باید پذیرفت که 
حضــور و دخالت دولــت در بخــش اجرایی و 
ساخت وســاز حرکتی بیهوده و شکست خورده 
اســت و نه تنها منافع انتظاری را به دنبال ندارد، 
بلکه باعث برهم زدن تعادل در این بازار کلیدی 
اقتصاد می شــود. البتــه تنها مطالعــه تجربه 
کشــورهای خارجی تاییدکننــده این واقعیت 
نیست، بلکه در کشورمان در ۴۰ سال گذشته با 
مرور تجربه های متفاوت دخالت در بازار مسکن 
می توانیم پی ببریم که هر وقت دولت به مداخله 
مســتقیم و فیزیکــی رو آورده، نتیجه ای به جز 
ناکارایی، التهــاب بازار و نــزول کیفیت عرضه 
مسکن نداشــته اســت. یکی از این تجارت تلخ 
»مسکن مهر« بود که محمود احمدی نژاد وعده 
ساخت میلیون ها واحد مسکونی را به مردم داد. 
در آخر نیز نه تنها دولت نتوانســت به وعده خود 
به طور کامل عمل کند، بلکه رشــد شدید پایه 

پولی و تورم باال را در دولت دهم به همراه آورد.
اگــر تجربــه چنــد دهــه گذشــته را نگاهی 
بیاندازیم، بــه این نتیجه می رســیم که هر گاه 
دولت هــا صاحب دالرهــای نفتی بیشــتری 
شــده اند، بالفاصله به فکر حل مشکل مسکن با 
ساخت وساز توســط دولت افتاده اند. متاسفانه 
بخش خصوصــی و دولت بالقوه برای پوشــش 
نیاز بازارهــا به ویژه بازار مهم مســکن به عنوان 
رقیب همدیدگر قلمداد می شــوند. به طور کلی 
یک قانون نانوشــته وجود دارد بــا این مضمون 
کــه سیاســت گذار به محــض این کــه نتواند 
سیاست های اصلح را از سیاست های مغلول جدا 

کند، استراتژی مداخله را در پیش می گیرد.
در شــرایط فعلی با توجه به ضعف منابع دولت 
و تحریم های موجود، ســناریوی مداخله وسیع 
دولت حســن روحانی در بازار مســکن بسیار 
ضعیف است. این مداخله حتی اگر عملیاتی هم 
شود، در مقایسه بســیار کوچک خواهد بود که 
حاصل آن چیزی به جز اتالف منابع و وقت دولت 
نخواهد بود. دولت دوازدهــم منابع مالی الزم را 
در اختیار ندارد و بســیار بعید به نظر می رســد 
که بخواهد وعده ساخت میلیون ها مسکن را به 

مردم بدهد.
به نظر می رسد سیاســت گذاران بخش مسکن 
به جای اتالف منابع و زمان، باید به فکر توســعه 
تقویــت بخش خصوصــی و انبوه ســازان برای 
حضور جدی در بازار مســکن باشــند. در پیش 
گرفتن چنین اســتراتژی می تواند در بلندمدت 

مشکالت کمبود مسکن را حل و فصل کند.
دوره تجارت قبلی نشــان می دهد که دولت ها 
حتی در شرایط اقتصادی باثبات تر و ثروتمندتر 
نیــز تجربه موفقــی در مقوله مداخلــه در بازار 
مسکن نداشته اند و به طور قطع هر گونه دخالت 
دوباره دولت در این بازار نیز در آینده خســارات 
سنگینی را به بار خواهد آورد. تجربه ثابت کرده 
که تعیین ســقف قیمتی در همه بازارها به ویژه 
در بازار مســکن جواب گو نیست و نتیجه آن نیز 

عدم شفافیت و ایجاد بازار سیاه خواهد بود.
دولــت بایــد سیاســت های ضدانحصــاری و 
مقابله کننــده بــا رانت منفــی را در دســتور 
کار قــرار دهــد. توجه بــه تبعــات بلندمدت 
سیاســت گذاری ها در بــازار مســکن اهمیت 
بسیاری دارد. تولید مســکن زمان بر است و در 
نتیجه بخشــی از تبعات سیاســت گذاری ها به 
زودی خود را نشــان نمی دهد و در آخر این که 
دولت باید از سیاســت گذاری های »همه گیر« 

خودداری کند. 



تراکنش های مشکوک بانکی بررسی می شود

جزییات اخذ مالیات از حساب های بانکی
ســمیرا ربیع   اخذ مالیــات از طریق بررســی 
حساب های بانکی مدتی اســت که در دستور کار قرار 
گرفته و تاکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از 

این طریق شناسایی شده است.
بحث شناســایی و اخذ مالیات از حساب های بانکی 
چند ســالی است که توسط ســازمان مالیاتی مطرح 
شده و اقداماتی نیز در این راســتا در دستور کار قرار 
گرفته است. البته این اقدام تمامی حساب های بانکی 
را در بر نمی گیرد و شــرایطی از جمله گردش باالی 
حســاب برای آن در نظر گرفته شــده و آنگونه که در 
دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با این موضوع 
آمده اســت، اخذ مالیات از حســاب های بانکی تنها 
در مورد حســاب هایی صورت می گیــرد که باالی ۵ 

میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند.
طبق قانون، بانــک مرکزی موظف اســت پایان هر 
ســال اطالعات حســاب های بانکی را کــه گردش 
مالی آن بیــش از ۵ میلیارد تومان اســت در اختیار 
ســازمان مالیاتی قرار دهد اما طبق قوانین و مقررات 
دیگر از جملــه تبصره ۱۶ قانون بودجه ســال جاری، 
هر زمان که ســازمان مالیاتی اراده کنــد می تواند به 
ریزتراکنش های مالی هر حســاب بانکی دسترسی 
پیدا کند و در این موارد دیگر ســقف ۵ میلیارد تومان 

اعمال نمی شود.
براســاس آمار اعالمی هم اکنــون ۵۰۰ میلیون فقره 
حســاب بانکی در کشــور وجود دارد که پیش بینی 
شــده تعدادی از این حســاب ها نیز حســاب های 

بانکی اجاره ای باشــد. ســازمان مالیاتی اعالم کرده 
که طی سه ســال گذشــته، اقدامات الزم به منظور 
اخذ صورتحســاب های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی 
مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال 
اطالعات بــه ادارات  کل جهت شناســایی مودیان و 

مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
در حال حاضر بالغ بر ۴۲۲ میلیــون رکورد اطالعات 
تراکنش های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در 
سطح کشور، در دستور رســیدگی واحدهای مالیاتی 
قــرار دارد و حــدود ۶۰۰۰ مودی جدیــد از طریق 
شناســایی و رســیدگی به اطالعــات تراکنش های 
مشکوک بانکی شناسایی شده اند، همچنین تاکنون 
از محل بررســی تراکنش های مشکوک بانکی حدود 
هشت هزار شــخص با بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی، شناسایی شــده اند و برای این اشخاص 

برگ تشخیص صادر گردیده است.

اخذ مالیات با رصد کارتخوان های بانکی
از سوی دیگر آذرماه سال گذشته نمایندگان مجلس 
در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کردند نســبت به 
 )POS( ساماندهی دســتگاه های کارتخوان بانکی
و یا درگاه های پرداخــت الکترونیکی اقــدام کند و 
امکان دسترســی ســازمان امور مالیاتی به اطالعات 
درگاه های پرداخت را فراهــم کند. به موجب آن ماده 
۱۱ الیحه پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان، 
بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان مالیاتی 

ظرف مدت یک ســال پس از الزم االجرا شــدن این 
قانون، نسبت به ساماندهی دســتگاه های کارتخوان 
بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده 
و با ایجــاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شــماره 
اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر یک از پایانه های 
فروش، شناســه یکتا اختصاص دهد، همچنین بانک 
مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان درخواست 
می کنــد امکان دسترســی ســازمان بــه اطالعات 
درگاه هــای پرداخــت و تراکنش های شــبکه های 

پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
طبق تبصره این مــاده پس از گذشــت زمان مذکور 
در این مــاده، اتصال دســتگاه های کارتخوان بانکی 
)POS( و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق 
آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید 
نشده باشد، به شــبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع 

است.
مدیر کل دفتر بازرســی ویژه، مبارزه با پولشــویی و 
فرار مالیاتی ســازمان امور مالیاتی در این باره گفته 
است که هم اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان 
فعاالن اقتصادی و توســط بانک ها توزیع شده است 
که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه ها 
برای سازمان امورمالیاتی مشخص شود. به گفته وی 
بررسی ها نشــان می دهد برخی فعاالن اقتصادی به 
نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به 
دریافت کارتخوان می کننــد و این کارتخوان ها به نام 

منشی، کارمند و یا افراد بی بضاعت است.

شعبه

بیش از ۱۵ روز است که صادرکنندگان 
و واردکنندگان در معامالت ارزی خود 
با یکدیگر در ســامانه جامــع تجارت 
دچارمشکل شده و درحال حاضر امکان 
ثبت کوتاژ صادراتی بــرای واردات در 

مقابل صادرات متوقف شده است.
ارز در ســامانه جامع تجارت به منظور 
اســتفاده واردکننــدگان از ارزهــای 
حاصل از صادرات و یا واردات در مقابل 
صادرات خود، بیش از ۱۵ روز است که 
با مشکالتی مواجه شــده که دامنه آن 
از صدور تاییدیه بانکها تــا عدم امکان 
تایید ثبت ســفارش واردات از ســوی 

صادرکننــدگان کشــیده 
است.بر این اســاس آنگونه 
که فعاالنه اقتصادی می گویند 
از حدود ۵ مردادماه، سامانه 
جامع تجارت برای واگذاری 
اظهارنامه هــای صادراتی و 
ثبت کوتاژ برای واردات در 

مقابل صادرات با مشکل جدی مواجه 
شــده و این فرایند روز بــه روز کندتر 
و در حــال حاضــر نیز دو، ســه روزی 
اســت که متوقف اســت.بر این اساس 
صادرکننــدگان می گوینــد از حدود 
۱۰۰ اظهارنامه و کوتــاژ صادراتی آنها 

۳ تا ۵مورد شاید ثبت شده 
و صادرکننــده می تواند آن 
را بــه منظور واگــذاری به 
واردکننــدگان تایید نماید 
و این در شــرایطی است که 
حتــی صادرکننــدگان در 
پرتال های شــخصی خود 
در ســامانه جامع تجارت نیــز، امکان 
تاییــد ثبت ســفارش هــای پذیرفته 
شــده از ســوی بانکها را هــم ندارند.
محمد خادمــی، صادرکننــده ای که 
با این مشــکل مدتها است مواجه شده 
اســت، در گفتگو با مهر می گوید: چند 

روزی اســت که عمال رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان با مشکالتی در سامانه 
جامع تجــارت مواجه شــده و در حال 
حاضر امکان واگذاری ارزهای صادراتی 
بــرای واردات خود صــادر کنندگان 
یا واگــذاری آن به غیر وجــود ندارد.

وی افزود: این مشــکل عمال رفع تعهد 
ارزی صادرات را با مشکل مواجه کرده و 
وارد کننده ای که با صادرکننده توافق 
کرده تا ارز او را در خارج از کشــور مورد 
اســتفاده قرار دهد، عمال با مشکالت 
عدیده ای مواجه شده که سرگردانی او 

را در پی داشته است.

نیما

معامالت کوتاژ صادراتی در »نیما« قفل شد
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 بانک ملت در خدمات دهی
 به ایثارگران

وزیر امور اقتصادی و دارایــی در نامه ای خطاب 
به مدیرعامل بانک ملت، از عملکرد این بانک در 

خدمات دهی به ایثارگران قدردانی کرد.
فرهاد دژپســند در این نامه با اشــاره به انتخاب 
این وزارتخانــه از ســوی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران به عنوان دســتگاه برتر در رسیدگی 
به امور ایثارگران، اظهار داشــت: یــاد و خاطره 
حماسه آفرینی، از خودگذشــتگی و ایثار شهدا 
و ایثارگران معزز، همیشــه در اذهان ملت غیور 
و شهیدپرور ایران اسالمی جاری و باقی خواهد 
ماند و هر تالش و حرکتی در راســتای زنده نگه 
داشتن نام و یاد آن اســوه های همیشه ماندگار 
و خدمت رســانی به خانواده های آنان، شایسته 

ستایش است.
در ادامه نامه وزیر خطاب به محمد بیگدلی آمده 
است: برتری این وزارتخانه در خدمات رسانی به 
امور ایثارگران، مرهون تالش های همه عزیزان 
به ویژه دســت اندرکاران بانک ملت است که با 
تمام توان خود به اجرای قوانیــن و برنامه های 
ابالغی، اقدام کرده اند که این تــالش ها را باید 

ارج نهاد.

پرداخت ١١٢ هزار میلیارد ریال 
 تسهیالت حمایتی توسط

 بانک صادرات
تسهیالت حمایتی اعطایی بانک صادرات ایران 
در سه ماهه ابتدای سال ۹۸ با پرداخت ۶۱ هزار 

فقره وام، به ۱۱۲ هزار میلیارد ریال رسید.
این بانک در ســه ماهه اول ســال ۹۸ حدود 
۶۱ هزار فقره تســهیالت حمایتــی به ارزش 
نزدیک بــه ۱۱۲ هــزار میلیارد ریــال برای 
حمایت از بخش های مختلــف جامعه از قبیل 
ازدواج، مشــاغل خانگــی و... تخصیص داده 

است.
این بانــک برای توســعه اشــتغال و حمایت از 
کارآفرینی طی ســه ماه نخست ســال جاری، 
هزار و ۹۱۹ فقره وام قرض الحســنه مشــاغل 
خانگی به معرفی شــدگان کمیته امــداد امام 
خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، به ارزش ۲۸۹ میلیارد ریال 

اختصاص داد.
بانک صــادرات ایران همچنین طی ســه ماهه 
اول ســال جاری با اعطای ۸ هــزار و ۸۷۶ فقره 
وام به ارزش بالغ بر دو هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال 
برای حمایت از مسکن اقشار ویژه )خانواده های 
محترم شــهدا، جانبازان و ایثارگران(، بهسازی 
و نوسازی مسکن روستایی، نوسازی بافت های 
فرســوده، حوادث قهــری و احــداث حمام در 
مناطق کمتر توســعه یافته روســتاهای کشور 

تخصیص داده است.
در همین راســتا، ایــن بانک با هــدف ترغیب 
و تســهیل شــرایط ازدواج در بیــن جوانان و 
در راســتای عمل به تکالیــف اجتماعی خود، 
با تخصیــص حدود ۸ هــزار میلیــارد ریال وام 
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در سه ماهه 
اول سال ۹۸،  ســهم قابل توجهی را در تسهیل 
شــرایط ازدواج متقاضیان برعهده داشــته به 
نحوی کــه در این مدت،  زمینــه ازدواج بیش از 
۲۴ هزار نفر از جوانان در سراسر کشور را سرعت 

بخشید.
تســهیالت حمایتی برای حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوســط در مدت مورد اشــاره نیز از 
جمله برنامه های عملیاتی شــده بانک صادرات 
ایران بــوده به نحوی که در این مــدت، ۲۵ هزار 
و ۶۴۴ بنگاه اقتصادی از بیش از ۷۹ هزار و ۴۶۵ 
میلیارد ریال تســهیالت حمایتی اســتفاده 

کرده اند.



   استاندار البرز خواستار شد

مدیران مشکالت را میدانی بررسی کنند 
خریدار   اســتاندار البرز از مدیران دســتگاه های 
اجرایی و اداری این استان خواست با حضور در مناطق 
مختلف این استان نیازها و مشکالت مردم را به صورت 

میدانی و چهره به چهره بررسی کنند.
عزیزالــه شــهبازی در نشســت شــورای معاونان 
استانداری البرز  بیان داشــت : ما به عنوان مسئوالن 
جامعه باید با  انجام دقیق  وظایف و تکالیف از شرافت 

خود دفاع کنیم .
وی ادامه داد: ما مسئوالن  در مقابل جان و مال مردم 
مســئول هســتیم ،بنابراین با برنامه ریزی درســت  

مشکالت و حوادث مدیریت کنیم.
استاندار البرز، ســکونت مدیران در محل مسئولیت 
خود  را برای  کیفیت بخشــی بــه  خدمتگزاری تاثیر 
گذار دانست و ادامه داد : در شرایط کنونی لزوم صرفه 
جویی در هزینه ها بیش از پیش محسوس است و باید 
مسئوالن طبق دستورالعمل های مدون و ابالغی ملی 
و رویکردهای استانی متناســب با این امر به مدیریت 

اعتبارات بپردازند.
شــهبازی با بیان اینکه قانون فصل الخطاب اســت، 
گفت:  براســاس قوانین برنامه و بودجه کشــور باید 
اعتبارات با اولویــت محرومیت زدایی از مناطق کمتر 
برخوردار بــرای رونق تولیــد و به تبــع آن اقتصاد و 
تکمیل پــروژه های نیمه کاره با پیشــرفت باالی ۹۰ 

درصد هزینه می شود.
اســتاندار البرز به اهمیت جایگاه بازرســی در استان 
اشــاره کرد و افزود زیر مجموعه این اداره باید افرادی 

متخصص، مجــرب، کاردان و ماهر باشــند که برای 
سیســتم هزینه و زحمت ایجــاد نکننــد از این رو 
برگزاری دوره های آموزشــی برای کارشناسان این 

حوزه مورد تاکید است. 
وی تقویــت روحیه پاســخگویی مدیران اســتان را 
ضروری دانســت و گفت: تمام دستگاه ها باید تسریع 
در پاسخگویی به مکاتبات را به جد در دستور کار قرار 
دهند چرا که هر گونه کوتاهی و تعلل در این امر منجر 

به نارضایتی مردم می شود.
شهبازی اضافه کرد: روند رســیدگی به امور مردم در 
دستگاه های اجرایی اســتان رصد می شود از این رو 
هر گونه اهمال و سهل انگاری با برخورد جدی مواجه 

خواهد شد.
برگزاری انتخاباتی پرشور سالم یکی دیگر موضوعاتی 
بود که استاندار البرز به آن اشــاره کرد و افزود: با تمام 
قوا نقش تسهیل گری خود را به عنوان نماینده دولت 

در البرز برای اجرای قانون به کار خواهم گرفت .
استاندار البرز خاطرنشــان کرد: برای برگزاری هفته 
دولت با اهتمام ویژه ای برنامه ریــزی می کنیم تا به 
نحو مطلوب دســتاوردهای دولت و نظام را منعکس 
کرده و در راســتای تقویت امید و نشــاط در استان 
تدابیر الزم بواسطه بهره برداری از پروژه ها و طرح ها 

به این مناسبت در دستور کار است.
وی گفت: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، 
مســئولیت برنامه ریزی برای این ایــام مبارک را بر 

عهده دارد.

استفاده از توان سرمایه گذاران برای توسعه 
گردشگری ضروری است

اســتاندار البرز همچنین اســتفاده از توان و ظرفیت 
سرمایه گذاران داخلی وخارجی برای توسعه صنعت 

گردشگری این استان را ضروری دانست.
عزیزاله شــهبازی در نشســتی با موضــوع  تعیین 
تکلیف اراضی یک هزار هکتــاری دهکده تفریحی و 
تفرجگاهی باغســتان کرج افزود: بیشترین جمعیت 
البرز در شهرستان کرج ســاکن هستند بنابراین باید 
برای رفاه و آســایش این جمعیت بــزرگ تدابیر 
ویژه ای اتخاذ شــود.وی ادامه داد: توســعه اماکن 
تفریحی البرز، یــک مطالبه مردمی اســت و موظف 
هستیم  برای  رفاه و آســایش مردم  از هیچ تالشی در 

این زمینه فروگذار نباشیم.
 در این نشست مقرر شــد که تحویل اراضی یک هزار 
هکتاری باغستان با حفظ مالکیت دولت به شهرداری 
صورت گیرد و  تا ۱۵ شــهریورماه امسال  شهرداری 
کرج نسبت به ارائه طرح خود به کارگروه های مرتبط 
استانی اقدام کند.شهبازی افزود: پس از طی مراحل 
تخصصی و کارشناســی، جذب ســرمایه گذار برای 
توســعه گردشــگری در اراضی یک هــزار هکتاری 

باغستان از طریق فراخوان صورت می گیرد.
اســتاندار البرز اضافه کرد: همچنین در این نشست 
پس از گفتگو و بررســی های تخصصــی، تدابیر الزم 
برای اعطای زمین به نیروی انتظامی البرز برای ایجاد 

اولین شهرک ترافیک استان اتخاذ شد.

البرز
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اراضی حاشیه زندان قزلحصار تعیین 
تکلیف می شود

با هماهنگی اداره کل امور زندانهای استان البرز 
اراضی حاشــیه زندان قزلحصار ساماندهی 
می شــود.احداهلل احمدی پرگو اظهار داشت: با 
توجه بــه اینکه حریم زندان هــا دارای ضوابط و 
مقررات خاص خود اســت، جهت تعیین تکلیف 
کاربــری اراضی موجــود در حریــم زندان ها و 
حرائــم الزامی آن همچنین وضعیت نهر ســیاه 
جوی نشســتی برگزار شــد.وی افزود: در این 
جلسه مقرر شد، امالک حاشیه زندان قزلحصار 
با همکاری طرفین پس از تامین اعتبارات الزم و 

تهیه نقشه های وضع موجود ساماندهی شود.
گفتنی اســت این نشســت با معــاون امالک و 
حقوقی اداره کل راه و شهرســازی استان البرز 
و معاون مدیرکل ســازمان زندان ها و اقدامات 

تامینی و ترتیبی استان البرز برگزار شد.

ویکرد  ح سالمت با ر اجرای طر
اجتماعی سازی در ۸۳ بقعه متبرکه البرز

حجت االســالم و المسلمین دشــتکی با اعالم 
خبر اجرای طرح ســالمت با رویکرد اجتماعی 
ســازی در بقاع متبرکه اســتان البــرز، گفت: 
این طرح با مدیریت امامــزادگان و با محوریت 

جوانان و نوجوانان انجام می شود.
حجت االسالم و المسلمین علی دشتکی از البرز 
در خصوص خبر اجرای طرح سالمت با رویکرد 
اجتماعی ســازی به صورت شــبکه ای در بقاع 
متبرکه این استان، گفت: بقاع متبرکه عالوه بر 
قطب فرهنگی بودن باید در مسیر شبکه سازی 

اجتماعی فعالیت ویژه داشته باشند. 
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه اســتان البرز، 
افزود: طرح ســالمت با رویکرد اجتماعی سازی 
در قالب شــبکه ای در ۸۳ بقعه متبرکه اســتان 
البرز با مدیریت امامزادگان و با محوریت جوانان 
و نوجوانان انجام می شــود.برای اداره امور بقاع 
متبرکه نیاز به حضور مســئوالن نیســت، چرا 
که فکر و تــوان ما محدود اســت و زمینه را باید 
به گونــه ای فراهم کنیم که افــراد معتقد از نظر 
فرهنگی، اجتماعی و اعتقــادی به ویژه جوانان 
پای کار آیند حجت االســالم و المسلمین علی 
دشــتکی، توضیح داد: امامزادگان دارای نورانیت 
ویژه ای هســتند که از نظر روحی و روانی برای 
مردم مهم و حائز اهمیت اســت، اما نباید تنها از 

منظر شفاخانه و حاجت خانه به آنها نگاه شود.
وی با اشــاره به اهمیت اجرای طرح ســالمت، 
عنوان کرد: این طرح دارای ۱۴ کارگروه اســت 
و هر کارگروه یک تخصــص خاصی را دنبال 
مــی کند آخرین زیــر مجموعه ایــن کارگروه 
در ســطح جامعه اســت که مــردم را تحت 
تاثیر قرار می دهد و خود مردم هستند که در 
راســتای اهداف طرح فعالیت می کنند و در این 

طرح باید بیشتر جوانان را مشارکت دهیم. 
این مسئول با اشاره به اهداف اصلی بقاع متبرکه 
خاطرنشــان کرد: مــا در هر عصــری بخواهیم 
تاثیر گســترده و عمیق بگذاریم، باید معادالت 
و قواعــدی را رعایت کنیم و اثــر گذارترین و 
جامع ترین این ها در جامعه اســالمی، فرهنگ 
دینی ما اســت.حجت االســالم و المســلمین 
دشتکی در خصوص شــاخص های توحیدی و 
اســالمی، بیان کرد: مردم باید بتوانند در اثر 
آشنایی با شــاخص های توحیدی و اسالمی، 
حرکت هــای فــردی، اجتماعــی، اقتصادی، 

سیاسی، معنوی و فکری خود را تنظیم کنند. 
وی شــیوه کار در نظــام توحیدی و اســالمی 
اجتماعی ســازی به صورت شــبکه ای را ویژه 
خواند و توضیح داد: ما باید بتوانیم شبکه سازی 
با رویکرد اجتماعی را نظام توحیدی و اســالمی 
اجرا کنیم و طرح ســالمت اجتماعــی دقیقا به 
همین موضوع اشــاره دارد و هــدف آن نهادینه 
کردن پیام توحید، اسالم و تشــیع در تمام دلها 

و جان ها است. 

قاچاقچی چوب توســط عوامــل یگان 
حفاظت ادارات منابع طبیعی شهرستان های 
نظرآباد و اشــتهارد در روستای مرادتپه 

اشتهارد بازداشت شد.
در پی قطع بی رویــه تاغرازهای نظرآباد، 
عوامل یگان حفاظــت منابع طبیعی این 
شهرســتان با کمین شــبانه و عملیات 
سخت و طاقت فرســا موفق به شناسایی 
و دســتگیری عوامل مورد نظر شدند. در 
ابتدا نیروهای یگان حفاظن منابع طبیعی 
نظرآباد در تــاغ زارهای این شهرســتان 
به خودروی نیســانی مشــکوک و پس از 
نزدیکی به این خودرو متوجه قطع تاغ ها 
و بارگیری در نیســان مذکور شدند که در 

این لحظه عوامــل قاچاقچی نیز با متوجه 
شدن این موضوع که مورد شناسایی قرار 

گرفته اند اقدام به فرار نمودند.
پرســنل یگان حفاظــت نظرآبــاد نیز 
پس از تعقیب و گریز و شناســایی مسیر 
فرار؛ ضمن اعالم خبر بــه فرمانده یگان 
حفاظــت منابــع طبیعی شهرســتان 
اشتهارد و برقراری ارتباط و هماهنگی های 
الزم، در روستای مرادتپه این شهرستان 
با کشــف مخفیگاه قاچاقچیان و پس از 
طی مراحل انتظامی خودروی نیســان و 
عوامل آن در پاســگاه انتظامی روستای 
نجم آباد شهرســتان نظرآبــاد توقیف و 

بازداشت شدند.

قاچاقچی چوب بازداشت شد
شهر



رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج هشدار داد

 برخورد با نصب برچسب های تبلیغاتی  غیرمجاز 
خریدار    رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شــهری شــهرداری کرج گفت: نصب برچسب های 
تبلیغاتــِی غیرمجاز پیگیــر قانونی دارد. بر اســاس 
وظایف قانونی ابتــدا به متخلفان اخطــار می دهیم 
و در صورت اصرار به تخلف بــا هماهنگی های انجام 
گرفته تلفن ثابت شرکت و یا همراه فرد متخلف، قطع 

می شود.
پیمان بضاعتی پور گفت: نصــب تبلیغات غیرقانونی 
مانند تبلیغات دیوار نویســی و یاخدماتی که از طریق 
نصب برچســب و نظایر آن انجام می شــود عالوه بر 
ناهمگون ســازی منظر بصری در شــهر، مشکالت 
و هزینه هــای زیادی را برای پاکســازی بــه مردم و 

مدیریت شهری تحمیل می کند.
این مسئول خاطرنشان کرد: در این خصوص جلساتی 
با  حضور دادستان کرج و اداره کل مخابرات و شرکت 
همراه اول برگزار شــده و با هماهنگی انجام شــده با 

متخلفانی که اقدام به نصب برچســب های تبلیغاتی 
بر روی در و دیوار منــازل می کنند، برخورد قانونی 

می شود.
وی اضافه کــرد:  بر اســاس وظایف قانونــی ابتدا به 
متخلفان اخطار می دهیم و در صورت اصرار به تخلف 
با هماهنگی های انجام گرفته تلفن ثابت شــرکت و یا 

همراه فرد متخلف، قطع می شود.

سرانه فضای سبزمنطقه 5 افزایش می یابد
رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری کرج در ادامه با اشــاره بــه اینکه منطقه 
۵ شــهرداری کرج ســرانه فضای ســبز پایین تری 
نســبت به ســایر مناطق دارد گفت: لزوم توجه ویژه 
به این موضوع در دســتور کار ســازمان قرار گرفته تا 
سرانه فضای ســبز این منطقه به میزان قابل قبول و 

استاندارد برسد.

بضاعتی پور، با بیان اینکه درهمین خصوص جلسات 
متعددی با مدیر منطقه ۵ انجام شده بیان کرد: طبق 
برنامه ریزی انجام شده قرار است سه پارک محله ای 

در این منطقه طراحی، بازسازی و احداث شود.
وی از دیگر اقدامات صورت گرفته جهت ارتقاء سرانه 
فضای ســبز این منطقه را تملک زمین های مناسب 
موجود دانســت و افزود: اخیرا یک ملک دو هکتاری 
در محله گالیل منطقه ۵ تملک شــده و به شهروندان 
نوید داده می شود از یک پارک محله ای با فضای سبز 

مطلوب در این محدوده برخوردار می شوند.
 بضاعتی پور تاکید کرد: شهروندان باید توجه داشته 
باشند که مجموعه مدیریت شهری حق تصرف حتی 
یک متر از زمین های مردم را بــدون اجازه و موافقت 
صاحب ملک ندارد و وجــود معارضان و کمبود منابع 
مالی، مهمترین موانع در مســیر ارتقا و توسعه فضای 

سبز در مناطق کم برخوردار است.

البرز
5
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عمومی البرز هستند
مدیرکل کتابخانه های عمومــی البرز از وجود 
بیش از یک میلیــون و ۳۰۰ نســخه کتاب در 

کتابخانه های عمومی استان خبر داد.
احمدعلی هراتــی با اشــاره به اینکــه البرز از 
لحاظ ســرانه مطالعه در مقایســه با بسیاری از 
استان های کشــور وضعیت خوبی دارد، اظهار 
کرد: در حال حاضر ۹۶ هزار نفر در اســتان عضو 
کتابخانه های عمومی هستند و با مراجعه به این 
مراکز منابع مطالعه مورد نظر خــود را به امانت 

می گیرند.
وی ادامه داد: بر اساس پایش های صورت گرفته 
در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۳۰۰ نسخه 
کتاب در کتابخانه های اســتان موجود است که 
این منابع بر اســاس نیاز اعضا به طور مستمر به 

روز می شود.
این مسئول با اشاره به تعداد کتابخانه های البرز 
توضیح داد: البــرز دارای ۴۶ کتابخانه نهادی و 
۲۳ کتابخانه مشارکتی در استان فعال است و به 

اعضا خدمات رسانی می کند.

خوشه بیو تکنولوژی در استان 
البرز تشکیل می شود

مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
البرز از راه اندازی خوشــه بیو تکنولوژی در این 

استان خبر داد.
محمدامین فرشــی با بیــان اینکــه البرز جزو 
استان های صنعتی کشور اســت، اظهار داشت: 
با توجه بــه تنوع صنایــع تولیدی در اســتان 
نیازمندی های این واحدهــا از طریق راه اندازی 
خوشــه مدنظر قرار گرفته است.فرشــی عنوان 
کرد: قطعا با راه اندازی خوشــه بیــو تکنولوژی 

اقدامات موثری در این حوزه واقع می شود.



پیش بینی مشاوران امالک از آینده بازار مسکن

 خانه ارزان می شود؟
صبانوبری   در حالی که از ابتدای تابســتان بازار 
مسکن به یک رکود عمیق فرو رفته است اما در مناطق 
مختلف تهران قیمت  خانه وارد روندی کاهشی شده 
است و این در حالیست که مشاوران امالک امیدی به 

خروج سریع بازار از رکود ندارند.
از سال گذشته بازار مسکن افزایش قیمتی چشمگیر 
را به همراه کاهــش معامالت تجربه کــرد. افزایش 
قیمتی که بســیاری آن را نتیجه افزایش قیمت ارز و 
تالطم این بازار می دانستند. تورمی که گرانی مصالح 
ساختمانی را به دنبال خود آورده بود با سوداگری در 
بازار مسکن همراه شد وضعیت آشفته ای را برای این 

بازار به ارمغان آورد.
هرج و مرج در بــازار تا حدی باال گرفــت که چند ماه 
قبل درج قیمت ها در ســایت ها فروش آنالین ممنوع 
شــد تا بیش از این به گرانی ها در این بازار دامن زده 

نشود.
در حالی کــه دولت به دنبــال تصویــب طرح های 
مختلف مالیاتی برای ســامان دادن به بازار مســکن، 
مقابله با ســوداگری و مهم تر از همــه جبران کاهش 
درآمدهای نفتی خود در ســال ۹۸ اســت  اما به نظر 
می رســد مقاومت های زیادی برای مقابله با تصویب 

این طرح ها وجود دارد.
اوایل تیرماه هم وزیر اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه 
برای تهیه یک صندوق که به متقاضیان وام رهن بدهد 
خبر داد، طرحی که چند روز قبــل مدیر عامل بانک 
عامل بخش مســکن خبر از منتفی شدن آن داد زیرا 
بانک مرکزی به نوع عقد تســهیالت آن ایراد گرفته 
بود.اقتصادآنالیــن در یک گزارش میدانی به ســراغ 
مشاوران امالکی در ســطح شهر رفته است تا واقعیت 

وضعیت معامالت مسکن را از زبان آن ها بشوند.

رکود  بازار مسکن در گرانی طبیعی است
یک مشــاور امالک که در محدوده نیــاوران فعالیت 
می کند، گفت: رکود در گرانی طبیعی است اما این به 
این معنی نیســت که هیچ معامله ای انجام نمی شود. 
در این منطقه تورم نســبت به مناطــق دیگر کمتر 
بوده اســت، مثال آپارتمانی که قبال متری ۲۵ میلیون 
قیمتش بوده االن به متری ۴۵تومان رسیده است اما 
می دانم در پونک قیمت ها ســه برابر و یا بیشتر شده 

است.
او ادامــه داد: این رکود هــر ۶ یا ۷ ســال یکبار اتفاق 
می افتد و فکــر می کنم بعد از چند ســال از آن خارج 
بشــویم. همینطور باید بگویم که اقدسیه که تقریبا 
گران ترین نقطه در تهران اســت قبال هم متری ۷۰ 

تومان بود و االن هم همین قیمت اســت. در منطقه 
۱ ارزان ترین خانه ها متــری ۳۵ میلیون و گران ترین 
آن ها که شمال خانه های الکچری هم می شود حدود 
۷۰ تا۸۰ میلیون است.این مشاور امالک پیش بینی 
کرد: تا پایان تابستان رکود کمتر خواهد شد و نزدیک 
عید معامالت بیتشــر می شــود که البته به دنبال آن 
قیمت ها هم کمی ســفت خواهند شد.مشاور امالک 
دیگری در خاک ســفید گفت: از ۱۰خرداد بازار وارد 
رکود شده است و دوماه اســت که یک خرید و فروش 
هم نداشتم اما قیمت ها نسبت به دو سال پیش کمتر 
شــده طوری که از متــری ۱۲میلیون بــه ۹میلیون 
رســیده اســت. مردم قدرت خرید ندارنــد و حتی 

قراردادهای اجاره هم کمتر شده است.

بازار مسکن یوسف آباد، خالی از رکود
در منطقه یوســف آباد اما ظاهرا رکودی وجود ندارد و 
مشــاوران امالک از وضع خود راضی هستند؛ البته آمار 
ماهانه هم همواره نشــان می دهد که بیشــترین آمار 
معامالت در منطقــه ۶ صورت می گیرد. یک مشــاور 
امالک که در ایــن منطقه فعالیت می کنــد می گوید: 
قیمت ها افت محسوســی داشته اســت و معامالت کم 
شده ولی نمی توان اســم آن را رکود گذاشت. بازار اجاره 
هم چون در حــال حاضر در فصل جابه جایی هســتیم 
وضعیتش خوب است و بچه ها مشغول کار هستند اما در 
بازار دیگر خبری از دالل نیست و مشتری کاذبی وجود 

ندارد. همه خریدار واقعی و مصرف کننده هستند.
سری به شــمال غرب و منطقه پونک زدیم تا ببینیم 
ادعای آن مشــاور امالکی که گفته بــود قیمت ها در 
پونک سه برابر شده اســت صحت دارد یا نه؟ مشاور 
امالکی در این منطقه گفت: متوســط قیمت ها برای 
هر متر بین ۲۰ تــا ۳۲ میلیون تومان اســت.دو ماه 
است که بازار وارد رکود شده و حتی در بازار اجاره هم 
۹۰درصد قراردادها تمدید می شود و کسی به دنبال 
خانه جدید نمی آید حتی خــرج دفترمان هم تامین 
نمی شــود. قیمت ها نجومی باال رفته اســت و حتی 
من که قبال ســاکن همین منطقه بودم االن وســعم 
نمی رسد و به ســمت نواب رفته ام و می  توانم بگویم 

قیمت ها ده میلیونی باال رفته است.

کاهش هزینه  تولید مسکن؛ تنها راه رونق 
معامالت

رکود بازار مســکن به مرکز تهران هم رسیده است به 
طوری که یک مشــاور امالک در حوالی جمالزاده به 
خبرنگار اقتصادآنالین گفــت: خرید و فروش به صفر 

رسیده است و قیمت ها نســبتا پایین آمده اما در حال 
حاضر سیر نزولی آن متوقف شده است. قراردادهای 
اجاره هم نسبت به ســال های قبل کمتر شده است. 
من فکر می کنم برای بهتر شدن اوضاع بازار باید تولید 
کننده ها قیمت هــا را پایین بیاورند چون کســی که 
ملکش را می فروشد به دنبال خرید خانه جدید است 
اما چون نمی تواند خانه اش را نگه می دارد و بازار دچار 

رکود می شود.

رکود بازار مسکن در تابستان منطقی نیست!
در حوالی تهرانســر هم رکــود وجــود دارد اما یک 
مشــاور امالک می گوید رکود مســکن در تابستان 
طبیعی نیســت زیرا فصل جابجایی است اما بودجه 
مردم نمی رســد که بخواهنــد خانه بخرنــد. تجربه 
ســال های قبل نشــان می دهد که این رکود تا ۳ یا ۴ 
ســال آینده ادامه دار خواهد بود و پس از چند ســال 
از آن خارج می شــویم.در حالی که اکثر مشــاوران 
امالک پیش بینی می کنند که رکود فعلی بازار مسکن 
چندسال دیگر ادامه داشته باشــد باید دید آیا دولت 
توانایی این را دارد که با اقداماتــی مثل وضع مالیات 
یا بهبود شــرایط تولید و افزایش قدرت خرید مردم از 

طریق اعطای تسهیالت گره بازار مسکن را باز کند؟

ورود بازار مسکن به رکود عمیق
نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک هــم با تأکید 
بر اینکه بازار در رکود عمیــق فرورفته گفت:  کاهش 
قیمت مســکن واحدهای ۱۵۰ متر به باال آغاز شده و 
این افت قیمت به ســایر متراژها نیز کشــیده خواهد 
شد.حســام عقبایی، در پاسخ به این ســوال که آیا از 
کسادی بازار مسکن باید خوشحال شد که باعث افت 
قیمت می شــود، گفت: بازار مسکن در رکود فرو رفته 

است و این رکود باعث کاهش قیمت خواهد شد.
عقبایی در پاســخ به این ســوال که آیا این کسادی 
بازار مســکن را می توان با رکود ســال های ۹۲ تا ۹۶ 
که بسیار عمیق بود مقایسه کرد، اظهار داشت: آمارها 
نشــان می دهد که حجم معامالت مسکن ۷۸ درصد 
کاهش داشته است و چند ســال گذشته شاید چنین 

افت معامالتی نداشتیم.
نایب رئیــس اتحادیه مشــاوران امــالک ادامه داد: 
پیش بینی می شــود تا پایان شــهریور ماه واحدهای 
۱۵۰ متر به باال ۳۰ درصد کاهش قیمت داشته باشند 
و باید پیش بینی خود را در خصــوص واحدهای زیر 
۱۵۰ متر نیز این طور عنوان کــرد که افت قیمت این 

واحدها از ۵ درصد تا ۳۰ درصد خواهد بود.

پالک
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خالء قانونی برای مقابله با 
سوداگری مسکن 

رئیس اتحایه مشــاوران امالک تهــران گفت: 
برای مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار 
مســکن به مصوبات مجلس برای اجرای کامل 
قوانین و الزام ثبت کدرهگیری با هدف شــفاف 

شدن معامالت مسکن نیازمندیم.
مصطفی قلی خســروی گفت: نــه برنامه تولید 
مسکن نه سیاست گذاری و نه قیمت مصالح هیچ 
کدام در اختیار مشاوران امالک نیست؛ تالش ما 
پایین آوردن و تعدیل قیمت ها اســت اما خالء 

قوانین این روند را کند کرده است.
وی اضافه کــرد: برای مثــال مهمترین اثر ثبت 
کد رهیگیری در معامالت مســکن جلوگیری 
از ســوداگری و معامالت مکرر مســکن بود؛ اما 
بســیاری از قراردادهای خرید و فروش و حتی 

اجاره بدون ثبت کدرهگیری انجام می شود.
قلی خسروی ادامه داد: برای مقابله با سوداگری 
به حمایت های قانونــی مجلس نیازمندیم؛ الزم 
اســت قوه قانونگذاری کد رهگیری را اجباری 
کند تا در معامالت مســکن به شفافیت برسیم. 
این کمک در بخش مالیات بر عایدی سرمایه نیز 

می تواند از حضور سفته بازان در این بازار بکاهد.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امالک تهــران با 
بیان اینکه دولت در راســتای سیاست کاهش 
قیمت هــا برنامه تولیــد انبوه مســکن را اجرا 
می کند، گفــت: تاثیر ۱۰۰درصــدی این طرح 
وقتــی نمایــان مــی شــود که طبــق یک 
اولویت بندی از ســوی مجلس شفافیت وارد 

معامالت مسکن شود.
وی در خصوص آخرین وضعیــت بازار اجاره نیز 
گفت: قراردادها بیشــتر در تابســتان امسال به 

سمت تمدید اجاره رفته است.
خســروی با بیان اینکه هر ۴ بار اســباب کشی 
مشــابه یک آتش سوزی اســت، گفت: البته به 
دلیل افزایش مخارج بازسازی منازل بهتر است 
مالکان نیز قیمت اجاره را متناســب با وضعیت 
مســتاجر خود افزایش دهند؛ چون هزینه های 
بازســازی و تعمیر خانــه برای ورود مســتاجر 

جدید نیز به ضرر مالک است.
به گفتــه قلی خســروی تمدید اجــاره راهکار 
مناسبی اســت که هم از هزینه های مالک و هم 

از هزینه های مستاجر می کاهد.

ایران ۲برابر میانگین جهانی 
خانه خالی دارد

نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک با بیان 
این که ایران ۲ برابر میانگین جهانی خانه خالی 
دارد، گفت: داشتن ۵ تا ۶ درصد خانه های خالی 
در هر کشــور طبیعــی و یک نیاز اســت اما ۱۰ 

درصد مقداری زیاد است.
حســام عقبایی اظهار کرد: میانگین کشورهای 
توسعه یافته ۵ تا ۶ درصد اســت و فعال در ایران 
حدود ۱۰ درصد خالی اســت که عدد بزرگی با 

توجه به نُرم جهانی نیست.
وی با تاکید بــر این که همچنان بایــد مبارزه با 
خانه های خالی را در ســرلوحه برنامه ها داشته 
باشیم، ادامه داد: در همه دنیا با ابزار مالیات های 
ســنگین با خانه های خالی کــه در جهت ایجاد 
ســوداگری از آنها استفاده می شــود را کنترل 

می کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دو برابر میانگین 
جهانی خانه خالی در کشــور داریم؛ داشتن ۵ تا 
۶ درصد خانه های خالی در هر کشــور طبیعی و 

یک نیاز است اما ۱۰ درصد مقداری زیاد است.
وی بیان کرد:  باید به سمت و ســویی برویم که 
خانه خالی سوداگرانه در کشــور وجود نداشته 
باشــد، اگر هم خانه خالی وجود داشته باشد در 
مسیر اجاره یا فروش باشــد. نه این که یک خانه 
سال های سال ها در راستای ســوداگری خالی 

باشد.



رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو خبر داد

و ثبات قیمتی در بازار خودر
مازیــار شــریف کیــان    رئیــس اتحادیــه 
نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو در رابطه با 
آخرین تغییــر و تحوالت بازار خــودرو گفت: به طور 
کلی ثبات قیمت برای محصوالت مونتاژی و وارداتی 

وجود دارد.
ســعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو در خصوص قیمت خودروهای 
وارداتی گفت: حدود ۱۵ الی ۲۰ روز اســت که ثبات 
قیمتی در خودروهای وارداتی را شــاهد هســتیم. با 
توجه به این که قیمت ارز نیز تثبیت شــده این اتفاق 
بــرای خودروهای وارداتــی افتاده اســت. این نکته 
را باید گفت که خریدها کم اســت و مردم به ســمت 
خودروهــای بــاالی ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیــون تومان 
نمی رونــد. در مــورد محصوالت مونتــاژی اختالف 
قیمتی مشــاهده نمی کنیم و فقط کیا سراتو با توجه 
به اتفاقات اخیر از ۲۹۵ به ۳۰۵ میلیون تومان در بازار 

رسیده اســت. در هر صورت باید گفت که خبر منفی 
اثرات خود را روی بازار  خودرو می گذارد.

قیمت منطقی پراید: 42 الی 44 میلیون تومان
وی ادامــه داد: در محصوالت شــرکت ســایپا ثبات 
قیمتی وجود دارد و عرضه نیز شرایط مناسبی داشته 

است.
 این نکته را باید گفت که یک سری از محصوالت نیز با 
ریزش قیمت مواجه شدند به عنوان مثال پراید ۱۱۱ 
روی ۴۸ میلیون تومان رسید. اما در مورد محصوالت 
ایران خودرو نوسان داشــتیم که این موضوع به اعالم 
افزایش قیمت چندین محصــول بازمی گردد. البته 
گفته شــد که این افزایش قیمت اشتباه بوده اما با این 
وجود همانطور که گفته شــد ســیگنال های منفی 
تاثیراتی بر بازار خودرو خواهد گذاشــت. به طور کلی 
می توان گفت قیمت منطقی بــرای خودرویی مانند 

پراید ۱۳۱ حــدود ۴۲ و برای پرایــد ۱۱۱ تقریبا ۴۴ 
میلیون تومان است.

مانور قیمتی در سایت های آگهی
موتمنی در پایان گفت: در هر صورت اگر محدودیت 
عرضه داشــته باشیم بازگشــت قیمت به سایت ها بر 
بازار خودرو تاثیر خواهد گذاشــت در غیر این صورت 
بی تاثیر خواهد بــود. زمانی کــه محدودیت عرضه 
ایجاد می شــود حجم تقاضا باال می رود و افرادی که 
خودروهای پرتقاضــا را دارند می تواننــد با قیمت ها 

بازی کنند.
 سایت ها راحت ترین محل برای مانور دادن این افراد 
روی قیمت ها اســت اما اگر محدودیــت عرضه نبود 
مشــکلی برای اعالم قیمــت در ســایت ها نیز وجود 
نداشت. ما اگر ثبات ارز را داشته باشیم بیش از این در 

وارداتی ها شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

پدال

دبیر انجمــن واردکننــدگان خودرو 
گفت: برای آزادســازی واردات خودرو 
در حــال مذاکره با مســئوالن دولتی 

هستیم.
مهدی دادفر اظهار کرد: پس از خروج 
خودروهای مانده در گمرک ها، صنف 
واردکنندگان خــودرو کامال تعطیل 
خواهد شــد و صنفی به این اسم دیگر 

نخواهیم داشت.
وی ادامــه داد: در خصــوص پیگیری 
آزادســازی واردات خــودرو مکــررا 
در حــال مذاکــره بــا مســئوالن 
دولتــی هســتیم و مکاتباتــی نیــز 
بــا رئیس جمهــوری و معــاون اول 

ی  ر ســت جمهو یا ر
داشته ایم تا برای مجموعه 
خــودرو  واردکننــدگان 

فکری کنند.
انجمن واردکنندگان  دبیر 
خودرو افزود: پیشنهاداتی 
در این زمینه داده شده که 

برای واردات خــودرو نیاز به ارز نداریم 
و تامین خــودرو بدون اخــذ وجه نیز 
می تواند انجام شــود. ســرمایه های 
ایرانیان خارج از کشــور در شــرایط 
تحریمی نیز قابل اســتفاده اســت و 
می تــوان از آن  بــرای واردات خودرو 
اســتفاده کرد.وی با بیان اینکه امکان 

واردات خــودرو در عمــل 
بنابرایــن  دارد،  وجــود 
دغدغه ما زیرســاخت های 
ایجاد شده است، اظهار کرد: 
شــاخص بودن خودروهای 
وارداتــی و پیشــرو بودن 
آن ها در ارائــه مدل های نو 
به کشــور در صنعت خودروسازی، در 
حال حاضر مطرح است؛ در نتیجه باید 
راه ورود چنین خودروهایی به کشــور 
باز بماند و مردم باید بدانند تکنولوژی 
روز خودرویــی چه چیزهایــی را ارائه 
می دهد.دادفر ادامــه داد: به طور مثال 
تا زمانی کــه خودروهــای هیبریدی 

در ایران شناخته نشــده باشند، مردم 
و صنعــت خــودرو به ســمت آن نیز 
نخواهند رفــت. محدودیت هایی که 
بر واردات خودرو اعمال شــده، باعث 
می شــود از تکنولوژی هــای روز دنیا 
عقب مانده و به دنبــال آن نرویم.وی 
اظهار کــرد: امروز اگر گفته می شــود 
که خودروســازان داخلی به ســمت 
خودروهای برقی و هیبریدی بروند، به 
این دلیل اســت که زمانی شاهد ورود 
چنین خودروهایی به کشــور بوده ایم. 
این در صورتی اســت که خودروهای 
هیبریــدی در دنیا خیلــی هم جدید 

نیستند.

واردات
و به دنبال آزادسازی واردات  انجمن واردکنندگان خودر
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 کرمان موتور با پیش پرداخت 
۳ میلیون تومان

 کرمان موتور جزئیات فــروش ویژه خودروهای 
جک S۳ ,۵ S و J۴ بــا پیش پرداخت ۳ میلیون 

تومانی را اعالم کرد.
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن، بــر اســاس 
جدول منتشــر شــده از ســوی کرمان موتور 
پیش پرداخت ها تنها ۳ میلیــون تومان خواهد 

بود .
بر اســاس این گزارش بعد از پیــش پرداخت ۳ 
میلیون تومانی ۲ نوع شرایط پرداخت مدت دار 
۱۹ ماهه به صورت پرداخت هر ســه ماه یک بار 
طی یک فقره چک یا به صورت  ۲۴ ماه به صورت 
چک هــای ماهانه بــدون هیچ گونــه افزایش 
نســبت به قیمت مصوب خودرو خود را انتخاب 

می کنند.
در این طرح امکان استفاده از تخفیف قابل توجه  
و  ۱۸% سود سالیانه بر روی اقســاط باقیمانده 
در صورت تصفیه نقدی در هنگام تحویل، برای 
ســرمایه گذاران می تواند جذابیت مضاعفی را 

همراه داشته باشد .
همچنین برای خریداران  بیمه بدنه یک ســاله 
رایگان  در نظر گرفته شــده اســت. این طرح از 

روز سه شنبه ۲۲ مرداد ماه آغاز می شود.

و در تعطیالت  ایران خودر
و تحویل  تابستانی خودر

مشتریان می دهد
 شــرکت ایران خودرو در اطالعیه ای اعالم کرد:  
به منظور تکریم مشــتریان درایــام تعطیالت 
تابســتانی صنعت خودروی کشور ، به مشتریان 

خودرو تحویل می دهد.
دراین اطالعیه آمده اســت: تمامی امور مربوط 
به حــوزه بازاریابی، فــروش و امور مشــتریان 
شــرکت ایران خــودرو اعم از تجاری ســازی، 
صدور فاکتور، حمل و تحویــل خودروها در ایام 
تعطیالت تابســتانی مطابق روال پیشین برقرار 
بوده و مشــتریان محترم می تواننــد با مراجعه 
به نمایندگی ها نســبت به تحویل خودروهای 
فاکتور شــده خود اقــدام نماینــد و از خدمات 

مذکور در این ایام بهره مند شوند.
همچنین مدیریت امورمشــتریان شرکت ایران 
خودرو)CRM( نیــز در این ایام پاســخگوی 
مشــتریان بــوده و مشــتریان مــی تواننــد 
درخواســت های خود را از طریق این امور ثبت 

نمایند.
تعطیالت تابســتانی صنعت خودروی کشور از 

۲۲ مردادماه آغاز تا دوم شهریورماه ادامه دارد.

 ادامه تحویل محصوالت سایپا 
به مشتریان در تعطیالت 

وسازان تابستانی خودر
 معاونت بازاریابی و فروش ســایپا در تعطیالت 
تابستانی خودروســازان نیز فعال است و تحویل 
محصوالت این گروه خودروسازی به مشتریان 
در تعطیالت تابســتانی صنعت خودرو نیز ادامه 

خواهد داشت.
با اعــالم معاونــت بازاریابــی و فــروش گروه 
خودروسازی ســایپا مبنی بر فعالیت کامل این 
معاونت در ایــام تعطیالت تابســتانی صنعت 
خودرو، عرضــه محصوالت ســایپا به بــازار و 
همچنین ســایر خدمات مرتبط بــا این حوزه، 
در دهــه پایانی مردادماه همزمــان با تعطیالت 

تابستانی خودروسازان ادامه خواهد یافت.
بر این اســاس، معاونت بازاریابی و فروش سایپا 
از ۲۲ تا ۳۱ مردادماه، به طور کامل فعال خواهد 
بود و خدمات خود را در اختیار مشــتریان قرار 

خواهد داد.
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کاهش تقاضا باعث افت قیمت شد

کاهش رفت و آمدها در سبزه  میدان
محبوبه فکــوری  اگرچه بانک مرکــزی هر روز 
نرخ های مد نظر خــود را برای انــواع ارز در دو قالب 
رســمی و صرافی های بانکی اعالم می کند، اما فعاالن 
بازار معتقدند کاهش جذابیت خرید ارز، نرخ را کاهش 
داده اســت.بانک مرکزی در ابتدای هر روز، دو گروه 
قیمتی را برای ارز اعالم می کند که شامل نرخ رسمی 
انواع ارز در بانک ها و نیز صرافی های بانکی اســت که 
اولی حواله های مرتبط با ارز دولتی را تعیین نرخ کرده 
و دومی مصــارف غیرنیمایــی و غیردولتی را مالک 
عمل قرار می دهد؛ بــه این معنا که قیمــت دالر در 
انواع نرخ های دولتی که به نرخ رسمی ارز هم معروف 
است، بالغ بر یک سال و نیم اســت که ۴۲۰۰ تومان 
اعالم شده و نرخ دوم که مرتبط با صرافی های بانکی و 
مالک عمل خرید و فروش های غیرنیمایی اســت، در 
کانال های ۱۱ تا ۱۲ هــزار تومانی از ابتدای ماه جاری 

در نوسان بوده است.
بررســی های میدانی خبرنگار مهر از بازار ارز،  از افت 
تقاضا برای خرید دالر و یــورو حکایت دارد و آن گونه 
که فعــاالن بــازار ارز می گویند، نرخ هــا تابع عرضه 
و تقاضا بــوده و دخالت کمتــری از بانک مرکزی این 

روزها به چشم می خورد.

یکــی از صرافــان در گفت وگو بــا مهــر می گوید: 
رفت وآمدها در چهارراه اســتانبول و سبزه میدان کم 
شــده و فقط متقاضیان ارز که نیازهای واقعی دارند، 
وارد بازار می شــوند؛ به این ترتیب می توان گفت که 

تقاضاهای سوداگرایانه از بازار خارج شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اســاس تغییر رفتار مردم در 
بازار ارز، نرخ در حال کاهش اســت و عماًل این بانک 
مرکزی نیســت که با عرضه یا جمع آوری ارز، بازار را 
کنترل می کند بلکه رفتار مصرف کنندگان اســت که 
موجب می شود که صرافان در مقابل مکانیزم عرضه و 

تقاضا، سر تعظیم فرود آورند.
این فعال بازار ارز گفــت: ماندگاری نرخ دالر در کانال 
۱۱ هــزار تومانی طی هفته های اخیــر حکایت از آن 
دارد که تقاضا برای ارز کاهش یافته و همین امر منجر 
به آن شــده که صرافی ها نرخ هــای متعادلی را اعالم 
کنند که بعضاً در برخی ساعات روز حتی کمتر از نرخ 

اعالمی بانک مرکزی در صرافی های بانکی است.
البته عبدالناصر همتی رئیــس کل بانک مرکزی نیز 
طی روزهای گذشــته بارها اعالم کرده که حتی یک 
دالر هم برای تنظیم بازار ارز از سوی بانک مرکزی در 

بازار تزریق نمی شود.

وشی  و تخلفات  نظارت بر گران فر
اصناف با سامانه ۱۲۴

مدیر کل امــور حقوقــی و تعزیرات ســازمان 
حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
گفت: طــی تیرماه در مجمــوع ۲۰ هزار و ۹۵۵ 
فقره شــکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی 
و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ دریافت شــده 

است.
غالمرضا صارمیــان، مدیر کل امــور حقوقی و 
تعزیرات ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با بیان اینکه ســعی شده سطح 
کمی و کیفی سامانه ۱۲۴ به عنوان تنها سامانه 
اقتصادی ارتباطــی با مردم ارتقــاء یابد، گفت: 
تالش شــده تا به گونه ای که امکان ارتباط برای 
همگان در تمامی مناطق شهرســتان ها فراهم 
شود، به تشریح عملکرد تلفن ۱۲۴ ستاد خبری 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان ها در 

تیرماه سال جاری پرداخته شود.
این مقام مســئول با تاکیــد براینکه پیگیری 
مطالبات و شــکایات مردم بــه دلیل حضور 
ســود جویان در بازار در جایگاه ویژه ای قرار 
دارد، افــزود: طــی تیرمــاه، در مجموع ۲۰ 
هزار و ۹۵۵ فقره شــکایت مردمــی راجع به 
تخلفات صنفــی و غیرصنفــی از طریق تلفن 
۱۲۴ ستاد خبری اســتان ها دریافت گردیده 
که از ایــن تعــداد، ۶۸ درصد شــکایات مورد 
رســیدگی قرار گرفته اســت و ۳۲ درصد باقی 
مانده تحت بررسی کارشناسی از سوی مراجع 

ذیربط قرار دارد.
وی افــزود: از مجمــوع شــکایات دریافتــی، 
بیشترین گزارش در بخش کاالیی از نان و میوه 
و ســبزیجات و در بخش خدمات از رستوران ها 
و غذاخوری ها و نیــز تعمیرگاههای خودروهای 
سبک بوده است و گرانفروشــی و تقلب در صدر 
عناوین تخلف گزارش های دریافتی قرار گرفته 

است.
مدیرکل امــور حقوقــی و تعزیرات ســازمان 
حمایت اظهــار داشــت: از مجموع شــکایات 
دریافتی، ۵۱۹ فقره با بــراورد ارزش بیش از ۱۱ 
میلیارد ریال در کارگروه های رسیدگی استانی 
منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و 
به تبع از تشــکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده 

است.
وی بــا اشــاره به افزایــش تعداد گشــت های 
مشترک انجام شده طی این بازه زمانی، تصریح 
کرد : تعداد ۷ هزار و ۸۰۸ گشــت مشترک بین 
بازرسان ســازمانهای صنعت، معدن و تجارت 
اســتانها با ســازمان تعزیرات حکومتی و دیگر 
دستگاهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره 
کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و 
اتحادیه ها انجام گرفته است که از این تعداد، ۳ 
هزار و ۶۵۶ پرونده با ارزش ریالی ۳۹۲ میلیارد 
ریال در زمینه های مختلف تنظیم شــده است 
که پس از بررســی با متخلفان برخورد خواهد 

شد.
این مقام مســئول تاکید کرد: در راســتای نظم 
دهی و انســجام بیشــتر به فرایند تنظیم بازار، 
اصالح نظــام توزیع و نظــارت بــر واحدهای 
توزیعــی، تولیــدی و خدماتی، بازرســی های 
مستمر توســط اکیپ های بازرسی و نظارت در 
ادارات صنعت، معدن و تجارت اســتانها صورت 

می گیرد.

طالی جهانی نزدیک مرز ۱۵۰۰ دالر 
ایستاد

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی 
تحــت تاثیر ابهامــات پیرامون جنــگ تجاری 
آمریکا و چین و نگرانی ها نســبت به کندی رشد 

اقتصادی، نزدیک مرز ۱۵۰۰ دالر ایستاد.
هر اونس طال برای تحویل فــوری در معامالت 
روز جاری بازار سنگاپور تغییر چندانی نداشت و 

در ۱۴۹۶ دالر و ۴۲ سنت ایستاد.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ثابت 

بود و ۱۵۰۸ دالر و ۴۲ سنت معامله شد.
بســیاری از بازارها در آســیا از جمله سنگاپور و 

ژاپن به مناسبت تعطیالت عمومی بسته بودند.
دونالد ترامپ، رییــس جمهور آمریکا روز جمعه 
گفته بود آماده نیست با چین توافق کند و حتی 
مذاکرات تجاری برنامه ریزی شده برای سپتامبر 
را زیر ســوال برد. با این حال پیتر ناوارو، مشاور 
تجاری کاخ سفید اظهار کرد که آمریکا همچنان 
سرگرم برنامه ریزی برای دور دیگری از مذاکرات 

تجاری با مذاکره کنندگان چینی است.
ترامپ اوایل مــاه میالدی جاری اعــالم کرد از 
اول ســپتامبر روی واردات ۳۰۰ میلیــارد دالر 
کاالی چینی، تعرفــه ۱۰ درصدی وضع خواهد 
کرد. چین در واکنش به این تصمیم، فورا خرید 

کاالهای کشاورزی آمریکایی را متوقف کرد.
آمریکا همچنین هفته گذشــته پس از سقوط 
کم ســابقه ارزش یوان در برابر دالر، چین را به 

دستکاری ارزی متهم کرده بود.
بر اســاس گزارش رویترز، تشــدید اختالفات 
تجاری میــان دو اقتصاد بزرگ جهــان تقاضا 
برای خرید دارایی های امن را تقویت کرده و در 
نتیجه، قیمت طال از ابتــدای ماه میالدی جاری 

تاکنون حدود شش درصد رشد کرده است.


