
 رونق گرفتن ساخت و ساز مسکن
 نیازی به سرمایه دولتی ندارد

وشن مداخله  سایه ر
دولت در بازار مسکن

سال ۹۸ برای ایرانیان با نگاه به آسمان و باران و سیل 
آغاز شــد. کل زندگی و رفت وآمد ایرانیان تحت تاثیر 
ســیل قرارگرفت. انگار که همه درهای آسمان بر سر 
ایران باز شــده بود و کل باران تاریخ بر ســر ایرانیان 

بارید.
در هفته هــای ابتدایــی ســال جاری شــاهد ادامه 
فشــارهای آمریکا و سنگین تر شــدن تحریم های 
بین المللی علیه کشورمان بودیم. سیاست نه جنگ 
و نه صلح همچنــان در دســتور کار قــرار گرفته و 
کشورهای دیگر همچون فرانســه تمام تالششان بر 
این بود که با راهکارهای بینابینی همچون بسته ۱۵ 

میلیارد دالری گره کور تحریم ها را باز کنند.
با وجــود این کــه کاخ الیــزه از صحبــت در مورد 
میانجی گــری خودنمایی می کرد، امــا تالش های 
ادامه دار مکرون نشان می دهد که فرانسه می خواهد 
توافق هســته ای را نجات دهد. طی چند ماه گذشته 
دیپلماســی در جاده پــر از دســت اندازی افتاده و 
التهابات شدید اقتصادمان کمی کاهش یافته است. 
همه این حوادث و سایر موارد مشــابه باعث شده اند 
که اقتصاد ایران طی چند ســال گذشــته حال و روز 
خوشی نداشته باشد. تحریم های یک دهه اخیر مانع 
ورود ســرمایه گذاران خارجی به کشــورمان شده و 
نبود یک افــق بلندمدت مطمئــن در اقتصاد، حتی 
سرمایه های داخلی مان را نیز به سایر کشورها سوق 

داده است. 
کاهش نرخ ســرمایه گذاری در اقتصــاد ایران متاثر 
از عوامل متعدد ســاختاری، سیاست های داخلی و 

عوامل درونی اســت. اولین و مهم ترین عامل اثرگذار 
بر کاهش ســرمایه گذاری، تورم مزمــن و بی ثباتی 

اقتصاد کالن است.
تورم ساختاری و مزمن اقتصاد ایران موجب بی ثباتی 
بازارها، کاهش کارایــی برنامه ریز اقتصادی، افزایش 
انگیزه ســفته بازی و کاهش انگیزه ســرمایه گذاری 

بلندمدت شده است. 
جــدا از آن، بی ثباتی قیمت ها زمینــه دخالت های 
مســتقیم دولت در اقتصاد و اخــالل در بازارها و در 
نتیجه کاهش انگیزه ســرمایه گذاری را فراهم کرده 
اســت. ســرمایه گذاری نیاز به بازارهای مالی کارا، 
توســعه یافته وعمیق دارد. بخش عمده منابع مالی 
ســرمایه گذاری ها در ایران به اتــکای منابع بودجه 
عمومی یا منابع بانکی تامین می شــود؛ این در حالی 
اســت که بودجه عمومی به علت وابستگی به درآمد 
نفت پرنوســان اســت و نظام بانکی نیز با مشکالت 

ساختاری و انجماد مالی مواجه است.
به عوامل مذکــور، این نکتــه را نیز بایــد افزود که 
عواملی ماننــد دخالــت دولــت در قیمت گذاری 
محصــول، تعیین تکلیــف دولت بــرای بنگاه های 
خصوصی، ســرکوب بلندمدت نرخ ارز، نامساعدی 
محیط کسب وکار، انحصارات و ســهم باالی بخش 
عمومــی در اقتصــاد و نظایرآن، موجــب تضعیف 
بخش خصوصــی و کاهش تــوان ســرمایه گذاری 
بنگاه های اقتصادی غیردولتی شده است. از این رو، 
ضعف بانکداری خصوصــی را می توان یکی از عوامل 
محدودکننده رشد ســرمایه گذاری در اقتصاد ایران 
دانست. تشــدید تحریم های خارجی در دوره اخیر و 
ریســک تعامل با بازارهای جهانی در بلندمدت را نیز 
باید به فهرست عوامل محدودکننده سرمایه گذاری 

در کشور افزود.
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 قیمت دولت منصفانه نباشد، به کشورهای همسایه صادر می کنیم

خ خرید تضمینی اعتراض گندمکاران به نر
زهرا مهدوی   گندمــکاران در واکنش به تعیین 
نرخ ۲۲۰۰تومان برای گندم، می گویند که ادامه این 
روند، منجر به فروش گندم در کشــورهای همسایه و 

شکست طرح خودکفایی خواهد شد.
بــر اســاس تبصره شــش قانــون تضمیــن خرید 
محصوالت اساسی کشــاورزی مصوب سال ۱۳۶۸، 
دولت موظف اســت نرخ خرید تضمینی محصوالت 
اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی 
را پیش از شروع فصل کشت )تا پایان شهریورماه( و به 
گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن، از نرخ تورم 
اعالم شده از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران در همان سال، کمتر نباشد.
با این حال طی سالهای اخیر نه تنها قیمت ها از سوی 
دولت به موقع اعالم نشده؛ بلکه تناسب نرخ تضمینی 

با نرخ تورم نیز رعایت نشده است. 
در ادامه این روند، امســال هم نــرخ خرید تضمینی 
بسیار کمتر از نرخی اعالم شــده که دست اندرکاران 
امر از جمله خود وزارت جهادکشاورزی آن را منطقی 

می دانستند.
این در حالی اســت که علی ربیعی، سخنگوی دولت 
طی روزهای گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم برای 
سال زراعی پیش رو را ۲۲۰۰ تومان اعالم کرده است؛ 
اما در عین حال، عباس کشــاورز، معاون امور زراعت 
وزارت جهاد کشــاورزی پیش تر گفته بود قیمت باید 
باالتر از ۲۵۵۰ تومان باشــد و کارشناسان نیز معتقد 
بودند قیمت با توجه به نــرخ تورم و هزینه های تولید، 
باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشد و کمتر از ۲۵۰۰ 

تومان نباشد.

3 میلیون تن گندم در انبارهای کشاورزان 
مانده است

بررسی این تصمیم دولت نشــان می دهد که قیمت 
فعلی، ۵۰۰ تومان از نرخ سال گذشته )۱۷۰۰ تومان( 
باالتر اســت؛ ضمن اینکه سال گذشــته بسیاری از 
کشاورزان به دلیل عدم رضایت از نرخ خرید تضمینی 

گندم خود را تحویل دولت ندادند.
 البته عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد 
کشــاورزی در همین خصوص اعالم کرد: در یکسال 
زراعی گذشــته، ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده که 
بر این اساس، این سال از مناسبت رین سال های تولید 
بود، اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان 
رغبتی به فروش محصــول خود نشــان ندهند و به 
همین دلیل، ســه میلیون تن گندم در انبارها مانده 

است.

وی ادامــه داد: این کشــاورزان منتظر ســال زراعی 
جدید هســتند تا بلکه محصوالت خــود را با قیمت 

مناسب به فروش برسانند.

در صورت ادامه روند فعلی، گندم خود را در عراق 
یا پاکستان به با قیمت های باال می فروشیم

در همین زمینه عطاهلل هاشــمی، رئیس بنیاد ملی 
گندمکاران کشــور  در گفتگو با مهــر، در واکنش 
به تعیین قیمت ۲۲۰۰ تومان برای گندم در ســال 
زراعی جدید، اظهار داشت: ما در همایش آغاز سال 
زراعی جدید اعالم کرده بودیم که اگر دولت قیمتی 
نامتناســب با نرخ تورم اعالم کنــد، دچار چالش و 
مشکل خواهیم شــد که متاســفانه همین اتفاق 
افتاده و ما پیگیری می کنیــم که این قیمت اصالح 

شود.
وی تصریح کــرد: نرخ خرید تضمینی گنــدم بر پایه 
نرخ تورم فعلی، طبق قانون حداقل باید ۲۵۰۰ تومان 
باشــد و اگر دولت این قیمت را اصالح نکند، ســطح 

زیرکشت گندم دچار افت خواهد شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور اضافه کرد: با این 
قیمت، ما یا گندم نمی کاریم یا اگر کاشــتیم آن را به 

دولت نمی فروشیم.
وی درباره احتمال واردات گندم به کشــور گفت: اگر 
ایــن کار را انجام دهند؛ ما نیز درخواســت صادرات و 

فروش گندم تولیدی را خارج از مرزها خواهیم کرد.
هاشــمی گفت: در صورتی که چنیــن اتفاقاتی رخ 
بدهد، کشــاورزان گندم خــود را در  عــراق کیلویی 
۳۸۰۰ تومان و یا در پاکســتان کیلویی ۲۹۰۰ تومان 

خواهند فروخت.

وزارت جهاد با ما هم عقیده بود
وی در پاسخ به این سوال که در مذاکراتی که با وزارت 
جهاد کشاورزی انجام دادید، نرخ پیشنهادی وزارت 
جهاد چقدر بــود؟ افزود: نظر وزارت جهــاد به نظر ما 
نزدیک بود و آنها نیــز معتقد بودند که کف قیمت باید 

۲۵۰۰ تومان باشد.
هاشمی گفت: متاســفانه این نتیجه اقدامات شورای 
اقتصاد اســت که بدون توجه به بحث امنیت غذایی 

و خودکفایی در تولید چنین تصمیماتی می گیرد.

پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ 
گندم 2۶۴0 تومان بود

همچنین علیقلی ایمانی، نایــب رئیس بنیاد ملی 
گندمــکاران کشــور در گفتگو با خبرنــگار مهر با 

بیان اینکه قیمــت ۲۲۰۰ تومانی گنــدم از هیچ 
قاعــده و قانونی پیــروی نمی کنــد، گفت:در این 
مملکت هم قانــون داریم، هم متولــی تولید، هم 
کارشناس و هم تشکل های مرتبط در حوزه تولید 
گندم. بــا اینحال نرخی که اعالم شــده نه با قانون 
هماهنگی دارد، نه با نرخ پیشــنهادی وزارت جهاد 
کشاورزی و نه با نرخی که تشکل های تولید اعالم 

کرده بودند.
وی دربــاره اینکــه نــرخ پیشــنهادی وزارت جهاد 
کشاورزی برای گندم چقدر بوده است، اظهار داشت: 
در مرحلــه اول وزارت جهــاد کشــاورزی در تیرماه 
قیمت را با ۳۵ درصد افزایش نســبت به سال گذشته 
۲۲۹۵ تومان پیشــنهاد کرده بود که در شهریورماه 
با توجه به افزایش نرخ تــورم، مجدد ۱۵ درصد دیگر 
قیمت را افزایش داد و نرخ پیشــنهادی آنها به حدود 

۲۶۴۰ تومان رسید.
این فعال بخش خصوصی با بیــان اینکه مرکز آمار در 
شهریورماه، نرخ تورم ســالیانه را ۴۲.۷ درصد اعالم 
کرد، گفت: با محاســبه این نرخ تــورم، قیمت گندم 
باید ۲۴۲۲ تومان و ۵ ریال باشد؛ همچنین مرکز آمار 
تورم بخش تولید را ۶۹.۵ درصد اعــالم کرده که اگر 
این نرخ را مبنا قرار دهیم، قیمــت گندم باید ۲۸۰۵ 

تومان باشد.
ایمانی اضافه کرد: تشــکل های تولیــدی نیز معتقد 
بودند قیمت باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشــد؛ 
بنابراین قیمتی که اعالم شده با هیچکدام از این موارد 
همخوانی ندارد و این نشان می دهد برای قیمت یک 
تیم تصمیــم نمی گیرد چون اگر یــک تیم این کار 
را می کــرد، تمامی نظرات و پیشــنهادات و قانون را 

مدنظر قرار می داد.

 تصمیمات دولت 
در تعارض با رویکردهای نظام است

وی با تاکید بر اینکه به شــدت از قیمت اعالم شــده، 
ناراضی هســتیم، گفت: ما به کشــاورزان اعالم 
می کنیــم که اگــر این قیمــت برای آنهــا توجیه 
اقتصادی دارد، گندم کشت کنند؛ در غیر این صورت 
هر محصولی را که خودشــان تشــخیص می دهند 

مناسب است، کشت کنند. 
ایمانی ضمن انتقاد از سیاســت های دولت در ســال 
رونق از تولید، تصریح کرد: مقام معظم رهبری امسال 
را ســال رونق تولید نامگذاری کردند؛ امــا اقدامات 
دولتمردان در خالف جهت سیاســت های کلی نظام 

است.

سرمقاله
2
شنبه     13 مهر 1398     شماره 392 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R اقتصاد
اقتصاد ایران و چالش جذب 

سرمایه های خارجی
  ادامه از صفحه یک

بررســی مبســوط عوامــل موثــر بــر کاهش 
ســرمایه گذاری خــارج از ظرفیــت این بحث 
اســت. آمارهای دهــه ۹۰ و حتی قبــل از آن 
نیز نشــان می دهد کــه در زمــان التهاب های 
اقتصــادی و جهش هــای یک بــاره قیمتی، از 
میزان ســرمایه گذاری کاســته می شود. اصوال 
وقتی التهابات در بازارهــای دارایی افزایش پیدا 
می کند، سرمایه گذار در این تفکر است در جایی 
منابع خود را قرار دهد که از ریسک های افزایش 
قیمت مصون بماند. به بیــان دیگر، اگر برای یک 
فرد آینده روشــن و واضحی از سرمایه گذاری در 
یک بخش  ایجاد نشــود، او از ایــن کار منصرف 
می شود و به دنبال این اســت که با یک عملیات 
کوتاه مدت به ســود و بازدهی برســد. در سوی 
دیگر ماجرا، سرمایه گذاری در کشورهای با ثبات 
)همچون همســایگانمان( معنا پیدا می کند. در 
حال حاضر آمــار و ارقام نشــان می دهد که طی 
سال های قبل مقدار قابل توجهی از سرمایه های 
ایرانیــان بــه ســمت کشــورهایی همچــون 
گرجستان، ترکیه، آذربایجان و... مهاجرت کرده 
است. دلیل اصلی این مهاجرت و نیز ثبات موجود 

در اقتصاد کالن این کشور است.
بدون تردید در ســال های آینده ایــن موضوع به 
عنوان یکی از چالش های اساســی کشور مطرح 
خواهد شــد. مهم ترین بحث در ایجاد اشــتغال 
پایدار، سرمایه گذاری است. در بخش های صنعتی، 
سرمایه گذاری نیاز به زمان دارد تا به نتیجه برسد، 
اما اثــرات آن نیز پایدارتر از ســایر بخش ها مانند 
خدمات اســت. از ســوی دیگر، ســرمایه گذاری 
باعث ایجاد رشــد اقتصادی پایدار می شود که در 
بلندمدت باعــث افزایش درآمد آحــاد اقتصادی 
می شــود. این چرخه ادامه پیدا کــرده و افزایش 

درآمد منجر به سرمایه گذاری بیشتر می شود.
گروهــی از کارشناســان معتقدنــد کــه باید 
اســتراتژی مدیریــت اقتصــادی، تغییــرات 
بنیادین پیدا کند، اما واقعیت امر این اســت که 
ما اســتراتژی به معنای یک انتخــاب آگاهانه و 
هوشمندانه نداشــته ایم؛ اتفاقی که در اقتصاد 
ایران در چند دهه اخیر افتاده، عمده اش ناشــی 
از سیســتم های قدیمی و ناقصی بــوده که در 
اقتصادمان هنوز وجــود دارد. ایجاد ســرمایه 
و تجمیع آن، بســتگی به ایــن دارد که بازدهی 
ســرمایه گذاری در اقتصاد به چه شکل است. در 
شرایط جاری و سطح فعلی بهره وری اقتصادی 
مان و با عدم قطعیت هایی کــه در اقتصاد وجود 
دارد، قابل انتظار است که بازدهی سرمایه گذاری 
در اقتصاد کاهش یابد. در نتیجه دولتمردان باید 
فاکتورهایی را که باعث شــده بازدهی ســرمایه 
گــذاری در اقتصاد کاهــش یابد، شناســایی و 
برطرف کننــد. بدین جهت یکــی از اصلی ترین 
وظایــف نظــام و دولت بایــد اصالح شــرایط 
ســرمایه گذاری در ایران باشــد.   سیاست گذار 
باید بپذیرد کــه تزریق نقدینگــی، راه افزایش 
سرمایه گذاری نیســت. افزایش سرمایه گذاری 
در درجــه اول نیازمند شــکل گیری انتظارات 
مثبتی برای بازدهی سرمایه گذاری است. زمانی 
که سیاست گذار این را بپذیرد، مورد دوم مطرح 
می شــود. مورد دوم آن اســت که سیاست گذار 
توســعه اقتصادی را وظیفه اول خود بداند و در 
این راه، مسوولیت پذیر باشد. البته این ها شرایط 
الزم هستند. اگر سیاست گذار توسعه اقتصادی 
و ثروتمند کردن مــردم را اولویت اول خود نداند 
یا درک مناســب از انگیزه های اقتصادی نداشته 
باشد، امید به بهبود شرایط ساده انگارانه خواهد 
بود. توسعه ســرمایه گذاری و رشــداقتصادی 
پایــدار، نیازمنــد کاهش تهدیدهــای خارجی 
و بهبود روابــط اقتصادی با ســایر کشــورها و 
بهره گیــری از مزیت تجارت خارجی و توســعه 

بازارهای صادراتی است.



   بساط دالر ۴۲۰۰تومانی برچیده خواهد شد؟

چشمه فساد همچنان می جوشد
خریدار  روســای قوه مجریه و قضاییه اخیرا درباره 
نحوه مبارزه با فســاد به اظهار نظر پرداختند؛ این در 
حالی اســت که بســیاری معتقدند با حذف سیاست 
دالر ۴۲۰۰ تومانی، بســتر اصلی فســاد اقتصادی از 
بین خواهد رفت.هفته های اخیر، روسای قوه مجریه 
و قضاییه درباره نحوه مبارزه با فســاد بــه اظهار نظر 
پرداختند. این اظهارنظرها در حالی است که بسیاری 
از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند با حذف 
سیاست دالر ۴۲۰۰ تومانی بستر اصلی شکل گیری 

فساد اقتصادی از بین خواهد رفت.
اخبار فساد ناشی از سیاســت اختصاص دالر ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات کاالهای اساســی هــر روز ابعاد 
تازه تری پیدا می کند. در ماه هــا و هفته های اخیر نیز 
خبر دستگیری و برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی 
در اســتان های مختلف و در صنایع گوناگون منتشر 

شده است. این فسادها هم چنان نیز ادامه دارد.

 پهنه وسیع فساد ارزی از پتروشیمی
 تا واردات تخم قزل آال

اواســط شــهریور۹۸ بود که رئیس کل دادگستری 
اســتان اردبیل از صدور کیفرخواســت برای ۴ متهم 
اخالل در نظام اقتصادی کشــور خبر داد. خرید مواد 
اولیه پتروشــیمی به قیمت دولتی و خام فروشی در 

بازار آزاد اتهام اصلی این پرونده بود.
عمار صالحی فارســانی، عضو ســابق هیئت  مدیره 
اتحادیه ماهیان ســردآبی نیز از سرنوشــت نامعلوم 
۲.۵ تا سه میلیون یورو ارز دولتی در ماجرای واردات 
تخم چشمزده قزل آال طی سال گذشته سخن گفت. 
صالحی فارسانی اظهار کرد: بر اســاس آمار سازمان 
دامپزشکی کشور ۲۵۰ میلیون قطعه تخم چشمزده 
ماهی قزل آال در ســال گذشــته به کشــور آمده، اما 
برای واردات این محصول به جــای دو تا ۲.۵ میلیون 
یورو حدود پنج میلیون یورو هزینه شــده و ۲.۵ تا سه 

میلیون یورو ارز دولتی در این مسیر گم شده است.

دستور صریح رهبری برای مبارزه با فساد ارزی
فســاد گســترده در موضوع ارز کار را به جایی رساند 
که به گفتــه رئیس مرکز وکالی قــوه قضائیه، رهبری 
شخصا برای جلوگیری از این روند دستور صادر کردند. 
علی بهادری جهرمــی در این رابطه گفــت : »رهبری 
در خصوص ســوء مدیریت توزیع ارز بارهــا به دولت و 
دســتگاه قضا تذکر داده و مســئله را پیگیری کردند. 
در ماجرای همین ارز دولتی در دیــدار با هیأت دولت 
ایشــان هم به دولت وهم به قوه قضائیه تذکر دادند و در 

خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها پیگیری کردند و 
بعد هم دستور تشکیل دادگاه ویژه را دادند.«

صدور 9۷8 حکم برای مفسدین ارزی از زمان 
تشکیل دادگاه ویژه تا ابتدای مرداد 98

پس از تشــکیل دادگاه هــای ویژه و طبــق گزارش 
سخنگوی قوه قضائیه، تا اوایل مرداد سال جاری ۹۷۸ 
حکم قطعی در مورد پرونده های مفاســد اقتصادی 
توسط دادگاه های جمهوری اسالمی ایران در سراسر 

کشور صادر شده است.
در همین راستا، ســید ابراهیم رئیســی، رئیس قوه 
قضائیه در طی سخنانی در گردهمایی بزرگ مبلغان 
محرم دفتــر تبلیغات اســالمی، با بیــان اینکه باید 
ساختارهای فسادزا در کشور اصالح شود اظهار کرد: 
»تفاوت بین قیمت دالر پرونــده ایجاد می کند و این 
پرونده به دادگستری می آید؛ این پرونده ها محصول 
تفــاوت بین قیمــت دالر اســت و می توانــد چنین 

پرونده هایی ساخته نشود.«
همچنین محســنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه نیز 
در مراســم تکریم و معارفه رئیس کل دادگســتری 
خراســان رضوی گفت :بخشــی از پرونده هایی که 
رســیدگی می کنیم مربوط به واردات و کسانی است 
که ارز به قیمت دولتی گرفتند، یا مطلقا جنسی وارد 
نکردند یا جنســی را وارد کرده و نگه داشته اند، ولی 
بعدا کاال را نفروخته و با قیمت ارز روز یا بیشــتر از آن 
فروخته است. وی ادامه داد : »در سال ۹۷  و ۹۶ حدود 
۳۰ میلیــارد دالر برای کنترل بازارارز کشــور هزینه 
شده که ۱۸ میلیارد آن برای سال ۹۶ بوده، از این مبلغ 
چقدر گره گشــا برای کار مردم بوده، چقدر به دست 
مصرف کننده رســیده؟ چقدر به صورت غیرقانونی از 

کشور خارج شده است؟«

مادامی که ارز چند نرخی در کشور وجود دارد 
شاهد رانت خواری سودجویان خواهیم بود

علی قربانی، عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 

در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکیــد بر این نکته که ۱۴ 
میلیارد دالر در بودجه برای کاالهای اساســی در نظر 
گرفته شد ولی متاسفانه کاالها همچنان با قیمت باال 
به دست مصرف کنندگان می رســد، گفت: در هنگام 
تصویب ایــن بند در قانــون بودجه، در کمیســیون 
تلفیق این بحث مطرح شد که اختالف قیمت بین ارز 
دولتی و ارز نیمایی عامل رانت و فساد خواهد بود. لذا 
بحث کاالبرگ الکترونیــک و پرداخت بصورت یارانه 
مستقیم نیز در بودجه سال ۹۸ آورده شد . وی افزود: با 
این وجود امسال نیز با ادامه روند سال گذشته، تالشی 
برای رسیدن این پول به مردم انجام نشد. مادامی که 
ارز چند نرخی در کشــور وجود دارد، متاسفانه شاهد 

رانت خواری سودجویان خواهیم بود.

فساد در مسئله ارز ۴200 تومانی مورد اعتراض 
مجلس قرار گرفته  است

محمدی انارکی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس  
نیز در گفتگو با مهر با اشــاره به این که اصل تصویب 
مبلــغ ۱۴ میلیــارد در قانون بودجه بــرای کمک به 
معیشــت مردم و کم درآمدها صــورت گرفت گفت: 
متاسفانه این کاالها به دســت مردم نرسید. بعضی از 
کاالها بصورت قاچاق از مرزهای کشــور خارج شد یا 
حتی در بعضــی از موارد اصال کاالیی وارد نشــد. این 
مســئله مورد اعتراض همه از جمله مجلس نیز قرار 
گرفت. از طرفی وجود سیســتم توزیع نامناسب نیز 

نتوانست کاالهای وارد شده را به دست مردم برساند.
وی با تاکید بر این نکته که مجلس با تصویب این مبلغ 
حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومــان یارانه برای کاالهای 
اساســی در نظر گرفت، افزود: دولت باید با تمام توان 
کاری کند تا این کاالها به دســت مردم برســد تا 
دغدغه های معیشــتی مردم کمتر شــود. کاالهای 
اساســی با وجود اینکه با ارز دولتی وارد می شوند اما 
قیمت نهایی آن ها بــا ارز نیمایی برابری می کند و این 
نشــان می دهد که تاکنون دولت در این زمینه موفق 
نبوده اســت.علیرغم تاکید کارشناسان و نمایندگان 
مجلس بر ناکارآمدی اختصاص ارز دولتی به واردات 
کاالهای اساسی، اجرای این سیاست همچنان ادامه 
دارد. ادامه این روش نادرست فضا را برای سوء استفاده 
رانت خواران و مفســدان اقتصادی فراهم کرده است. 
راه حل نهایــی برای مبارزه با فســاد بزرگ اقتصادی 
ماه های اخیر، همانطور که رئیس جمهور نیز اخیرا در 
سخنانی به آن اشاره کردند، بگیر و ببند نیست، بلکه 
حذف قوانین ناکارآمد و فســادزایی اســت که بستر 

اصلی این مفاسد را فراهم کرده است.
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 بانک توسعه صادرات برای 
صادرکنندگان  به عراق

مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایران، 
از  را  بانــک  ایــن  حمایتــی  راهکارهــای 
صادرکنندگان کاال و خدمات به عراق در بخش 
تامین مالی، نقل و انتقال و خرید ارز تشریح کرد.

دکتر علی صالــح آبادی در نشســت تخصصی 
تامین مالی صادرات که بــه همت اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و عراق تشکیل شد، گفت: عالوه 
بر کیفیت باالی مناســبات سیاسی بین ایران و 
عراق، ضروری اســت بر ارتقای روابط اقتصادی 
بیش از گذشــته متمرکز شــویم؛ عراق یکی از 
بازارهای خیلی خوب برای صادرات کشــور و از 

اولین شرکای تجاری ما محسوب می شود.
مدیر عامل بانک توســعه صادرات تصریح کرد: 
به عنوان نظام بانکی موظفیم که حجم مراودات 
اقتصادی بین دو کشور را توســعه دهیم؛ عراق 
به تاییــد همــه کارشناســان، از درآمد خوبی 
برخوردار است و منافع ناشی از توسعه مناسبات 

اقتصادی دو طرف به نفع دو کشور خواهد بود.
وی بیان داشت: صرافی توســعه صادرات برای 
کمک به جا به جایــی ارز صادرکنندگان کاالی 
غیر نفتی آمادگی دارد تا ارز صادرکنندگان را در 
سامانه نیما به نرخ روز این سامانه خریداری و از 

آنها رفع تعهد ارزی کند.
وی افزود: دریافت اسکناس دینار و دالر و تبدیل 
و انتقال آن به خارج از عراق نیز از دیگر خدماتی 
اســت که به صادرکنندگان ایرانی در عراق ارائه 

می شود.
صالح آبادی یادآور شد: صرافی توسعه صادرات 
با همکاری بانک مرکزی، ایــن امکان را دارد که 
اسکناس صادرکنندگان را به نرخ سنا خریداری 
و معادل ریالی آن را همان روز تا قبل از ســاعت 
۱۲ یا فردای روز خریداری اسکناس، به نرخ روز 

به حساب آنها واریز نماید.
مدیرعامــل بانک توســعه صادرات ایــران در 
خصــوص نرخ کارمــزد نقل و انتقــال از طریق 
صرافی توســعه صــادرات گفت: نــرخ کارمزد 
خدمات نقــل و انتقال ارزی در صرافی توســعه 
صادرات در حدود ۳ در هزار و در شرایط مختلف 

تا حداکثر ۹ در هزار است.
صالح آبــادی یادآورشــد: در صــورت ارائه ارز 
صادراتی در قالب دینار به صرافی ارائه شود، این 
تبدیل بر اساس نرخ بازار آزاد انجام خواهد شد؛ 
در حال حاضر در عراق نــرخ دولتی دالر ۱۱۹۲ 

دینار و نرخ دالر بازارآزاد ۱۲۰۳ دینار است.
به گفتــه مدیرعامــل بانک توســعه صادرات، 
شــرکت تامین سرمایه تمدن وابســته به بانک 
توســعه صادرات آمادگی دارد با انتشــار اوراق 
بهادار در این حوزه وارد عمل شده و تامین مالی 

صادکنندگان در بازار را به عهده بگیرد.
به گفته صالح آبــادی منابــع در اختیاربانک 
با نرخ هــای ترجیحی بین ۱۱ تــا ۱۸ درصد به 
صورت میانگیــن در حوزه ریالی بــا نرخ ۱۴.۵ 
درصد بــه صادرکننــدگان و تولیــد کنندگان 

صادراتی تخصیص پیدا می کند.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران 
اعالم کرد: تسهیالت سرمایه در گردش یکساله 

است اما قابلیت تجدید نیز دارد.
صالح آبادی با اشــاره به تفاهم نامه بانک توسعه 
صادرات ایران با ستاد توسعه بازار عراق گفت: بر 
اساس این تفاهم نامه بانک می تواند با همکاری 
ســتاد ویژه توســعه نانو و صندوق نــوآوری و 
شکوفایی تا حدود ۵۰ میلیون دالر شرکت های 

دانش بنیان صادراتی را تامین مالی کند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات اعالم آمادگی 
کرد تا در زمینه تامین مالی و رفع مشکالت نقل 
و انتقال مالی صادرکنندگان، با هم افزایی با اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و عراق همکاری الزم را 

داشته باشد.



 یک کارآفرین جوان و ارائه دو خدمت جدید و بدون هزینه در محل

و لباس »یقه« و مشاوره »همکده«   پر
خریدار   کارآفریــن برتر و مدیــر منتخب نمونه 
جوان کشــور گفت: چشــم انداز ما تا ســال ۱۴۰۰، 
کارآفرینی، کاهش آســیب های اجتماعی، حمایت 
از تولیدکننــدگان داخلی و افزایش ســطح آگاهی 

هموطنان است .
مهندس حســن باغبانیــان کارآفرین برتــر و مدیر 
منتخب نمونه جوان کشــور در ســال ۱۳۹۶ نقش 
بخش خصوصی را در ایجاد فضاهای مناســب برای 
حمایــت از تولیدکنندگان داخلی را  بســیار حیاتی 
دانست و تصریح کرد: با یک ایده کامأل جدید توانسته ایم 
گام ارزشــمندی در حمایت از پوشاک مردانه داخلی 
برداریم که این روند در حوزه پوشاک بچه گانه و زنانه 

نیز طی فازهای بعدی اجرایی می شود. 
وی به نحوه عملکرد سرویس رایگان پرو کت و شلوار 
در محل اشاره و تأکید کرد: این سرویس با نام »یقه« 
اقدام به انجام پرو رایگان کت و شلوار مردانه در محل 
می کند که مورد اقبال مشتریان و تولیدکنندگان نیز 
قرار گرفته اســت . خالق برند یقه ادامه داد: با تماس 
با شماره ۱۴۴۹ و یا ارســال پیامک به ۲۰۰۰۱۴۴۹، 
بدون حتی یک ریــال هزینه  در کمــال آرامش و در 
زمانی اندک، حدود ۵۰ دست کت و شلوار در طرحها، 
رنگ ها، جنس ها و قیمت هــای مختلف برای انجام 
پرو رایگان در محلی که مشــتریان محترم سفارش 
داده اند، با خودروهای مخصوص حمل لباس ، توسط 
دو استایلیســت آموزش دیده و مجرب، در دسترس 
شهروندان تهرانی قرار می گیرد که در فازهای بعدی 
در دیگر کالن شــهرها نیز قابل اجــرا خواهد بود که 
همین امر باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 

برای تعداد قابل توجهی از جوانان نیز می شود.

مهندس حســن باغبانیان ضمن اعالم آمادگی کامل 
برای اعطای نمایندگی یقه به کلیه شــهرهای باالی 
یک میلیون نفر جمعیت، در راســتای ایجاد اشتغال 
و کارآفرینی در ســطح گســترده تر گفت: حمایت از 
تولید داخل و رونــق تولید ، صرفه جویــی در وقت، 
کاهش ترافیــک، کاهش آلودگی هــوا، ارائه تخفیف 
۸ درصــدی از فاکتور فــروش و همچنیــن هدیه ۷ 
میلیون ریالی در قالب بن کارت را از دیگر مزیت های 

سرویس پرو رایگان لباس در محل است .
وی یکــی دیگر از مزایــای این ســرویس را خدمات 
خیاطی رایگان در محل اعالم کــرد و افزود: آمادگی 
کامل داریم که با کلیه  تولیدکنندگان پوشاک داخلی 
وارد مذاکره شــده و با اســتفاده از زیرســاخت های 
ایجاد شــده در این سرویس نســبت به ارائه و فروش 
اقالم آنان اقدام نماییم . مهندس حســن باغبانیان در 
ادامه مباحث خود گفت: با مطالعات و برنامه ریزی های 
انجام شده، کارآفرینی، کاهش آسیب های اجتماعی، 
حمایــت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش ســطح 
آگاهی هموطنان در فازهای جداگانه در دســتور کار 
قرار گرفته اســت . به گفته این کارآفریــن جوان ، با 
توجه به نامگذاری امســال به نام رونق تولید و ادامه 
روند جنگ اقتصادی، ایجاد اشتغال برای جوانان این 

سرزمین، همچنان در اولویت برنامه هاست . 
وی افزود: در همین راســتا و با هدف کاهش آسیب های 
اجتماعی، یکــی از بزرگتریــن و معتبرتریــن مراکز 
مشاوره روانشناسی تلفنی کشــور با نام همکده با اخذ 
کلیه مجوزهــای الزم از مراجع ذیصالح تأســیس و 
راه اندازی شــده که تا کنون توانســته اســت حدود 
۱۵۰ مشاور روانشــناس با مدارک کارشناسی ارشد و 

دکتری در گرایش های مختلف روانشناسی را به طور 
مستقیم مشغول به کار کند . مهندس حسن باغبانیان 
با اشاره به اینکه رسالت همکده عالوه بر ایجاد اشتغال، 
کمک به کاهش آســیب هــای اجتماعی و پاســخ به 
سواالت هموطنان در حوزه های مختلف روانشناسی 
و خدمات مشــاوره اجتماعی و روانشــناختی است، 
افزود: یکی دیگر از اهداف تأســیس و راه اندازی مرکز 
مشاوره روانشناســی تلفنی همکده، اجرای طرحهای 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی با مشــارکت 
نهادهای ذیربط است . این کارآفرین جوان، ساده ترین 
راه ارتباط با این مرکز را سامانه پیامکی ۲۰۰۰۵۵۵۵ 
و مراجعه به ســایت hamkadeh.ir  اعالم و اضافه 
کرد: ارائه مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره در خصوص 
مشکالت خانوادگی، مشاوره در حوزه طالق و خیانت، 
مشــاوره  اعتیاد، مشاوره افســردگی و مشاوره های 
تحصیلی عــالوه بر افزایــش و اصالح ســطح آگاهی 
خانواده ها موجب ســالمت روان، طراوت و شــادابی 
روح، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای ســطح آموزشی، 
تحصیلی و شــغلی، رفع مشکالت جنســی، کاهش 
مشکالت خانوادگی و مسائل زناشویی و تربیت صحیح 
فرزندان می شــود که همه ی این مــوارد در نهایت، 
رضایتمنــدي و پایــداري بنیان خانواده هــا را در پی 
خواهد داشــت و ســالمت روان جامعه را به ارمغان 
می آورد .مدیر منتخب نمونه جوان کشــور درســال 
۱۳۹۶، در پایــان به رونمایی از یک اپلیکیشــن کامأل 
کاربردی، ویژه و خاص کــه در خاورمیانه بدون رقیب 
خواهد بود نیز اشــاره کرد و افزود: جزئیات مربوط به 
این نرم افزار ویژه، در روز رونمایی ضمن دعوت از کلیه 

رسانه و با حضور مسئوالن کشوری اعالم می شود.

البرز

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان البرز 
با اشــاره به اینکه عملیات مرمت خانه 
آیــت اهلل طالقانی در مراحــل پایانی 
است، گفت: خانه موزه مصدق نیز سال 

آینده بهره برداری می شود.
حجت االســالم فخرالدیــن صابری 
در خصــوص اقدامــات انجام شــده 
بــرای تبدیــل خانه شــخصیت های 
سیاسی، اجتماعی، ادبی و چهره های 
مانــدگار و تاثیرگــذار البــرز به یکی 

مقصد گردشــگری، اظهار 
کــرد: خانه آیت اهلل ســید 
محمود طالقانی در روستای 
»گلیرد« شهرستان طالقان 
به عنــوان یکــی از مقاصد 
جذاب گردشــگری استان 

البرز در دست مرمت است.
وی اضافه کــرد: خانه آیت اهلل طالقانی 
در گذشــته به علت رانش زمین دچار 
مشــکل شــده بود و نیاز به بازسازی و 

رسیدگی داشت، اما اکنون 
کارهای مربــوط به مرمت 
آن در مراحل پایانی است و 
در وضعیت و شرایط بسیار 

خوبی قرار دارد.
مدیرکل میــراث فرهنگی 
اســتان البــرز در خصوص 
آخریــن اقدامــات انجام شــده برای 
خانه دکتر مصــدق که در روســتای 
»احمدآباد« نظرآباد واقع است، گفت: 

مطالعات الزم در مــورد این بنا صورت 
گرفته، مقرر است بازسازی مختصری 
در آنجــا صــورت گیــرد و در ادامه به 
خانه موزه تبدیل شود.صابری با اشاره 
به اینکــه در خانه مــوزه دکتر مصدق 
مجموعه ای از وســائل وی به نمایش 
گذاشــته می شــود، گفت: وســایل، 
عکسها و مجموعه ای از تصاویر که بیانگر 
مبارزات وی در برابر اســتعمار انگلیس 

است، به نمایش گذاشته می شود.

میراث

خانه موزه مصدق سال آینده افتتاح می شود
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دانش آموزان، سفیران شهرداری 

در مدارس هستند
تدریس کتاب »مروری بــر مجموعه رفتارهای 
پســندیده اصول شــهروندی« بــه زودی در 

مدارس کرج آغاز می شود.
علیرضا رحیمی در جلســه شــورای معاونین از 
اجرای طرح های فرهنگی همزمان با بازگشایی 
مدارس خبر داد و افزود: بر منبــای یکی از این 
طرح ها، تعــدادی از دانش آمــوزان کرجی به 
عنوان ســفیران شــهرداری در مدارس معرفی 

می شوند.
وی با اشــاره به اینکه این طرح برای نخســتین 
بــار در مدارس ابتدایی و متوســطه اول شــهر 
کرج اجرا می شــود، عنوان کرد: طرح سفیران 
در چهار نوبــت و با عناوین ســفیران فرهنگی، 
سفیر سبز، سفیر ایمنی و تردد و سفیر مدیریت 

شهری اجرا می شود.
این مسئول با بیان اینکه هرکدام از این طرح ها 
در یک ناحیه از شهر اجرا می شود، گفت: در حال 
حاضر طرح ســفیران فرهنگی به عنوان پایلوت 

در مدرسه شهید چمران در حال اجرا است.
رحیمی با بیــان اینکــه این ســفیران، انتقال 
دهنده آموزش های فرا گرفته شده به خانواده ها 
هســتند، خاطرنشــان کرد: با اجرای این طرح 
شاهد ترویج فرهنگ شــهروندی در میان نسل 

جوان خواهیم بود.
رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
کرج در ادامه از توزیع کتاب »مروری بر مجموعه 
رفتارهای پسندیده اصول شهروندی« به عنوان 
دیگر اقــدام مدیریت شــهری در اجرای طرح 
اســتقبال از مهر نام برد و افزود: طی هماهنگی 
های به عمل آمده مقرر شــده این کتاب در تمام 

مدارس شهر تدریس شود.

ح تصفیه شیرابه های   طر
 مرکز دفن زباله حلقه دره 

اجرایی می شود
برای تصفیــه شــیرابه های مرکز دفــن زباله 
حلقه دره، طرحی با مشارکت دو دانشگاه بزرگ 
کشور تهیه شده و با جذب سرمایه گذار به زودی 

به مرحله اجرا می رسد.
احمد خیری اظهار داشــت: با توجه به افزایش 
تعداد ســگ های بالصاحب در مناطق شهری، 
از شــهروندان انتظار می رود از غذارسانی به این 
حیوانات خودداری کنند چون وقتی غذارسانی 
به آنهــا در منطقه ای خاص صــورت می گیرد، 
این حیوانــات آن محدوده را جــزو قلمرو خود 
محســوب کرده و بیرون راندن آنها از آن منطقه 

بسیار سخت خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکــه برای کاهــش جمعیت 
ســگ های بالصاحب شــهر برنامه های مدونی 
در حال اجراســت، افزود:  عقیم ســازی یکی از 
مهمترین این برنامه هاســت که بــر مبنای آن 
به زودی هــزار و ۳۰۰ قالده ســگ بالصاحب 

عقیم سازی می شوند.
خیری گفــت: با اجــرای برنامه عقیم ســازی 
می توان به کاهش جمعیت سگ های بالصاحب 

کرج در سال های آینده امیدوار بود.
این مســئول اضافه کرد: برنامه این اســت که 
ابتــدا جمعیت ســگ های بالصاحبــی که در 
خیابان های پرتردد و هسته اصلی مناطق تردد 
دارند ساماندهی شــود و بعد از آن این طرح در 
شهرها اقماری اطراف کرج اجرایی شود.رییس 
سازمان با بیان اینکه ظرفیت پناهگاه نگهداری 
از سگ های بالصاحب حلقه دره افزایش یافته، 
توضیح داد: با افزایش ظرفیت این مرکز، امکان 
نگهداری از تعداد بیشتری از این سگ ها فراهم 
شده است.وی ادامه داد: ظرف یک ماه آینده نیز 
پناهگاه جدیدی در کرج راه اندازی می شود که 
این امر باعث تسریع در ســاماندهی سگ های 

بالصاحب شهر خواهد شد.



مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون خبر داد

فعالیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه بیمه شده در کشور 
خریدار    مدیرکل بازرســی کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی گفت: بیش از یــک میلیون و ۳۰۰ 
هزار کارگاه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی با کد 

کارگاهی در کشور وجود دارد.
علی مظفری در همایش بزرگداشت روز ایمنی و آتش 
نشــانی ویژه مســئوالن ایمنی واحدهای تولیدی و 
صنعتی که در شهرستان ساوجبالغ برگزار شد، اظهار 
کرد: رویکردهای توسعه ای در تمامی جهات به حفظ 

نیروی انسانی بستگی دارد.
وی ادامه داد: پرســودترین کارگاه ها در ســطح 
بین المللی ایمن ترین ها هســتند و این مهم با بهره 

وری اقتصادی گره خورده است.
مدیــرکل بازرســی کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی، گفت: مطالعات سازمان تامین اجتماعی و 
سازمان بین المللی کار تاکید دارد که سرمایه گذاری 
در حوزه ایمنی و ســالمت کار تا پنج برابر بازگشــت 

سرمایه برای کارفرمایان را به دنبال دارد.

مظفری با تاکید بــر توجه به جایگاه بــازرس کار در 
کارگاه هــا، واحدهــای تولیدی و صنعتــی، گفت: 
مســائلی را گوشــزد می کنند که در آینــده جلوی 
بســیاری از حوادث کاری را می گیرد، حوادثی که در 

خسارت جانی و اجتماعی قابل جبران  نیست.
وی افزود: امــروز جو ایمنی حاکم بــر کارگاه ها مهم 
است که مشارکت تمامی شــاغالن حاضر در کارگاه 

برای ارتقای سطح ایمنی را می طلبد.
مدیــرکل بازرســی کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی تاکید کرد: نباید صرفا منتظر حضور مستمر 
بازرســان کار برای اعالم نواقص ایمنی در کارگاه ها 
باشیم، باید سیســتم های خود ارزیابی در کارگاه ها 
را فعال کنیم.مظفری با اشــاره به ضرورت بکارگیری 
مســئول ایمنی در کارگاه ها مطابق آیین نامه های 
موجود، گفت: نیروهای متخصص در ایمنی و بهداشت 
کار به عنوان یــک ضرورت در کارگاه ها مطرح اســت، 
ارتباط مستقیم مدیران مجموعه با مسئوالن ایمنی 

کارگاه اهمیت باالیی دارد.
وی با اشــاره به اهمیت فعالیت شورای عالی حفاظت 
فنی، گفــت: ۶۰  آئین نامه در زمــان فعالیت خود به 
تصویب رسانده است و مواد ذکر شده در آن اکنون  به 
عنوان یکی از مبناهای ساختاری در راستای فرهنگ 

ایمنی در کارگاه های کشور مورد توجه است.
مدیــرکل بازرســی کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی در بخش دیگری با اشــاره به رشــد خوب 
بازرســی های مربوط به ایمنی از کارگاه های استان 
البــرز و کاهش آمار حــوادث، عنوان کــرد: در البرز 
کیفیت اقدامــات و همکاری تشــکالت کارگاهی و 
کارفرمایــی در زمینه ایمنی کارگاه ها حاصل شــده 
است.مظفری با اشاره به اینکه کار بر اساس ابزارهای 
پایــش و نگهداری سیســتم های ایمنــی به دلیل 
تحریم ها در برخی کارگاه ها کمی دشوار شده است، 
افــزود: در این  میــان آموزش نیروهــای کارگاهی و 

بازرسی های مستمر بازرسین موثر است.
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ج  در شهرداری کر
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری کرج 
گفت: تحلیل خــالف و محاســبات جریمه به 
صورت سیســتمی، امکان پیگیــری آرا صادر 
شده، گزارش گیری و تحلیل تخلفات به منظور 
بهبود مســتمر ضوابط و مقررات شهرسازی یا 
نحوه مقابله با تخلفــات از مزیت های راه اندازی 

زیرسیستم کمیسیون ماده صد است.
احدالــه احمدی پرگو با اشــاره بــه راه اندازی 
زیرسیستم کمیسیون ماده صد شهرداری اظهار 
داشت: راه اندازی سیستم کمیسیون ماده صد با 
توجه به پیچیدگی های فنی آن یکی از اقدامات 
قابل توجه ســازمان فاوا و جزو دســتاوردهای 

بزرگ شهرداری کرج به شمار می رود.
وی با بیان اینکه این زیرسیســتم کمک زیادی 
به گرفتــن تصمیمــات اعضای کمیســیون و 
جلوگیری از بروز خطا در انجام محاسبه و وصول 
مطالبات شهرداری می کند، یادآور شد: تحلیل 
خالف و محاسبات جریمه به صورت سیستمی، 
امکان پیگیری آرا صادر شــده، گزارش گیری و 
تحلیل تخلفات به منظور بهبود مستمر ضوابط 
و مقررات شهرسازی یا نحوه مقابله با تخلفات از 

دیگر مزیت های این نرم افزار است.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری کرج 
ادامه داد: با راه اندازی زیرسیســتم کمیسیون 
ماده صد و الکترونیکی شــدن فرایندها، فرآیند 
ثبت و ابالغ رای که پیش از ایــن طوالنی بود به 

حداقل ممکن رسیده است.
به گفتــه پرگو؛ از دیگــر مزایای اســتقرار این 
سامانه ســرعت و دقت و نظارت الزم در اجرای 
رای صادره اســت بطــوری که بر اســاس رای 
اعضای کمیســیون، مبلغ جریمــه به صورت 
سیســتمی و در همان جلســه ِی کمیســیون 

محاسبه می شود.
این مسئول با اشــاره به دیگر اهداف راه اندازی 
زیرسیستم کمیسیون ماده صد شهرداری کرج 
خاطرنشــان کرد: کاهش بروکراســی اداری و 
تسهیِل امور شهروندان سیاست شهرداری کرج 
اســت که این مهم با برنامه ریزی در حال انجام 

است.

معاونان جدید آبفای البرز 
معرفی شدند

طی مراسمی درجلسه شورای معاونان ومدیران 
آبفای شهری البرز،معاونان جدید بهره برداری 

ومهندسی وتوسعه منصوب ومعرفی شدند.
با حکم مهندس رضایی فر مدیرعامل شــرکت، 
مهندس ذوالفقار مهدی زاده بعنوان سرپرست 
معاونت مهندسی وتوسعه ومهندس عبدالرضا 
خلیلــی بعنوان معــاون بهره برداری شــرکت 

منصوب شدند.
مهنــدس رضایی فــر درایــن جلســه اظهار 
داشــت:مالک جابجایی نیروهــا،کار وخدمت 
اســت.جابجایی نیروها هیچ چیز از ارزشــهای 
مدیران ومعاونان کم نمی کند واین نیاز سازمان 

است.
جابجایی وتغییر نشــاندهنده حرکت سیستم 
وپویایی آن اســت وبــا هدف کمک بــه بهبود 

شرایط شرکت انجام می شود.
وی دربخشــی دیگــر از ســخنان خــود بیان 
داشــت:کارهای زیادی درشــرکت انجام شده 
وکارهای زیادی هم بایــد انجام دهیم. دربخش 
انشــعابهای فاضالب عقب هستیم وباید تا پایان 
ســال به تعهداتمان براســاس بودجه سال ۹۸ 
برســیم.انتظار دارم معاونان جدید به گونه ای 

تالش کنند که به تعهداتمان برسیم .
مهنــدس رمضانی معاون ســابق مهندســی 
وتوســعه با ارایه گزارش ۱۸ ماهه خویش دراین 
ســمت،به اجرای پروژه های فنی ومهندسی با 

۲۰۶ میلیارد تومان اشاره کرد.



رونق گرفتن ساخت و ساز مسکن نیازی به سرمایه دولتی ندارد

وشن مداخله دولت در بازار مسکن سایه ر
مجید انتظاری   کارشناســان معتقدند دخالت 
مستقیم دولت در بازار مســکن نتیجه نخواهد داد اما 
می تواند بســتر را از طریق قوانین و تســهیالت برای 

بخش خصوصی فراهم کند.
موضوع مداخله یا عدم مداخله دولت در بازار مسکن، 

سال هاست که مطرح می شود. 
عــده ای از کارشناســان معتقدند کــه ورود دولت 
می تواند به تحرک بخش مســکن منجر شــود اما در 
مقابل، برخی می گویند دولت ها توان تاثیرگذاری در 
تولید مســکن را ندارند. از ابتدای انقالب نیز دولت ها 
با شــدت و ضعف تالش کردند که در حوزه مســکن 
اثرگذار باشند؛ گاهی با ارایه زمین ارزان قیمت، گاهی 
با تولید مســکن. اوج مداخله دولت در پروژه مسکن 
مهر بود که کارنامه آن پس از اجرا رشد ۵۰۰ درصدی 
قیمت مسکن و رشــد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین را 

نشان داد.

آغاز یک طرح بینابینی در دولت تدبیر و امید
دولت تدبیر و امید از دی ماه ســال گذشــته تصمیم 
گرفت برای  ایجاد  تحرک  در بخش مسکن ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی را تا ســال ۱۴۰۰ احداث کند و پنجم 
شهریورماه سال جاری رســما این طرح را آغاز کرد. 
دولت زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار می دهد 
و پس از پایان پروژه با توجه به قیمت روز و هزینه های 
صورت گرفته، واحدها بین دولت و سازندگان تقسیم 
می شود. طرح مسکن  اقساطی برای کارمندان دولت 
نیز در ماه های اخیر ارایه شد که البته بجز وزارت دفاع 
هنوز هیچ دستگاه دولتی به شــکل جدی برای  این 
موضوع اقدام نکرده است. هم چنین ۵۰۰ هزار واحد 
باقی مانده مســکن مهر باید تا پایان ســال جاری به 

اتمام برسد.
از سوی دیگر مذاکراتی بین دولت و شهرداری تهران 
برای تولید واحدهای استیجاری انجام شده که هنوز 
شکل عملیاتی به خود نگرفته اســت. بعضی افراد از 
تولید واحدهای ۳۰ متری بــا توجه به تقاضای واقعی 

سخن می گویند.
هم چنین به دنبال نوســانات بازار مسکن، ساخت و 
ساز تا حدودی رونق گرفته است. مطابق آمار در پنج 
ماهه نخست سال جاری احداث ۲۷ هزار و ۳۸۴ واحد 
مسکونی در شهر تهران آغاز شــده که تقریبا با تعداد 
معامالت برابــری می کند.   با این حال تجربه نشــان 
داده همواره در زمان رکود معامالتی، ســاخت و ساز 
نیز کاهش می یابد و لذا تقاضای مطلق در پایان دوره 

رکود یکباره بروز پیدا می کند.

تحمیل 20 نوع هزینه در پروانه های ساختمانی
با وجود آنکه ایران ســالیانه به تولید حدود ۹۰۰ هزار 
واحد مسکونی نیاز دارد بخش عرضه مسکن با قوانین 
مزاحمی همچون بیمه کارگران و مالیاتهای مستقیم 
درگیر است. افزایش شــدید هزینه پروانه ساختمانی 
نیز به رکود این بخش دامن زده اســت. سال ۱۳۹۷ 
کمیســیون تلفیق امالک در تهران اعــداد و ارقامی 
برای ارزش معامالتی امالک لحاظ کرده که به اعتقاد 
انبوه سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در 
قالب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و ســایر وجوه پرداختی 

به صنعت ساختمان تحمیل می کند.
البته زمستان سال گذشته ۱۱۴ هزار پروانه مسکونی 
با میانگین ۲.۵ واحد برای هر پروانه در کشــور صادر 
شده، اما علت اصلی این تحرک نسبی ارایه تخفیفات 
صدور پروانه از ســوی شــهرداری عنوان می شــود. 
این موضوع به خوبی نشــان می دهــد در صورتی که 
قوانین دســت و پاگیر از سر راه ســازندگان برداشته 
شود، تولید مســکن می تواند تکافوی تقاضا را بدهد 
و بخش مســکن از نوســانات ادواری مصون خواهد 
ماند. با این حال شــواهد گویای آن اســت که بعد از 
فصل زمستان، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی 
به طور محسوســی افت کرده و بخش تولید به نوعی 
مجددا وارد رکود شده و این در حالی است که همواره 
بیش از ۹۰ درصد ساخت و ساز همواره توسط بخش 

خصوصی انجام شده است.

رونق گرفتن بازار ساخت و ساز مسکن نیازی 
به سرمایه دولتی ندارد

عضو کمیســیون عمران مجلس  که رییس سازمان 
نظام مهندسی نیز هســت با بیان اینکه رونق گرفتن 
بازار ساخت و ســاز نیازی به ســرمایه دولتی ندارد، 
گفته است: این مسئله تنها به حمایت دولت از بخش 
خصوصی نیاز دارد.فرج اهلل رجبی با اشــاره به برنامه 
ریزی شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی برای 
تولید مســاکن ۳۰ متری در پایتخت، گفت: اجرای 
پروژه های عمرانی مانند تولید مســکن باید منطبق 
با پیوســت های فرهنگی و اجتماعی باشد، از این رو 
این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که مسئله ای 
مانند تولید مسکن ۳۰ متری در راستای حل مشکل 
کمبود مســکن بوده و یا اینکه اجرای آن مشــکالت 

جدیدی را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: به نظر من دســتگاه های دولتی و عمومی مانند 
وزارت راه و شهرسازی و شهرداری نباید خود را درگیر 

مســائلی مانند تولید مســکن کنند، بلکه با سیاست 
گــذاری صحیح، باید تســهیالتی را فراهــم کنند تا 
بخش خصوصی و ســرمایه گذاران به ســمت تولید 

مسکن هدایت شوند.

دولت شرایط را فراهم کند
بیت اهلل ستاریان، کارشــناس اقتصاد مسکن درباره 
برنامه های دولت برای تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی تا ســال ۱۴۰۰ به ایسنا گفت: طی ۴۰ سال 
گذشته همواره مداخله دولت در بخش مسکن صورت 
گرفته اما هرگز نتیجه نداده است. سیاست واگذاری 
زمین، مســکن ویژه، مســکن مهر و بســیاری دیگر 
از طرح ها ارایه شــد اما هنوز دهک هــای باال و میانی 
جامعه هم با مشکل خانه دار شدن درگیر هستند؛ چه 
برسد  به دهک های پایین. به اعتقاد من کارشناسانی 
که به قوه مجریه مشــاوره می دهند صورت مســاله  
را کوچک و حل شــدنی طرح می کننــد و دولت ها را 
همواره به خواب خرگوشی می برند. من این را خیانت 

کارشناسی می نامم.
این کارشــناس بازار مســکن با بیان این که مشکل 
مسکن با طرح های یک ساله و دو ساله حل نمی شود 
تاکید کرد: قبول کنیم که سالیانه یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار واحد مسکونی باید تولید شــود و همه ابزارهای 
اقتصــادی و تکنولــوژی را بــرای این تعــداد  واحد 
مسکونی مهیا کنیم. قوانین دســت و پاگیر هم  باید 
حذف شود. کسانی که می گویند سالیانه  یک میلیون 
واحد مســکونی نیاز داریم ضریب استهالک سالیانه 

۶۰۰ هزار واحد مسکونی را در نظر نمی گیرند.

اجاره داری حرفه ای نیازمند اصالح آیین نامه
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی 
درخصوص برنامه های وزارتخانــه برای بازار اجاره به 
ایســنا گفت: بحث اجاره داری را در شقوق مختلف در 
دستور کار قرار داده ایم؛ از جمله اجاره داری حرفه ای 
که عالوه بر بخش خصوصی، دولت نیــز بتواند برای 
مدیریــت بــازار، ورود کند. البتــه در ایــن برنامه، 
گروه های کم درآمد مدنظر هســتند. در این خصوص 
طرحی نوشته شده اما برای این که بتوانیم آن را پیش 
ببریم باید مجوز قانونی بــرای اصالح آیین نامه صادر 
شــود. اجاره داری حرفه ای قبال هم در قانون بوده اما 

نتایج مدنظر را به دنبال نداشت.
محمود محمودزاده خاطرنشــان کرد: در طرح های 
قبلی برای پنج سال ســازنده باید اجاره می داد و بعد 

زمین به او واگذار می شد.
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محدودیت های جدید معامالت 
اوراق تسهیالت مسکن

مدیر عملیات بازار فرابورس با صدور اطالعیه ای 
پنج محدودیــت  معامالتی گواهــی حق تقدم 
تسهیالت مســکن که توســط دو بانک کشور 

عرضه می شود، را اعالم کرد.
ناظر بــازار فرابورس در آخریــن روز معامالتی 
هفته گذشته با صدور یک اطالعیه رسمی اعالم 
کرد : با توجه به مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹۴ شــورای 
پــول و اعتبار، مــوارد ذیل در خصــوص اوراق 
گواهی حق تقدم اســتفاده از تسهیالت مسکن 

بانک مسکن اعمال می شود.
بر اســاس این گزارش، محدودیــت زمانی عدم 
فروش توســط خریداران در تمامــی نمادهای 
معامالتی اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن 
به مدت ۴ ماه اســت و محدودیــت عدم فروش 
توســط خریداران اوراق بــرای نمادهای اوراق 
گواهی که فقط چهار ماه تــا پایان معامالت آن 
در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمی شــود. 
به همین دلیل در این مقطــع زمانی، نمادهای 
معامالتی »تسه ۹۶۰۷، تسه ۹۶۰۸، تسه ۹۶۰۹ 
و تســه ۹۶۱۰« مشــمول محدودیــت مذکور 

نیست.
همچنیــن در خصــوص اوراق گواهی صادره 
بانک مســکن محدودیت ورود سفارش خرید 
و انجام معاملــه به میزان حداکثــر ۱۶۰ ورقه 
برای هر کد معامالتی در هر جلســه معامالتی 
اســت و متقاضیان خرید باید محدودیت های 
مذکور را در خصوص ورود سفارشــات خرید و 
معامالت انجام شــده رعایت کنند و تخطی از 
پیام ناظر بازار و ورود ســفارش یــا خرید بیش 
از ســقف مجاز می تواند منجر به ابطال تمامی 
معامالت و حذف ســفارش های ثبت شــده و 
ارجاع موضوع به مرجع رســیدگی به تخلفات 

شود.
از ســویی دیگر، در بخــش دوم اطالعیه مدیر 
عملیات بــازار فرابورس در خصــوص نمادهای 
اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تســهیالت 
مســکن بانک ملی آمده که اعتبار تمامی اوراق 
تسهیالت مسکن بانک ملی »تملی« برای نقل و 
انتقال »خرید و فروش« در بازار فرابورس از روز 
۱۵ ماه ذکر شده در شــرح نماد به مدت ۲ سال 

تقویمی است.

مخالفت مجلس با ساخت 
مسکن ۳۰متری

رئیس کمیســیون عمــران مجلــس گفت: با 
وجود اظهــارات متعدد مســئوالن وزارت راه و 
شهرســازی برای تولید مســکن در کشور، اما 
دولت تاکنون هیــچ اقدامی بــرای تولید انبوه 

مسکن نکرده است.
محمدرضا رضایی کوچی با اشــاره بــه برنامه 
ریزی شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی 
برای تولید مساکن ۳۰ متری در پایتخت، گفت: 
به نظر من این رویکرد دولت و شهرداری نتیجه 
بخش نخواهد بود، زیرا این نوع مسکن بیشتر به 

درد زندگی انفرادی می خورد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: استراتژی تولید مساکن ۳۰ متری در 
تضاد با تشکیل خانواده در کشور است، مشخص 
نیســت که این اقدامات وزارت راه و شهرسازی 
برای حل مشکل مســکن بوده یا دولت تنها به 

دنبال رفع تکلیف در حوزه مسکن است.
رضایــی کوچــی تصریح کــرد: بر اســاس 
سیاســت های جمعیتی، دولت و حکومت باید 
زمینه را برای تشــکیل خانــواده و فرزندآوری 
زوجین فراهم کنند، اما قطعــا برنامه وزارت راه 
و شهرسازی برای تولید مســاکن ۳۰ متری در 
پایتخت مغایر با این سیاست ها است و عمال این 
موضوع افراد را به ســمت تجردگرایی ســوق 

می دهد.



۵ هزار خودرو پشت در های گمرک مانده است

وها احتماال آزاد می شود؟  واردات کدام خودر
مازیار شریف کیان    قائم مقام وزیر صمت در امور 
بین الملل می گوید: با توجــه به محدودیت های ارزی 
معتقدیم چنانچه قرار باشــد، خودروی هیبریدی به 
کشور وارد شــود صرفا این خودروها جهت بازسازی 

ناوگان حمل و نقل عمومی به کار گرفته می شود.
 هنوز شــش هزار خــودرو در گمرکات دپــو و برای 
ترخیــص معطل هســتند. دلیل واضحــی هم برای 

چرایی عدم ترخیص این خودروها اعالم نمی شود.
طبق آخرین برآوردهای انجام شــده ســال گذشته 
حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ پرســنل در شــرکت های وارد 
کننده خودرو مشــغول کار بودند و این در حالی است 
که حاال فقط سه هزار و ۵۰۰ نفر مشغول کار هستند. 
آن طور که از ســوی واردکنندگان خــودرو تخمین 
زده می شــود چنانچه ایــن رویه یعنی پافشــاری بر 
ممنوعیت واردات خودرو ادامه یابد تا پایان امســال 
نیز دو هزار نیروی انســانی دیگر از شرکت ها تعدیل 

خواهند شد.
پیش از این نیز فعاالن اقتصادی برای برطرف ســازی 
چالش هــای حاصــل از ممنوعیــت واردات خودرو 
نامه های متعددی را به دســتگاه های اجرای کشور، 
رئیس جمهــور و معاون اول آن نوشــته بودند. با این 
حال آیا ممکن است در نیمه دوم سال واردات خودرو 

آزاد شود؟
در همین حال معاون وزیر صنعــت و قائم مقام وزیر 
صمت در امور بین الملل در پاســخ به این پرسش که 
آیا خودروهای هیبریدی از مقصد چین و روســیه به 
کشــور وارد می شــود؟ به تجارت نیوز گفت: بحثی 
مبنی بــر واردات خودروهــای هیبریــدی آن هم 
برای نوســازی ناوگان حمل و نقــل عمومی مطرح 
اســت. هدف از واردات این نوع خودروها نیز کاهش 
آلودگی هوا، انتقال تکنولوژی به کشــور و استفاده از 

فناوری های نوین است.

سرانجام واردات خودروهای هیبریدی
حســین مــدرس خیابانی بــا اشــاره بــه واردات 
خودروهــای هیبریــدی افــزود: بــرای واردات 
خودروهای هیبریدی هنوز به توافق کامل نرسیدیم. 
اما با توجه به محدودیت های ارزی معتقدیم چنانچه 
قرار باشــد، خودروی هیبریدی به کشــور وارد شود 
صرفا این خودروها جهت بازســازی نــاوگان حمل و 

نقل عمومی به کار گرفته خواهد شد.
او اظهار کــرد: چنانچه روســیه در تولید خودروهای 
هیبریدی حرفی برای گفتن داشــته باشــد، ممکن 
اســت در واردات آن از این کشــور نام برده برنامه ای 

شکل گیرد.
مدرس خیابانی خطرنشان کرد: با انتقال خودروهای 
هیبریدی به کشور قرار اســت از تکنولوژی آن برای 
صنعت خودروســازی ایــران به کار گرفته شــود تا 
خودروســازان ما خودشــان هم به تولیدکنندگان 

خودروهای هیبریدی تبدیل شوند.
او با اشــاره به تولید خودروهای مشترک گفت: چند 
روز پیش در جلسه ای حضور پیدا کردم؛ افراد گفتند 
که ما برنامه ای در حوزه ســاخت خودروهای خارجی 
داریم. جواب بنده هم این بود کــه صنعتگران خیلی 
به ســراغ مطرح کردن برندهای خارجی نروند؛ چرا 
که در این بازه زمانی بایــد برنامه ای جهت ارتقا کیفی 
خودروهای داخلی داشته باشیم. برندهای داخلی ما 
باید جایگزین صنعتگران کشــورهای منطقه شود. 
ما امروز به دنبال بزرگ ســازی برندهای تولید داخل 

هستیم.

تولید خودرو مشترک با کشورهای همسایه
مدرس خیابانی در پاســخ به این پرســش که آیا در 
این بازه زمانی امکان تولید مشــترک خودرو با سایر 
کشــورهای منطقه وجود دارد؟ پاســخ داد: با خیلی 
از کشــورها به دنبال تولید مشترک هســتیم. اخیرا 
تفاهم نامه مشترک تجاری میان ایران و ترکیه بسته 
شده است. قرار است ســرمایه گذاران ترکیه در خاک 
ایران وارد شــوند و همکاری ای شــکل بگیرد. با این 
قرارداد کاالهای مشــترک زیادی تولید خواهد شد. 
با ترکیه حتی برای شــهرک های مشترک صنعتی و 
هم برای تولید کاالهای صنعتــی برنامه ریزی هایی 
انجام شده اســت.او در ادامه اظهار کرد: هر کاالیی در 
قرارداد مشــترک ایران و ترکیه وجود دارد و تنها به 

خودرو محدود نمی شود.
این مقام مســئول در پاســخ بــه این پرســش که 
خودروهای هیبریدی قرار اســت از کدام کشــورها 
وارد ایران شوند؟ گفت: اجازه بدهید اطالعات دقیق و 

جزئی را مطرح نکنیم.

تعیین تکلیف 5 هزار خودرو در کمرگ مانده
در همین حال دبیــر انجمن واردکننــدگان خودرو 
گفت: هنوز بیــش از ۵ هزار خودرو، پشــت در های 

گمرک مانده است.
مهدی دادفر بابیان اینکه دوسال ونیم است که بیش 
از ۵ هزار خودرو در گمرکات کشور مانده اند گفت: از 
دولت تقاضا داریم هرچه ســریعتر زمینه الزم را برای 

ترخیص این خودرو ها فراهم کند.

وی با بیان اینکــه، اکثر خودرو هایــی که در گمرک 
مانده اند، هیچ مشکلی از بابت ثبت سفارش، پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز و پرداخت عوارض گمرکی ندارند 
گفــت: از این ۵ هزار خــودرو، هزار و ۶۰۰ دســتگاه 
گواهینامه گمرکی نیز دریافت کرده اند و حتی مجوز 
حمل از گمرک هم دارند، اما با ایــن وجود همچنان 

پشت در های کمرگ مانده اند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در تشــریح دالیل 
ماندن خودرو ها در گمرک افزود: اوایل امسال پس از 
پیگیری های زیاد، دولت مصوبه ای داد تا خودرو هایی 
که مشــکل حقوقی و قضایی ندارند ترخیص شوند و 
برای اجرای این مصوبه یــک مهلت چهارماهه تعیین 
کرد که این مدت زمان برای یک دوره دوماه نیز تمدید 
شــد.وی ادامه داد: در این بازه زمانی شــش ماهه، از 
۱۵ هزار خودرویی که در گمرکات کشــور مانده بود، 
۶ هزار و ۸۰۰ خودرو ترخیص شــد، امــا امور اداری 
ترخیص باقی خودرو ها در این دوره ۶ ماهه تمام نشد 
و به همیــن دلیل آن خودرو ها همچنــان در گمرک 

مانده اند.
دادفر با بیان اینکــه از دولت انتظــار داریم با تمدید 
مهلت مصوبــه خود، زمینه ترخیــص باقی خودرو ها 
را نیز فراهــم کند گفت: دربازه زمانــی ۶ ماهه قبلی، 
حدود هزار و ۶۰۰ خودرو یک روز قبل از پایان مهلت 
یعنی ۱۶ تیرماه ســال جاری، تمام فرآیند ترخیص 
را گذراندند و حتی مجوز حمل نیــز دریافت کردند، 
اما روز بعد وقتی واردکننــدگان برای تحویل گرفتن 
خودرو ها به گمرک مراجعــه کردند، گمرک به دلیل 
پایان یافتن مهلت مصوبه دولــت از تحویل خودرو ها 

جلوگیری کرده است.
وی تاکیدکرد: اکثر خودرو هایی که در گمرک مانده 
هیچ مشکلی از بابت ثبت سفارش و پرداخت عوارض 
دولتی ندارنــد و حتی ۲ هزار و ۴۰۰ دســتگاه قبض 
اموال دریافت کرده اند گفت: بسیاری از این خودرو ها 
به مردم پیش فروش شــده و جز تعهد واردکنندگان 
به خریداران اســت و اگر ترخیص نشوند، بسیاری از 
شــرکت های واردکننده خودرو، با مشکالت حقوقی 

مواجه خواهند شد.
دادفر با تاکید بر اینکه حتی هــزار و ۵۰۰ خودرویی 
که توقیــف قضایی بودنــد نیز رفع توقیف شــده اند 
افزود: از دولــت انتظــار داریم بــرای حفظ حقوق 
مردم و جلوگیــری از زیان شــرکت های واردکننده 
خودرو، زمینــه ای را فراهم کند تا ایــن خودرو ها که 
هرکدامشان بطور میانگین ۳۰ هزار دالر ارزش دارند 

هرچه سریعتر ترخیص شوند.

پدال
۷
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و و سایپا وهای ایران خودر خودر
 مدیران خودروســاز برای تأمیــن تقاضاهای 
خرید مشتریان نســبت به انجام تعهدات خود 
طرح های تبدیلــی محصــوالت را یکی پس از 

دیگری اعالم می کنند.
تکمیــل خودروهای ناقص و به نصف رســیدن 
خودروهای غیرتجــاری و همچنین کســری 
بندی خودروســازان در تعطیالت تابستانی این 
روزها منجر به افزایش میــزان عرضه خودرو به 
بازار و همچنین انجام تعهدات خریداران شــده 
است. در این شــرایط که با کمک قطعه سازان 
روند تولید بهبود یافته مدیران خودروساز نیز با 
سروســامان دادن به تقاضاهای خرید نسبت به 
انجام تعهدات خود در تالش هســتند از این رو 
طرح های تبدیل یکی پس از دیگری از سوی دو 

خودروساز اعالم می شود.
گروه خودروسازی ســایپا که بیشترین تعهدات 
عقب افتاده آن متعلق به رنــو و برلیانس بوده و 
پــس از تحریم ها بــه دلیل عــدم تأمین قطعه 
قادر به تولید ایــن خودروها نیســت در عرضه 
محصوالت خانــواده رنو.برلیانــس و آریو دچار 
مشــکل شــد و بر این اســاس طرح تبدیل این 
خودروهــا به محصــوالت خانــوادهX ۱۰۰ و 
۲۰۰X را که شــامل پرایــد ۱۱۱،۱۳۱، ۱۳۲، 

تیبا، ساینا و کوئیک است را اعالم کرده است.
در همین حال از ایران خودرو خبر رسیده که این 
شرکت نیز امکان تولید خودرهای دنا، پژو۲۰۷ 
اتومات، تنــدر پالس و H ۳۰ کــراس را ندارد و 

طرح جایگزین اعالم کرده است.
طرح های تبدیل که پس از مشــخص شــدن 
شــرایط تحریم و عدم توان خودروسازان برای 
تولید این خودروها از ســوی خودروســازان در 
حالی پیش بینی شــده که در نگاه نخست این 
طرح ها زیــان خریداران را به دنبال داشــته اما 
بررسی زوایای این طرح نشــان می دهد تقریبا 
سودی معادل خودروهای خریداری شده نصیب 
خریداران خودروهای جایگزین می شود. از آن 
جا که اختــالف قیمت کارخانه و بــازار افزایش 
یافته تحویــل خودروهای جایگزیــن به همراه 
احتســاب ســود مشــارکت و انصراف، سود 

منطقی ای را نصیب خریدار می کند.

و ۶میلیون تومان  کدام خودر
ارزان شد؟

 قیمــت خــودرو در دومیــن هفته مهــر ماه با 
کاهشی قابل توجه همراه بود و برخی خودروها 
حتی کاهشــی بیش از شــش میلیون تومان را 

تجربه کرد.
 در حالــی که ســایت های اینترنتــی همزمان 
نســبت به افزایش قیمت ها اقدام کرده بودند، 
گزارش های رســیده از بازار خودرو نشــان 
مــی داد وضعیت بــازار تغییری در راســتای 
افزایش قیمت نکرده و اتفاقا میزان قیمت ها در 

این بازار با کاهش همراه بوده است.
 در هفته اخیر قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از محدوده 
۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومــان به ۸۷ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان رسیده است. بهای هر دستگاه 
دنا نیز از ۱۰۱ میلیون تومــان در پایان هفته به 
محدود ۱۰۰ میلیون تومــان ورود کرد و فعاالن 
بازار می گویند قیمت ایــن خودرو حتی ممکن 
اســت به کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز برسد.  
قیمت پژو SLX ۴۰۵ نیز از ۷۹ میلیون و ۵۰۰ 

به ۷۷ میلیون تومان رسید.
این کاهش قیمت برای خودروی تیبا به کمتر از 
یک میلیون تومان رســید . در آخرین روز هفته 
هر دستگاه تیبا ۴۷ میلیون و پانصد هزار تومان 
قیمت خورد. قیمت ســاینا نیــز از ۵۵ میلیون 
تومان در ابتــدای هفته بــه ۵۳ میلیون تومان 
رسیده اســت. میزان کاهش قیمت پژو ۲۰۰۸ 

نیز ۶ میلیون تومان گزارش شد. 
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

پیش بینی اوضاع بازار سهام در نیمه دوم سال ۹۸

نقدینگی ۲ هزار تریلیون تومانی در تور بورس 
مریم فکری   شــاید بتوان گفت رشد حدود ۸۱.۹ 
درصدی شــاخص بورس از ابتدای امســال تاکنون 
در مقابل رشــد منفی بازارهای موازی، نشان از ورود 
نقدینگــی و جذابیت این بازار برای ســرمایه گذاران 
دارد. موضوعی که شــاپور محمدی، رییس سازمان 
بــورس و اوراق بهادار نیز آن را تایید می کند. شــاپور 
محمدی در نشست هم اندیشــی کارگزاری ها عنوان 
کرد: »اخیرا منابع مالی خوبی به بازار ســرمایه وارد 

شده که نگه داشت این پول وظیفه مهمی است. «
بنا به تاکیــد وی، »باید تمهیدی اتخــاذ کنیم تا این 
پول از بازار سرمایه خارج نشود؛ به ویژه صندوق های 
ما الزم اســت فعال تر عمــل کننــد  و حتی االمکان 

سازوکارهای تشویقی نیز طراحی شود. «
وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی نیز در تــازه ترین 
اظهارنظر خود درباره وضعیت بازار سرمایه در حاشیه 
هیات دولت، عنوان کرد: »بازار بورس نشــان داد که 
بســتری کامال مناســب برای جذب منابع است و در 
این راستا ســهام دو شــرکت با ارزش حدود ۴۰ هزار 
میلیارد تومــان در آینده نزدیک عرضه می شــود. « 
فرهاد دژپســند تاکید کرد: »امیدوارم این عرضه ها 
همچنان از استقبال قابل توجه مردم برخوردار شده 
و به هدایــت نقدینگی به امور مناســب و موثر کمک 

کند. «

2۶0 هزار کد سهامداری جدید صادر شد
آخرین آمارها از میزان نقدینگی کشــور، از رقمی در 
حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان حکایت دارد؛ عددی 
که به در صــورت ورود حتی بخــش کوچکی از آن به 
بازار ســرمایه، این بازار را تکان خواهــد داد. آخرین 
آمارها از وضیت بازار سهام نشان از رشد حدود ۸۱.۹ 
درصدی شــاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون 
دارد. این در حالی اســت که در نیمه اول امســال در 
بازارهای موازی، قیمت دالر ۱۲ درصد، ســکه ۱۲.۴ 

درصد و طال ۴.۲ درصد افت کرده است.
در ابتدای امسال شاخص بورس تهران در کانال ۱۰۰ 
هزار واحد قرار داشــت و عددی که پنجم فروردین از 
شاخص بورس دیده می شــد، ۱۷۹ هزار و ۱۹۴ واحد 
بود، ایــن در حالی اســت که دیروز شــاخص بورس 
تهران به ســطح ۳۲۶ هزار و ۱۱۷ واحد دست یافت. 
این یعنی رشــد ۸۱.۹ درصدی شاخص کل بورس از 

ابتدای سال ۹۸ تاکنون.
گزارش ها نشــان می دهد رکوردشــکنی های پیاپی 
مولفه های اصلی بازار ســهام از جمله شــاخص کل و 

ارزش معامالت خرد سهام و همچنین رشد قیمت در 
بیشتر نمادهای معامله شــده در بورس و فرابورس، 

اشتیاق برای ورود به این بازار را تشدید کرده است.
براساس آمار تهیه شــده از شرکت ســپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه، در نیمه نخست 
ســال جاری ۲۶۰ هزار کد ســهامداری جدید صادر 
شده که بیشــترین کدهای جدید صادر شده مربوط 
به شــهریور بوده اســت؛ به طوری که در آخرین ماه 
تابســتان ۶۱ هزار کد ســهامداری جدید ازســوی 
کارگزاران فعال در بازار ســرمایه صادر شده است. به 
این ترتیب با احتســاب کدهای صادر شــده در نیمه 
نخست سال، تعداد کدهای معامالتی به ۱۱ میلیون و 

۱۰۲ هزار نفر رسیده است.

چرا بازار سهام صعودی شد؟
با توجه به چنین شرایطی، در حال حاضر مسیر آینده 
بازار سهام محل پرسش بسیاری از فعاالن بازار است و 
این که آیا بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۹۸ همچون 
نیمه اول پربازده خواهد بود؟ و ایــن که جریان ورود 
نقدینگی به بازار ســرمایه تا کجا ادامه دارد؟ علیرضا 
کدیور، کارشــناس بورس در گفت وگو با خبرگزاری 
خبرآنالین در ایــن خصوص گفــت: »وضعیت بازار 
ســرمایه در نیمه دوم ســال بســتگی به متغیرهای 
مختلفــی دارد؛ مثل متغیرهای اقتصــاد کالن، نرخ 
ارز، شرایط سیاســی و بین المللی. یعنی نمی توانیم 
در رابطه با یک متغیر و فقــط ورود نقدینگی صحبت 

کنیم و جمع بندی داشته باشیم. «
وی افــزود: »دلیل ایــن که در حال حاضر شــاخص 
بورس افزایش پیدا می کند، این اســت کــه در کنار 
ورود نقدینگی جدید، شــرایطی را شاهد هستیم که 
در واقــع هیچ کدام از بازارهای دیگــر جذابیتی برای 
ســرمایه گذاران ندارند. یعنی عمال در غیاب فرصت 
ســرمایه گذاری، نقدینگی به ســمت بورس هجوم 
مــی آورد. «کدیور توضیــح داد: »عاملــی که باعث 
می شود قیمت هر دارایی ای افزایش یابد، پول است. 
پول باعث می شود که قیمت ها صعودی شود. اما باید 
ببینیم آیا فرصت دیگری از دید سرمایه گذاران برای 

سرمایه گذاری وجود داشته یا خیر. «
وی تصریح کرد: »نکته ای که وجود دارد، این است که 
تا زمانی که ورود نقدینگی ادامه داشته باشد و تا زمانی 
که مردم همچنان بازار سرمایه را فرصت مناسب برای 
سرمایه گذاری تشخیص دهند، به نظر می رسد روند 

بازار رو به باال خواهد بود. «

کاهش ۶۰۰ تومانی تعرفه 
مکالمات برای زائران اربعین

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از کاهش ۶۰۰ 
تومانی تعرفه مکالمات برای زائران اربعین خبر 

داد.
با نزدیک شــدن به ایام اربعین حســینی، اعالم 
شده که برنامه ریزی های وزارت ارتباطات برای 
تســهیل ارتباطات در کربال به زائران انجام شده 
اســت. یکی از این اقدامات، توافق برای کاهش 
تعرفه مکالمات است. بدین منظور محمدجواد 
آذری جهرمــی -وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات- چنــدی پیش از پیشــنهاد ایران به 
عراق برای به صفر رســاندن حق ورودی تعرفه 
مکالمات بین المللی برای مراســم اربعین خبر 

داده بود.
در این راستا آذری جهرمی با اشــاره به کاهش 
تعرفه با عراق در صفحه اینســتاگرامش نوشته 
است: برای رفاه حال مردم در راهپیمایی اربعین، 
مذاکراتی را از قبل با طــرف عراقی برای کاهش 
هزینــه مکالمات شــروع کردیم و توانســتیم 
به توافق برســیم که حــدود ۶۰۰ تومان تعرفه 
مکالمات را در هر دقیقه کاهش دهیم. امیدوارم 
در ادامه موفق شویم تعرفه را بیشتر هم کاهش 
دهیم.وی همچنین خاطرنشــان کرد: چندین 
مرکز ارائه اینترنت پرسرعت در مسیر اربعین هم 
گذاشته شــد که در صورت همکاری ها، افزایش 

می یابد.
این در حالی است که ســال گذشته هم با توافق 
صورت گرفته، قیمــت ارتباطات بیــن ایران و 
عــراق و بالعکس کاهش یافته و نــرخ مکالمات 
صادره ایران به عراق از دقیقه ای ۳۰۰۰ تومان به 
دقیقه ای ۹۰۰ تومان برای ایام اربعین حسینی 
اعالم شده بود. اپراتورهای تلفن همراه هر ساله 
اقداماتی را برای تســهیل ارتباطــات زائران در 

اربعین انجام می دهند.

وش اینترنتی  لغو منع فر
وازهای اربعین پر

 دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی گفت: در 
نشست دیروز این انجمن با سازمان هواپیمایی 
کشوری مقرر شد لیست سایتهای مجاز فروش 

اینترنتی پروازهای اربعین اعالم شود.
به گزارش مهــر، در حالــی که شــورای عالی 
ترابری در نشســت اخیر خود به ریاســت وزیر 
راه و شهرســازی از ممنوعیت فروش اینترنتی 
بلیت پروازهای اربعین در سال جاری خبر داده 
بود، دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی اعالم 
کرد ســازمان هواپیمایی کشــوری قرار است 
لیست ســایت های مجاز فروش اینترنتی بلیت 

پروازهای نجف و بغداد را اعالم کند.
امســال نیز طی هماهنگی انجمن شرکت های 
هواپیمایی و ســازمان هواپیمایی کشوری، نرخ 
بلیت پروازهای اربعین مدتی اســت مشــخص 
و اعالم شــده اســت.برای تاریخ های ۲۰ تا ۳۰ 
مهرماه امســال، نرخ بلیت پروازهــای تهرانـ  
نجفـ  تهران و تهرانـ  بغدادـ  تهران ۲.۲ میلیون 
تومان و نرخ بلیت مشهدـ  نجفـ  مشهد و مشهد 
ـ بغدادـ  مشــهد ۲.۸ میلیون تومان تعیین شده 
اســت.  نرخ بلیت ســایر شهرســتان ها هم در 
مســیرهای نجف و بغداد مشــابه نرخ تهران به 

نجف و بغداد است.

دالر به سد مقاومتی نزدیک شد
 دالر با ثبت قیمــت ۱۱ هــزار و ۴۵۰ تومان در 

صرافی ملی دومین هفته مهرماه را به پایان برد.
پنجشــنبه هر دالر آمریکا با افزایش ۵۰تومانی 
قیمت در سطح ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان باقی ماند 
تا این هفته، هفته نوســان اندک نرخ ارز در بازار 
باشــد.   بر این اســاس نرخ خرید هر دالر در 
صرافی هــای بانکی نیز ۱۱ هــار و ۳۵۰ تومان 
اعالم شده است. بر این اســاس بررسی ها نشان 
می دهد قیمت دالر در بــازار آزاد نیز با قیمت 
این ارز در صرافی های بانکــی برابر بود، هر چند 
فعاالن بازار آزاد قیمت کمتری را برای خرید دالر 

نسبت به صرافی  های بانکی پرداخت می کنند.  
پنجشــنبه هر یورو در بازار به قیمت ۱۲ هزار و 
۶۵۰ تومان فروخته شد که در قیاس با روز قبل 

رشدی اندک را نشان می دهد.  
 نرخ خرید یورو توســط صرافان نیــز ۱۲ هزار و 
۵۵۰ تومان اعالم شــده اســت. فعــاالن بازار 
محدوده نوســانی قیمت دالر را ۱۱ هزار و ۲۰۰ 
تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مــی دانند. این 
هفته در پســروی قیمت ها دالر هر چند به سد 
مقاومتی ریزش نزدیک شــد اما نتوانســت به 
قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان برســد. پنجشنبه 
نیز افزایــش قیمت با فاصله انــدک از محدوده 
مقاومتی رخ داد. برخی بر این باورند شکســته 
شــدن ســد مقاومتی می تواند روند ریزش یا 

افزایش دالر را سرعت بخشد.  

عقب گرد دالر
 اعالم جنگ تجــاری آمریکا بــه اتحادیه اروپا 

باعث عقب گرد دالر در بازارهای ارزی شد.
پس از آن که این بــار اتحادیه اروپا قربانی جنگ 
تجاری کاخ ســفید شــد، نگرانی ها از تشــدید 
اختالفات بیــن دو متحد دو ســوی اقیانوس و 
کشیده شــدن اقتصاد آمریکا به یک رکود دیگر 

باعث ریزش دالر در بازارهای جهانی شد.
در آخریــن روز از معامــالت بازارهــای ارزی 
جهانی، هــر دالر بــه ۱۰۶.۷۶ ین رســید تا به 
یکی از پایین ترین سطوح خود در طول یک ماه 
اخیــر در برابر ارز ژاپنی برســد. در برابر همتای 
اســترالیایی، هــر دالر آمریکا بــا ۰.۰۲ درصد 
کاهــش بــه ازای ۱.۴۸۰۹ دالر مبادله شــد تا 
ارزش دالر اســترالیا از کمترین سطح سه هفته 

اخیر فاصله گیرد.
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی 
از ارزهــای جهانی را اندازه می گیــرد، با کاهش 
قابل توجه ۰.۹ درصدی به ۹۸.۸۱۶  واحد رسید 

و از رکورد دو سال اخیر خود فاصله گرفت.
به نظر می رسد با توجه به تشدید جنگ تجاری 
آمریکا با شــرکای تجاری بزرگ خود و کاهش 
رشد اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا چاره ای جز 
کاهش مجدد نرخ بهره برای سومین بار در طول 

سال جاری نداشته باشد.
کازوشــیگه کایدا، تحلیل گر ارشــد بازار ارز در 
موسسه اســتیت اســتریت گفت: نظر یکسانی 
راجع به این که بانک مرکزی آمریکا چه واکنشی 
به تحوالت اخیر نشان خواهد داد، در بازار وجود 
ندارد اما به نظر می رســد کاهش نرخ بهره یکی 
از محتمل ترین گزینه ها باشــد.از ســوی دیگر 
افزایش امیدواری ها به رســیدن بــه توافقی بر 
سر مســاله برگزیت بین انگلیس و اتحادیه اروپا 
باعث تقویت ارزش یورو و پوند در برابر دالر شد. 


