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بهناز قاسمي

 قيمت مسكن در برخي مناطق مشكوك 
به سفته بازي است  

در حالي كه وزير راه و شهرس�ازي تراكم فروش�ي در مناطق ۱، ۲، 
4 و ۵ ش�هر تهران را با توسعه س�وداگري و افزايش قيمت همراه 
دانسته اس�ت، گزارش مرداد ماه بانك مركزي نش�ان مي دهد كه 
از ميان مناطق بيس�ت و دو گانه ش�هر تهران به ترتيب منطقه ۵ ، 
4 و ۲ بيش�ترين معامالت را به خود اختص�اص داده اند و منطقه ۵ 
نسبت به مدت مش�ابه س�ال قبل بيش از 8۱درصد جهش داشته 
اس�ت كه اين جهش ها به شدت مش�كوك به س�فته بازي است. 
به گزارش »ج��وان«، اگرچه عده اي افزايش ش��ديد بهاي مس��كن را 
اثر پذيري اين بازار از بازارهايي چون دالر و سكه و ارز معرفي كردند، اما 
به نظر مي رسد افزايش بهاي مسكن در بازاري كه از سال 91 در ركود 
فرو رفته است، تناسبي با قدرت خريد جامعه ندارد و رشد بهاي مسكن 

آن هم در برخي از مناطق مشكوك به سفته بازي و داللي بوده است. 
در اين بين نكته عجيب آن است كه در حدود 3ميليون مسكن خالي از 
سكنه در كشور وجود دارد كه تهران به عنوان پايتخت حداقل در حدود  
600 تا 700هزار خانه خالي دارد با اين حال دارندگان خانه هاي خالي 
با تبليغات و صرف هزينه جهت توليد محتوا در رسانه ها سال ها است كه 
در پي جهش قيمت مسكن براي فروش و سودآوري خود هستند، از اين 
رو رشد بهاي مسكن در مناطقي كه مشكوك به تراكم فروشي بوده است، 

به نظر مي رسد صوري و ناشي از جو سازي هاي رواني است. 
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي روز گذشته براي چندمين باز 
عنوان داش��ت كه فروش تراكم  در مناطق 1، ۲، ۴ و ۵ شهر نه تنها 
به ارتقاي كيفيت زندگي كمكي نكرده اس��ت، بلكه باعث توس��عه 
س��وداگري و افزايش قيمت مس��كن نيز شده اس��ت، حال وقتي 
تح��والت مناطق فوق را در گ��زارش بخش مس��كن بانك مركزي 
در مردادماه سال 96 بررس��ي مي كنيم مي بينيم جهش قيمت در 
مناطق فوق به واقع مشكوك به سفته بازي و دالل بازي بوده است از 

اين رو به نوعي سخن وزير تأييد مي شود. 
گزارش بانك مركزي از بازار مسكن تهران در مردادماه 97نشان مي دهد 
كه در ادامه روند رش��د قيمت مس��كن در ماه هاي اخي��ر، اين نرخ در 
مردادماه به باالترين ميزان خود طي پنج سال گذشته رسيده و رشد 6۲ 

درصدي را نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رسانده است. 
طبق گزارش بانك مركزي، تعداد معامالت آپارتمان هاي مس��كوني 
شهر تهران در مردادماه سال 1397 به 1۲ هزار واحد مسكوني رسيد كه 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11/۲ و 33/۲ درصد 
كاهش نشان مي دهد. از ميان مناطق بيست و دو گانه شهر تهران منطقه 
۵ با سهم 13/3 درصدي از كل معامالت، بيشترين تعداد قراردادهاي 
مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ۴ و ۲ به 
ترتيب با سهم هاي 9/7 و 8/۴ درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. 
بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 
به منطقه ۵ معادل 81/8 درصد و كمترين ميزان رش��د به منطقه 1۲ 
معادل ۲۵/3 درصد تعلق دارد. بيشترين متوسط قيمت يك متر مربع 
زيربناي مسكوني نيز معادل 1۵ ميليون و 760 هزار تومان به منطقه 1 
و كمترين آن با 3 ميليون و 110 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته 
است. اين ارقام نشان مي دهد كه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

۵9/3 و 37/۴ درصد افزايش داشته است. 
به نظر مي رسد تراكم فروشي در برخي از مناطق تهران كه وزير راه به آن 
اشاره داشته است، مقوله اي مرتبط با خانه هاي خالي و جو سازي براي 
افزايش قيمت مسكن در اين مناطق اس��ت، از اين رو بايد شهروندان 
در جريان حقيقت قيمت مس��كن در مناطق بيس��ت ودوگانه تهران 
قرار بگيرند تا عده اي دالل و سفته باز و كارگزار داعيه دار رشد صوري 
قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران نباشند. تحوالت اخير در بخش 
مسكن نشان مي دهد كه رشد قيمت مسكن در ماه هاي گذشته موجب 
كاهش قدرت و ركود معامالت در شهريور ماه شد و اين امر باعث شده 

متقاضيان خريد مسكن در انتظار كاهش قيمت ها باشند.

مرغ ارزان شد
قيم�ت ه�ر كيلوگ�رم م�رغ ك�ه در هفته ه�اي گذش�ته ب�ه 
مح�دوه ۱۲ه�زار توم�ان رس�يده ب�ود، در روزه�اي گذش�ته 
قيم�ت آن رون�د كاهش�ي دارد و ن�رخ اي�ن محص�ول در 
خرده فروش�ي هاي تهران به 8۳۰۰ و 8۹۰۰ تومان رس�يده است. 
به گزارش »تس��نيم«، قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم كه در هفته هاي 
گذش��ته به حدود 1۲ هزار تومان رس��يده بود، در روزهاي اخير افت 
زيادي دارد و قيمت آن 8900 تومان رس��يده اس��ت. بر اساس اعالم 
اتحاديه پرنده و ماهي، نرخ استعالمي مرغ در كشتارگاه هاي تهران در 
روز چهارشنبه 97/6/۲1، 7900 تومان و قيمت هاي پخش به 8100 
تومان، خرده فروشي 8900 تومان و خرده فروشي مرغ شمال 8300 
تومان و نرخ عمده مرغ كشتار شمال در ميدان بهمن تهران به 7۵00 
تومان رسيده اس��ت. در اطالعيه اين تشكل آمده است كه قيمت هاي 
اعالمي فوق نرخ اس��تعالمي بوده و مي توانيد با توجه به فاكتور خريد 
رسمي و با احتس��اب 10 درصد س��ود اقدام به فروش كنيد. بنابراين 
گزارش بر اساس اعالم كارگروه تنظيم بازار حداكثر قيمت مرغ گرم در 
بازار بايد 817۵ تومان باشد و در صورتي كه نرخ آن بيشتر شود، شركت 

پشتيباني امور دام براي كنترل قيمت ها بايد ورود كند.

قد علم كردن بازار سرمايه مقابل نقدينگي ۱6۰۰هزار ميليارد توماني 

بورس تهران فاتح قله 155هزار واحد شد 
ركورد شاخص كل، ارزش معامالت روزانه و ارزش بازار زده شد

روز گذش�ته ب�ازار س�رمايه س�ه رك�ورد 
تاريخ�ي در حوزه رش�د ش�اخص كل، حجم 
معامالت روزان�ه و ارزش روز ب�ازار از خود به 
جاي گذاشت تا مشخص ش�ود بازار سرمايه 
مي توان�د ب�ا وج�ود اعم�ال محدوديت هاي 
جدي�د بين الملل�ي ب�راي اي�ران و افزايش 
ش�ديد حجم نقدينگي در اقتص�اد، پذيراي 
نقدينگ�ي ب�ا ه�دف تأمي�ن مال�ي صنايع و 
بنگاه ه�اي موج�ود در اين مجموعه باش�د. 
به گزارش »جوان«، ش��اخص ب��ورس تهران روز 
گذش��ته با جهش 6 هزار و ۴7۵ واحدي موفق به 
فتح قله 1۵۵ ه��زار واحدي ش��د ، در عين حال با 

معامله بيش از 1/ 1 هزار ميلي��ارد توماني روزانه، 
ارزش روز بازار سهام شركت هاي بورسي هم براي 
نخس��تين بار به بيش از ۵91 هزار ميليارد تومان 
بالغ شد. اين در حالي است كه در چهار روز منتهي 
به روز چهارشنبه نيز شاهد رش��د10 هزار و86۴  
واحدي كل بورس بوديم. اگر چه حجم نقدينگي 
در اقتصاد ايران ب��ه حدود 1600ه��زار ميليارد 
تومان رسيده اس��ت، اما بايد توجه داشت كه بازار 
سرمايه ايران يك عقب ماندگي تاريخي در توسعه 
و تأمين مالي اقتصاد دارد كه به سهولت مي تواند 
از طريق اين بازار نقدينگي در اقتصاد را به مسير 
صحيحي كه رشد و توسعه واقعي را به دنبال داشته 

باشد، هدايت كرد و در عين حال بار تأمين مالي را از 
دوش بخش بانكی و پولي نيز برداشت كرد. 

روزهاي پر رونق بازار سهام در آخرين روز كاري 
هفته نيز تكرار شد، آزاد سازي برخي از قيمت ها 
در اقتصاد روي سهم هاي صادرات محور و حتي 
برخي از صناي��ع داخلي نيز اث��ر مثبت قيمتي 
داشته اس��ت و به نظر مي رسد بازار سرمايه وارد 
مسير تازه اي شده اس��ت، اما متوليان بازار بايد 
توجه داشته باشند كه تأمين مالي جهت توسعه 
صناي��ع و بنگاه هاي موجود در بازار س��رمايه از 
اهميت قابل مالحظه اي برخوردار اس��ت و بايد 
مراقب بود تا ورود نقدينگي به بازار يا مؤلفه هاي 

اثر گذار بر بازار صرفاً با رش��د قيمت يك س��هم 
منتج نشود و تأمين مالي براي توسعه بايد هدف 

قرار گيرد. 
 در حال��ي يك��ي از ابهامات مهم بازار س��رمايه، 
عدم تكليف قيمت محص��والت در بورس كاال و 
همچنين نحوه مصرف و فروش ارز صادركنندگان 
بود كه تصميم اخير وزارت صنعت مبني بر آزاد 
كردن قيمت محصوالت فوالدي در بورس منجر 
به بهبود قيمت سهام ش��ركت هاي فوالدي در 

بورس اوراق بهادار شد. 
اين رويداد تاريخي با رشد قيمت همراه با صف 
خريد س��نگين ش��ركت هاي فوالدي، معدني، 
پتروش��يمي و حتي خ��ودرو و بان��ك رخ داد و 
با افزاي��ش قيمت و اث��ر 100 ت��ا 70۴ واحدي 
شركت هاي فوالد مباركه، هلدينگ پتروشيمي 
فارس، گل گهر، چادرملو، پارسان، پااليشگاه هاي 
بندرعباس، اصفهان و تهران، تاپيكو، مخابرات، 
سرمايه گذاري غدير، پتروشيمي هاي پارس، جم، 
پرديس و مبين، ملي مس، بانك ملت، مبنا و. . . 

بهترين روز شاخص در عمر ۲7 ساله ثبت شد. 
  رانت زدايي از س�اختمان ه�زاران كاال 

در اقتصاد
حذف رانت هاي پنهان و پيدا به واسطه خطا در 
قيمت گذاري كاال و خدمات در اقتصاد به شرط 
آنكه فضا براي واقعي سازي دستمزد نيروي كار، 
توزيع عادالنه ثروت و امكانات و سياس��ت هاي 
حمايتي از فقرا در جامعه مهيا ش��ود، مي تواند 
مؤلفه هاي س��رمايه گذاري، مصرف، پس انداز و 

تقويت توليد را به طور منطقي آرايش كند. 
مؤلف��ه قيم��ت و حذف ران��ت و واقعي س��ازي 
س��اختمان قيم��ت كاال و خدم��ات در اقتصاد 
از اهمي��ت قابل مالحظه اي برخوردار اس��ت، از 
اين رو از نرخ خ��وراك گرفته تا نرخ محصوالت 
فوالد، پتروشيمي، مواد معدني بايد مسير حذف 
رانت را بپيمايند تا قيمت سهام برخي از صنايع 
در بورس تهران صرفاً به اي��ن دليل كه از رانت 
خ��وراك، گاز، برق،آب، ني��روي كار ارزان بهره 

مي برند، رشد نكند.

فاطمه عرفانيان  |   جوان

 روايت توليدكنندگان از مشكالت بازار 
لوازم خانگي در گفت و گو با »جوان«: 

 موجودي انبار و فروش
روزانه اعالم شود

به منظور رفع دغدغه مردم و كاهش تقاضاي كاذب در بازار لوازم 
خانگي و صوتي و تصويري، ضروري است كه تمامي توليدكنندگان 
داخلي و خارجي،روزانه آمار توليد،فروش و موجودي انبارهايشان 
را به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعالم و 
با اعالم عمومي نگراني م�ردم را از كمبود توليد مرتفع كنند. يك 
فعال حوزه توليد با تأكيد بر اينكه اكنون زمان القاي اخبار منفي به 
جامعه نيست،معتقد اس�ت كه بايد تقاضاي كاذب را كاهش دهيم 
و اين كار جز با شفاف سازي آمار توليد و فروش امكانپذير نيست. 
در طول چند ماه اخير بازار لوازم خانگي به س��رعت از رش��د قيمت ها 
تأثير گرفت، اما اي��ن همه ماجرا نب��ود؛ به م��وازات افزايش قيمت ها 
شاهد كاهش عرضه كاال به بازار بوديم؛ پس از آن با انتشار فهرستي از 
دريافت كنندگان ارز دولتي از سوي بانك مركزي  مشخص شد كه برخي 
از واردكنندگان لوازم خانگي به ميزاني كه ارز دريافت كرده اند، كاال وارد 

كشور نكرده اند. 
سوء اس��تفاده واردكنندگان از ارز تخصيصي و مديريت منابع ارزي در 
مواجهه با تحريم هاي امريكا، دولت را بر آن داشت تا در تيرماه 1339 
قلم كاال را در فهرست كاالهاي ممنوعه وارداتي قرار دهد كه برخي اقالم 
لوازم خانگي برقي نيز مش��مول اين ممنوعيت شد. همچنين با فعال 
شدن بسيج و سازمان حمايت و تعزيرات در تهران و ساير شهرستان ها 
در يك ماه اخير، اخبار بسياري از پلمب انبار هاي احتكار كنندگان انواع 

كاال)از مواد غذايي تا لوازم خانگي و لوازم يدكي خودرو(منتشر شد. 
با اينكه انتظار مي رفت با كشف كاالهاي احتكار شده و تزريق آن به بازار، 
كمي از مشكالت بازار لوازم خانگي كاسته شود، اما با سر زدن به مراكز 
عمده فروش اين محصوالت روشن مي شود كه هنوز نه كااليي هست 
و نه خريداري و مي توان گفت، فروش��ندگاني كه مجبورند اجاره مغازه 
و هزينه هاي ديگر را سر موعد بپردازند، مش��ترياني كه قدرت خريد با 
نرخ هاي جديد را ندارند و حتي كارگران��ي كه از اين راه نان مي خورند، 
همه از اين شرايط ناراضي هس��تند. گزارش هاي ميداني از بازار لوازم 
خانگي در خيابان جمهوري تهران حاكي از آن است كه برند lg تمامي 
كاالهايش را در فروشگاه براي تماشا گذاشته و هر كااليي كه طلب كني 
با پاسخ نبود موجودي در انبار ها مواجه مي شويد. يكي از فروشندگان 
اين برند در پاسخ به  خبرنگار ما مي گويد: ماه هاست كه صبح تا شب بيكار 
نشستيم، به دليل نبود موجودي، هيچ فروشي نداريم. ساير برندها نيز 
حال و روزي بهتر از lg ندارند و در برخي مواقع كه با سماجت خريدار 
مواجه مي شوند، قول تأمين كاال در روزهاي آينده را مي دهند. ظاهراً تمام 
فروشندگان كاالهاي داخلي و خارجي و حتي مونتاژ كاران سودشان را 
در عدم عرضه و فروش مي دانند و با اين استدالل كه اگر نگه داريم، مي 

توانيم گرانتر بفروشيم،خريداران را در بازار سردرگم كرده اند. 
البته بهانه دپوي كاال در گمرك نيز اخي��راً رواج يافته و توجيهي براي 
قانون شكني توليد كنندگان و عرضه كنندگان كاالست تا شايد دولت از 
اخذ مابه التفاوت نرخ ارز كوتاه بيايد و تمامي كاالها و مواد اوليه توليد با 
ارز دولتي ترخيص و با قيمت گران فروخته شود. توليدكنندگان لوازم 
خانگي داخلي از دپو شدن مواد اوليه درگمركات و اخذ مابه التفاوت ارز 
گله مي كنند و مي گويند: همزمان با افزايش قيمت دالر در نيمه نخست 
امس��ال قيمت تمام ش��ده كاال افزايش يافته و نياز توليدكنندگان به 
سرمايه در گردش كارگاه توليدي شان دو برابر شده است، ضمن اينكه 

خريد مدت دار متوقف شده و بايد نقدي پرداخت شود. 
س��خنگوي انجمن توليد كنندگان لوازم خانگي اي��ران در گفت وگو با 
»جوان« در خصوص وضعيت بازار لوازم خانگي مي گويد: وقتي ارز گران 
مي شود، بايد كاالهاي داخلي نيزبه همان نسبت افزايش يابد تا موضوع 
غارت مواد غذايي در شهر هاي مرزي توسط شهروندان عراقي،افغاني 
و پاكستاني براي ساير كاال ها اتفاق نيفتد. محمد رضا غزنوي در پاسخ 
به اينكه توليدكنندگان كاالهايي را كه با م��واد اوليه ارزان كاال توليد 
كرده بودند نيز چندين برابر نرخ واقعي افزايش دادند، مي افزايد: مديريت 
جريان اقتصادي بايد طوري باشد كه توليد كنندگان بتوانند مواد اوليه را 
خريداري و جايگزين كنند و بتوانيم توليد مان را ادامه دهيم.متأسفانه 
مديريت در سطح كالن اشتباه بوده و توليد نيز تحت تأثير قرار گرفت. 

   ركود تورمي جديدي را تجربه مي كنيم 
غزنوي به افزايش قيمت 70 تا 80 درصدي مواد پتروشيمي اشاره كرده 
و مي گويد: با افزايش قيمت اين مواد و حذف خريد نقدي و دپوی مواد 
اوليه وارداتي در گمركات همگي دست به دست هم داده تا قيمت تمام 
شده و هزينه هاي توليد افزايش يابد، طبيعي است در چنين شرايطي 
قيمت ها صد درصد گران مي شود. س��خنگوي انجمن توليد كنندگان 
لوازم خانگي با تأكيد ب��ر اينكه افزايش قيمت ها ب��ه هيچ وجه به نفع 
توليد كنندگان نبوده اظهار مي دارد: متأسفانه اين روزها ركود تورمي 
جديدي را تجربه كرده و ي��ك به هم پاش��يدگي در برنامه ريزي هاي 
اقتصادي مشاهده مي كنيم كه ظاهراً دولتمردان هيچ نسخه اي براي 
رفع آن ندارند. وي براي خروج از اي��ن وضعيت در بخش لوازم خانگي 
پيشنهاداتي به دولتمردان ارائه كرده و مي گويد:بايد بانك هاي عامل از 
توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه تعهد بگيرند كه سريعاً مواد را 
از گمركات ترخيص كنند؛همچنين شش ماه به واردكنندگان مهلت 
دهند تا بتوانند هزينه گمركي را با گمركات تسويه حساب كنند. ضمن 

اينكه قيمت محصوالت توسط كارخانجات تعيين شود. 
وي مي افزايد: لوازم خانگي داخلي در بازار موجود است و اگر كمبودي 
در كااليي وجود دارد، مقصران اصلي خرده فروشان و عرضه كنندگان 
اين كاالها هس��تند نه كارخانجات. غزنوي در خصوص كمبود لوازم 
خانگي وارداتي يا مونتاژي در ايران مي گويد: متأس��فانه تمام قوانين 
س��ختگيرانه براي توليد كنندگان داخلي اس��ت نه واردكنندگان. آيا 
در اين مدت گزارش��ي از بازديد انبار هاي اين واردكنندگان منتش��ر 
شده اس��ت ؟ در حال حاضر به هريك از فروش��گاه هاي عرضه كننده 
خارجي مراجعه كنيد، با نبود كاال مواجه مي ش��ويد و تمام بهانه شان 
اين اس��ت كه »اجناس م��ون در گمرك مون��ده. . .« به ج��اي القاي 

نا اميدي؛تقاضاي كاذب را كاهش دهيم.

هادی  حسینی

در كن�ار معض�ل پ�ر مصرف�ي و بد مصرف�ي 
ام�روز كش�ور ب�ا پدي�ده آب دزدي مواجه 
اس�ت ك�ه ب�ه گفت�ه مديرعام�ل ش�ركت 
آب و فاض�الب روس�تايي اس�تان ته�ران 
۲۵ه�زار آب دزد با مص�رف ۳ميلي�ون متر 
مكع�ب آب در اس�تان ته�ران وج�ود دارد. 
اگر منابع و مصارف آب كش��ور را حس��ابداري 
كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه با پر مصرف ها و 
بدمصرف ها و آب دزدها بايد به شديد ترين روش 
ممكن برخورد كرد، اما به نظر مي رس��د در اين 
حوزه يك مماشات شديد صورت مي گيرد، حال 
بايد مردم، نهادهاي نظارتي و نمايندگان مردم 
پرونده هاي مربوط به حوزه آب مانند انشعابات 
غير مجاز و چاه هاي غير مجاز را در اولويت قرار 
دهند. مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي 
استان تهران گفت: ۲۵ هزار انشعاب غيرمجاز با 
مصرف ساالنه 3ميليون متر مكعب آب در استان 

تهران وجود دارد كه به نوع��ي به آن آب دزدي 
مي گوين��د. رضا پور رج��ب افزود: آبرس��اني به 
روستاهاي استان تهران به دليل تعداد زياد آنها و 
پراكندگي  جغرافيايي با مشكالت فراوان و هزينه 

بااليي روبه رو است. 
وی با بي��ان اينكه روس��تاهاي تحت پوش��ش 
۴1۲ روس��تا اس��ت و از طريق ۴30 منبع آب با 
دوبي 3هزار ليتر بر ثانيه به مشتركان توزيع آب 
انجام مي شود، اظهار داشت: تعداد مجتمع هاي 
آبرساني ۲6 مجتمع بوده كه ۲30 روستا تحت 
پوش��ش اين مجتمع ها با جمعيتي بالغ بر ۵76 
هزار و 110 نفر قرار دارند. مديرعامل ش��ركت 
آب و فاضالب روستايي استان تهران در پاسخ به 
سؤال خبرنگار فارس كه پرسيد، چه تعداد روستا 
قرار است امس��ال داراي مجتمع آبرساني و آب 
پايدار شود، گفت: قرار است امسال 63 روستا را 
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي با اعتباري 

بالغ بر ۲۵۴ ميليارد ريال به مجتمع هاي آبرساني 
تجهيز كنيم كه جمعيت��ي بالغ بر 16۵ هزار نفر 

تحت پوشش قرار خواهد گرفت. 
   ۲۵ هزار انشعاب غيرمجاز در روستاهاي 

تهران/برنامه مقابله با آب دزدي
پوررجب در پاس��خ به اين س��ؤال كه در استان 
ته��ران چه تع��داد انش��عاب مج��از و غيرمجاز 
داريم،  گفت: در محل اس��تان تهران 160 هزار 
انشعاب )در ۴1۲ روستا( داريم كه حدود ۲۵ هزار 
انشعاب غيرمجاز در كاربري هاي مختلف خانگي، 
صنايع، زمين هاي كشاورزي و ويال داريم كه به 

نوعي آب دزدي مي كنند. 
وي ادام��ه داد: ب��راي اينك��ه اين انش��عابات را 
س��اماندهي كني��م، برنامه ري��زي  الزم را انجام 
داده ايم كه تعدادي از آنها را به دادگاه و تعدادي 

را هم مجاز خواهيم كرد. 
وي در پاس��خ به اين س��ؤال خبرنگار فارس كه 

قيمت تمام ش��ده آب و فروش آن به چه ميزان 
اس��ت،  گفت: قيمت آب ب��ر اس��اس كاربري ها 
متفاوت اس��ت، اما قيم��ت تمام ش��ده آب براي 
هر متر مكعب يعني 1000 ليت��ر، 900 تومان 
اس��ت، اما قيمت آن براي مصارف بس��يار اندك 
اس��ت، به طوري كه براي مصارف صفر تا ۵ متر 
مكعب 38 توم��ان و از ۵ ت��ا 10 مترمكعب ۵7 

تومان است. 
وي تأكي��د كرد: قيمت تمام  ش��ده آب و فروش 
آب نشان مي دهد كه دولت يارانه زيادي به آب 
مي دهد. پوررجب خاطرنش��ان كرد: در راستاي 
اجراي بنده��اي 6 و 18 راهكاره��اي بلندمدت 
طرح مقابله با آلودگي آب ش��رب تهران مصوب 
ش��وراي عالي امنيت ملي و به منظ��ور ارتقاي 
سطح بهداشت نسبت به مطالعات فاضالب 36 
روستاي حوزه سد لتيان و ۲3 روستاي حوزه سد 

ماملو اقدام شده است.

مدير عامل آبفاي روستايي تهران: 

۲۵ هزار آب دزد در تهران داريم

   گزارش 2

مدي�ر كل گمركات اس�تان قم گفت : از س�ال 
۹۵ و ۹6 ح�دود ۳۵۰۰ دس�تگاه خ�ودروي 
وارداتي به منطقه ويژه اقتصادي س�لفچگان 
ترانزيت ش�ده كه اكنون بنا ب�ه داليلي خاك 
مي خورن�د و ام�كان ترخي�ص وجود ن�دارد. 
محمد خليلي در گفت وگو با »فارس« با اش��اره 
به اينكه تعداد زي��ادي خ��ودرو در منطقه ويژه 
اقتصادي سلفچگان وجود دارد، اظهار داشت: از 
سال 9۵ و 96 به صورت كاماًل قانوني و تحت رويه 
ترانزيت خارجي بالغ بر 3۵00 دستگاه خودروي 
س��واري به منطقه ويژه اقتصادي سفلچگان وارد 
شد. از اين تعداد ۲300 دستگاه مربوط به شركت 

آس��ان موتور بوده كه خودروهاي ش��ركت كيا و 
هيونداي را وارد كرده اس��ت. مدير كل گمركات 
اس��تان قم افزود: هزار دس��تگاه ديگر مربوط به 
ش��ركت آرين موتور بوده كه خودروهاي سواري 

ميتسوبيشي وارد كرده است. 
وي با بيان اينكه تعيين تكلي��ف اين خودروها با 
موانع و مشكالتي همراه است، تأكيد كرد: بخشي 
از اين خودروها به گمرك اظهار ش��ده و بخشي 
همچنان در انبارهاي عمومي و اختصاصي هستند. 
خليلي افزود: بخشي از آن دسته خودروهايي كه 
به گمرك اظهار ش��ده حتي پروانه سبز گمركي 
دارند، اما به داليل��ي از جمله اتم��ام مهلت ثبت 

س��فارش و مباحثي مانند اخ��ذ تضمين بانكي 
براي ترخيص آنها و همچنين ممنوعيت واردات 
خودروي س��واري، فرايند ترخيص متوقف شده 

است. 
مديركل گمركات استان قم تصريح كرد: با توجه 
به آنك��ه مهلت ثبت س��فارش ش��ش ماهه بوده 
نتوانس��تند خودروي خود را ترخيص كنند و در 

برخي مقاطع با كمبود نقدينگي روبه رو شدند. 
به گفته اي��ن مقام گمركي، در ه��ر صورت براي 
تعيين تكلي��ف اي��ن خودروها از گم��رك ايران 
استعالم كرديم، اما تاكنون جوابي نگرفتيم در حال 
حاضر نيز ممنوعيت واردات خودرو از سوي دولت 

اعمال ش��ده اس��ت. وي يكي از مشكالت عديده 
ترخيص نش��دن اين خودروها را مربوط به سال 
ساخت دانست و گفت: طبق قانون و ضوابط نبايد 
بيش از يك سال از تاريخ س��اخت اين خودروها 
بگذرد، اما با توجه به مشكالتي كه گفته شد اين 
تاريخ سپري شده و خودروها مربوط به سال ۲017 

است. بنابراين فرايند ترخيص متوقف شد. 
وي افزود: همچنين بنا به حكم دادستاني تهران 
نيز اگر مشكل ديگر حل ش��ود، نيز خودروهاي 
موجود متوقف خواهند بود، به دليل آنكه پرونده اي 
مربوط به ثبت سفارش هاي فاقد اعتبار يا جعلي 

طي ماه هاي اخير به وجود آمده بود. 

مديركل گمركات استان قم: 

۳۵۰۰ خودروی سواري وارداتي در سلفچگان خاك مي خورد

   گمرك
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