
بررس�ي آمار ه�اي خري�د و فروش مس�كن در 
بازارهاي تهران و همچنين آخرين آمار اعالمي 
مركز آمار ايران از رونق ساخت و  ساز بيانگر آن 
اس�ت كه با وضع موجود رونق در س�اخت و ساز 
در حال�ي رخ داده ك�ه آمارهاي ف�روش و اجاره 
از وجود ركود جدي در اين ب�ازار حكايت دارد.

بر اس��اس آمار اعالمي مركز آمار موسوم به بررسي 
نتاي��ج ط��رح »گ��ردآوري اطالع��ات پروانه هاي 
ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي كشور« 
در فصل زمستان س��ال ١٣٩٧ مي توان ادعا كرد از 
فصل زمستان گذشته رونق نسبي در بخش ساخت و 
 ساز ايجاد شده ولي اين رونق احتماالً به دليل ناتواني 
شديد در بخش تقاضا تاكنون در بخش خريد و رونق 

معامالت ملكي نمود نداشته است.
در زمس��تان س��ال ١٣٩٧، تع��داد ١٨٩٥٣ واحد 
مس��كوني در پروانه هاي صادرش��ده براي احداث 
ساختمان از س��وي ش��هرداري  تهران، پيش بيني 
شده است كه نس��بت به فصل گذشته حدود ٥/١2 
درصد و نس��بت به فصل مشابه سال گذشته حدود 

2٥/4 درصد افزايش داشته اس��ت.   متوسط تعداد 
واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه هاي احداث 
ساختمان ٧/١ واحد بوده كه نسبت به فصل گذشته  
4 /١4 درصد و نس��بت به فصل مشابه سال گذشته 

حدود 24/٣ درصد افزايش داشته است.
مجموع مس��احت زيربن��ا در پروانه ه��اي احداث 
ساختمان  صادرشده از سوي ش��هرداري  تهران در 
فصل زمس��تان ١٣٩٧ بالغ  بر ٣٥٥2 هزار مترمربع 
بوده كه نسبت به فصل گذش��ته حدود ٥/4 درصد 
و نسبت به فصل مشابه س��ال گذشته حدود 2٩/٨ 
درصد افزايش داش��ته اس��ت. متوس��ط مساحت 
زيربناي اين دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسي 

حدود ١٣2٩ مترمربع بوده است.
  رونق ساخت در كل نقاط شهري كشور

همچنين در فصل زمس��تان س��ال ١٣٩٧، تعداد 
١١4٦١4 واحد مسكوني در پروانه هاي صادرشده 
براي احداث ساختمان از سوي شهرداري هاي كشور 
پيش بيني شده كه نس��بت به فصل گذشته حدود 
٥0/١ درصد و نس��بت به فصل مشابه سال گذشته 

حدود 2٣/٩ درصد افزايش داش��ته است.   متوسط 
تعداد واحد مسكوني در هر پروانه  احداث ساختمان 

2/٥ واحد بوده است .
در فصل زمستان ١٣٩٧ تعداد پروانه های صادر شده 
نسبت به فصل گذشته حدود ٦٨/٩ درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته 22/0 درصد افزايش داشته 
كه نسبت به فصل گذشته 4٣/٣ درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته حدود 2٣/٦ درصد افزايش 
داشته است. متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه ها 

4٦٦ مترمربع بوده است.
   ركود عميق در خريد و فروش 

اما در مقابل اين آمار ه��اي اميدوار كننده در فصل 
زمستان سال گذشته متأسفانه آخرين آمار خريد و 
فروش مسكن در كشور و تهران نشان مي دهد تعداد 

معامالت مسكن و رهن و اجاره كاهش يافته است.
آخرين آمارهاي استخراجي از سامانه اطالعات بازار 
امالك نش��ان مي دهد تا ١4 تيرماه سال جاري كل 
قراردادهاي كش��ور نسبت به س��ال ٩٧ بالغ بر ١٥ 

درصد كاهش داشته است.

بنا بر اين گزارش، تعداد مبايعه نامه هاي كشور نسبت 
به سال گذش��ته ١٨ درصد و تعداد اجاره نامه هاي 
كشور نسبت به س��ال ٩٧ حدود ١٣ درصد كاهش 
داشته است. آمارها نشان مي دهد كل قراردادهاي 
تهران تا ١4 تير نسبت به سال ٩٧ حدود ٣٦ درصد، 
تعداد مبايعه نامه هاي تهران نسبت به سال ٩٧ بالغ 
بر 4٩ درصد و تعداد اجاره نامه هاي تهران نسبت به 

سال ٩٧ بالغ بر 22 درصد كاهش داشته است.
بر اساس اين گزارش، از اول فروردين ٩٧ تا 4 تير ٩٧ 
تعداد كل قراردادهاي كشور 404 هزار و ٥4٨ است 
كه تعداد 2١٨ هزار و ٩٦0 آن مبايعه نامه و ١٨١ هزار 

و ١٧٣ اجاره نامه است.
همچنين از تاري��خ اول فروردين ٩٨ ت��ا تاريخ ١4 
تيرماه سال جاري تعداد كل قراردادهاي كشور ٣42 
هزار و 4٦ فقره اس��ت كه تع��داد ١٨0 هزار و 4٩4 

مبايعه نامه و ١٥٨ هزار و 4٧0 اجاره نامه است.
از تاريخ اول فروردين ٩٧ ت��ا ١4 تير ٩٧ تعداد كل 
قراردادهاي شهر تهران ١١٣ هزار و ٥١٥ است كه 
تعداد ٥٧ هزار و ٨٩4 آن مبايعه نام��ه و ٥4 هزار و 

٧٦١ اجاره نامه است.
از تاريخ اول فروردين ٩٨ ت��ا ١4 تير ٩٨ تعداد كل 
قراردادهاي ش��هر تهران ٧٣ هزار و ٨ عدد است كه 
تعداد 2٩ هزار و ٧٣٦ مبايعه نامه و 42 هزار و ٧٣2 

عدد آن اجاره نامه است.
  تماي�ل وزير بر كاه�ش قيمت ها ب�ه بهاي 

ركود!
اكنون نگاهي به اين آمارها مي تواند نشان دهد كه 
چرا وزير راه و شهرسازي در فصل داغ اجاره ها اصرار 
بر نخريدن امالك داشت و پيش بيني مي كرد كه 
قيمت مس��كن كاهش خواهد يافت زيرا بر اساس 
منطق اقتص��ادي وقتي ح��دود 2/٥ ميليون خانه 
خالي داريم و از س��وي ديگر بخش ساخت و  ساز 
با افزايش توليد مواجه اس��ت بنابراي��ن اگر اتفاق 
عجيبي مانند بي ارزش ش��دن پول ملي رخ ندهد 
يا قيمت حامل ه��اي انرژي ب��راي افزايش قيمت 
مصالح س��اختماني را باال نبرد، بايد قيمت خانه و 
مس��كن به دليل نبود متقاضي و به تدريج روندي 

كاهشي را طي كند.
درباره ق��درت خريد كاهش و اف��ت معامالت در 
تيرماه و مردادماه حس��ام عقباي��ي نايب رئيس 
اتحاديه مش��اوران امالك گفته اس��ت: مسكن 
ديگر كشش رشد قيمت را ندارد و افزايش قيمت 
مس��كن يا  هر كااليي بايد در حد معقول باشد و 
قطعاً رشد بيش از حد هر كااليي به ويژه مسكن 

موجب ركود مي شود.
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رونق در ساخت، ركود در فروش مسكن 
 افزايش 2٥ درصدي صدور پروانه  ساختمان در حالي از سوي مركز آمار اعالم شده كه  خريد و فروش مسكن

   به شدت در ركود به سر مي برد

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

 توليد كارخانه اي امريكا 
بيشتر از پيش بيني ها كاهش يافت

ف�درال رزرو امري�كا اع�الم ك�رد تولي�د كارخان�ه اي اي�ن 
كش�ور م�اه گذش�ته 0/4 درص�د كاه�ش يافت�ه ك�ه از 0/1 
درص�د كاهش م�ورد انتظ�ار تحليلگران ش�ديدتر بوده اس�ت.

 به گزارش رويترز، توليد كارخانه اي امريكا در جوالي كاهش يافت و به 
رشد دو ماهه توليد پايان داد. فدرال رزرو امريكا روز پنج شنبه اعالم كرد 
توليد كارخانه اي اين كشور ماه گذشته 0/4 درصد كاهش يافته كه از 

0/١ درصد كاهش مورد انتظار تحليلگران شديدتر بوده است.
كل توليد صنعتي امريكا در جوالي 0/2 درصد پايين آمد در حالي كه 

تحليلگران اين كاهش را 0/١ درصد پيش بيني كرده بودند.
اين اطالع��ات به نگران��ي در مورد ق��درت بخش كارخان��ه اي امريكا 
در بحبوحه نگراني ه��اي طوالني مدت در مورد كندي رش��د اقتصاد 
جهان اضافه مي كند. فدرال رزرو اعالم ك��رد توليد كارخانه اي امريكا 
از دسامبر 20١٨، ١/٥ درصد كاهش يافته اس��ت. در جوالي كاهش 
توليد كارخانه اي در بس��ياري از بخش ها از جمله محصوالت چوبي، 
ماش��ين آالت و محصوالت معدني غيرفلزي ديده ش��د. بهره برداري 
از ظرفيت براي توليد كارخان��ه اي كه يك معيار ب��راي تعيين مقدار 
بهره برداري ش��ركت ها از منابعشان اس��ت، در جوالي تا ٧٥/4 درصد 
پايي��ن آمد و ح��اال 2/٣ درصد پايين ت��ر از ميانگي��ن ١٩٧2-20١٨ 
قرار دارد. .مقامات فدرال رزرو از معيار بهره برداري ظرفيت اس��تفاده 
مي كنند تا متوجه شوند قبل از اينكه تورم باعث نگراني شود، اقتصاد 

چقدر مي تواند رشد كند.

 چراغ سبز سازمان تجارت جهاني به چين 
براي تحريم تالفي جويانه عليه  امريكا

س�ازمان تجارت جهاني يافته ه�اي نهايي عليه ع�وارض امريكا 
ب�ر يك س�ري از واردات چي�ن را قب�ول ك�رد و چ�راغ س�بزي 
ب�ه پك�ن ب�راي اعم�ال تحريم ه�اي تالفي جويان�ه نش�ان داد.

به گزارش رويترز، سازمان تجارت جهاني روز پنج شنبه يافته هاي نهايي 
عليه عوارض امريكا بر يك س��ري از واردات چين را قبول كرد و چراغ 

سبزي به پكن براي اعمال تحريم هاي تالفي جويانه نشان داد.
اين پرونده كه با محاس��به عوارض تالفي جويانه امريكا توسط وزارت 
اقتصاد اين كشور آغاز شد به اين نتيجه رسيد كه نهادهاي دولتي چين، 
فوالد و ساير محصوالت را براي ش��ركت هاي داخلي با كمترين سود 

فراهم مي كنند. واشنگتن اين را نوعي يارانه  غيرقانوني مي داند.
دو اقتصاد برتر دنيا در يك جنگ تجاري وس��يع گير افتاده اند ولي در 

تالشند براي جلوگيري از بدتر شدن تنش ها، به يك قرارداد برسند.
هيئت نمايندگي امريكا گفت يافته هاي سازمان تجارت جهاني را معتبر 
نمي داند و آنچه نهاد رفع تنش ها در سازمان تجارت جهاني توافق كرده 

را قبول ندارد.
اين هيئت نمايندگي اعالم كرد س��ازمان تجارت جهاني تعبير قانوني 
نادرستي در اين درگيري داشته و چين همچنان از موافقتنامه يارانه هاي 
سازمان تجارت جهاني تخطي مي كند؛ »اين يك مشكل خيلي جدي 

است كه تأثير عميقي بر سيستم تجارت جهاني مي گذارد.«
هيئت نمايندگي چين گفت: »ولي اين گزارش هاي س��ازمان تجارت 
جهاني كافي است تا نش��ان دهد امريكا در جست وجوهاي خود عليه 

يارانه هاي ادعا شده به صورت غيرقانوني عمل كرده است.«
»چين از امري��كا مي خواهد با توجه به بررس��ي  محص��والت چيني و 
محصوالت س��اير اعضا، وضع عوارض تالفي جويانه را اصالح كند و به 
قوانين پايبند بماند.«  چين عقيده ندارد كه سازمان تجارت جهاني از 

حد قدرت خود فراتر رفته است.
 ترامپ امريكا را از سازمان تجارت جهاني خارج مي كند

در همين حال برخي گزارش ها حاكي از اين اس��ت كه رئيس جمهور 
امريكا تهديد خروج امريكا از س��ازمان تجارت جهاني را عملي خواهد 

كرد.
دونالد ترامپ اعالم كرد اياالت متحده ممكن است از سازمان تجارت 
جهاني خارج شود. ترامپ گفت خروج از سازمان تجارت جهاني مي تواند 

»در صورت لزوم« اتفاق بيفتد.
به گفته وي، قوانين سازمان تجارت جهاني فقط به ساير كشورها كمك 
مي كند تا از اياالت متحده براي پيشرفت خود استفاده كنند. وي چين 
را به عنوان يك نمونه بارز اين موضوع نام برد كه با اياالت متحده يك 
جنگ تجاري واقع��ي دارد. ترامپ پذيرش چين در س��ازمان تجارت 

جهاني را »تصميم وحشتناكي« خواند.
رئيس جمهور امريكا گفت: »همه چيز در جاي خ��ود بود و پس از آن 
به شدت شروع به رشد كرد... تصميمي وحشتناك است.« ترامپ قباًل 

تهديد كرده بود كه سازمان تجارت جهاني را ترك مي كند.

 افزايش قيمت نفت 
با  تصميم اوپك براي كاهش توليد

افزاي�ش آم�ار خري�داران ج�زء نف�ت و تصمي�م اعض�اي 
مج�دد  كاه�ش  ب�راي  غيراوپ�ك  همين ط�ور  و  اوپ�ك 
اس�ت. داده  افزاي�ش  را  س�ياه  ط�الي  قيم�ت  تولي�د، 

به گزارش رويترز، به دنبال افزايش آمار خري��داران جزء نفت، قيمت 
طالي س��ياه پس از دو روز كاهش، ديروز- جمعه- افزايش يافت. اين 

افزايش خريد نگراني بازار را از ركود اقتصادي كمتر كرده است.
نفت برنت با ٥2 سنت افزايش به رقم ٥٨ دالر و ٧٥ سنت رسيد در حالي 
كه نفت وست تگزاس اينترمديت با افزايش ٦٥ سنتي به ميزان ٥٥ دالر 

و ١2 سنت دست پيدا كرد.
 اين آمار در حالي منتشر ش��ده كه در روز هاي گذشته اخبار مبني بر 
كاهش توليدات صنعتي چين به كمترين ميزان در ١٧ س��ال گذشته 
منتش��ر ش��د در حالي كه آلمان نيز ش��اهد روند نزولي صادرات بوده 

است. 
با وجود اين، گفته ها حاكي از اين است كه اعضاي اوپك و همين طور 
اعضاي غيراوپك قصد دارند تا مارس 2020 كاهش مجدد توليد داشته 

باشند تا قيمت ها روند صعودي پيدا كند.

 سرمايه گذاري ۲۲ ميليارد دالر قطري ها  
در تركيه

غيرمس�تقيم  و  مس�تقيم  س�رمايه گذاري هاي  مي�زان 
قطري ه�ا در تركي�ه در س�طح 22 ميلي�ارد دالر ق�رار گرف�ت.

به گزارش ايِبنا، سفير تركيه در دوحه، پايتخت قطر گفت: قطر از جمله 
كشورهايي است كه در كوتاه ترين مدت بيشترين ميزان سرمايه گذاري 
را در تركيه انجام داده اس��ت. ميزان س��رمايه گذاري هاي مستقيم و 

غيرمستقيم قطري ها در تركيه به 22 ميليارد دالر مي رسد.
س��فير تركيه در دوحه همچنين ادامه داد: خري��د ملك كانون توجه 
سرمايه گذاران بوده است. تقاضاي سرمايه گذاران در شش ماه نخست 
امسال در مقايسه با دوره مشابه سال گذش��ته افزايش 200 درصدي 

داشته است. 
اوزر همچنين خاطرنش��ان كرد: پ��س از تحريم قطر توس��ط برخي 
كش��ورهاي حوزه خليج فارس، تركيه در زمينه تأمين نيازهاي فوري 
قطر به ويژه مواد غذايي از اين كشور حمايت كرد. پس از اين تحريم ها 

نيز مناسبات تجاري دو كشور ارتقا پيدا كرد.
  به گفته وي، پيش از تحريم اين كشور حجم تجاري بين دو كشور در 
سال 20١٦ در سطح 4٣٥ ميليون دالر قرار داشت كه پس از تحريم ها به 
٧٥0 ميليون دالر و سال گذشته نيز به ١/١ ميليارد دالر رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور با اعالم پرداخت تسهيالت 
با ن�رخ ۶ درصد ب�راي اش�تغالزايي روس�تايي، 
گفت: فعاليت استارتاپ ها مي تواند تحول جدي 
در آينده اقتصاد روس�تايي كش�ور ايج�اد كند.

به گزارش »جوان« اس��حاق جهانگيري در حاشيه 
بازديد از چهارمين نمايشگاه توانمندي هاي روستاييان 
و عشاير، اظهار داشت: روستاها و مناطق عشايري نقش 
مؤثري در بخش توليد و به خصوص تأمين مواد غذايي 

كشور ايفا مي كنند.
وي با تأكيد بر اينك��ه بايد اقداماتي انج��ام دهيم تا 
روستاييان در روس��تاها بمانند و به فعاليت توليدي 
بپردازند خاطرنشان كرد: بايد شرايطي در روستاها 
فراهم كنيم تا روستاييان به حاشيه شهرها مهاجرت 
نكنند كه الزمه اش اين است كه امكانات مناسبي براي 

زندگي و رفاه روستاييان و عشاير فراهم شود.
جهانگيري همچنين با اشاره به اختصاص ١٨ هزار 
ميليارد تومان اعتبار براي اش��تغال پايدار روستايي 
و عشايري خاطرنش��ان كرد: كارآفرينان روستايي و 
كساني كه عالقه مند به اجراي طرح هاي توليدي در 
روستاها هستند مي توانند از اين تسهيالت استفاده 

كرده و به اشتغال و اقتصاد روستاها كمك كنند.
معاون اول رئيس جمه��ور افزود: اين تس��هيالت از 
جذابيت بااليي براي كارآفرينان برخوردار است زيرا 
در شرايطي كه نرخ سود بانكي باالست، نرخ سود اين 
تس��هيالت حداكثر ٦ درصد است. جهانگيري ادامه 
داد: برنامه ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي 
و عشايري با اس��تفاده از اين تسهيالت تاكنون روند 
و عملكرد بسيار خوبي داشته و بر اساس گزارشي كه 
چندي پيش در جلسه شوراي عالي اشتغال ارائه شد، 
تاكنون ١٥0 هزار نفر از محل اين اعتبارات مشغول 

به كار شده اند.
معاون اول رئيس جمهور گفت: با توجه به اينكه هنوز 

نصف بيشتر اين اعتبارات باقي مانده است اميدوارم 
بتوانيم فرصت هاي ش��غلي بيش��تري در روستاها و 
مناطق عشايري كش��ور ايجاد كنيم. جهانگيري در 
ادامه با اشاره به فعاليت ش��ركت هاي دانش بنيان و 
اس��تارتاپ هاي روستايي افزود: اس��تارتاپ ها امروز 
در همه رش��ته ها نقش تعيين كننده اي دارند و هم 
در مناطق ش��هري و هم مناطق روستايي، نيروهاي 
تحصيلكرده جوان كشور طرح هاي بسيار خوبي براي 

اقتصاد روستاها در دست اجرا دارند.
معاون اول رئيس جمهور خاطر نشان كرد: در صورتي 
كه به دنبال تاب آوري مسائل كشور هستيم حتماً بايد 
به يكي از كانون هاي اصلي ت��اب آوري اقتصادي كه 

همان روستاييان و عشاير كشور است، توجه كرد.
بنا بر اين گزارش قرار ب��ود معاون اول رئيس جمهور 
در سالن 2٧ نمايش��گاه توانمندي هاي روستاييان و 

عشاير كشور به سخنراني بپردازد كه به داليل نامعلوم 
اين سخنراني لغو شد.

  برق و اينترنت براي عشاير 
همچنين رئيس سازمان امور عشاير ايران اعالم كرد: تا 
پايان برنامه ششم صددرصد جامعه عشاير به برق و ٨0 

درصد به اينترنت دسترسي خواهند داشت.
كرمعلي قندالي رئيس سازمان امور عشاير در حاشيه 
افتتاحيه اين نمايشگاه گفت: امسال براي چهارمين 
س��ال متوالي نمايش��گاه توانمندي هاي روستايي و 
عشاير كشور در محل نمايش��گاه بين المللي تهران 

افتتاح شد و تا 2٧ مرداد ادامه دارد.
وي با ارائ��ه آمارهاي��ي درباره جمعي��ت و توليدات 
عشاير كش��ور، افزود: 2١٣ هزار نفر خانوار عشايري 
در كش��ور داريم كه ١/٨ درصد جمعيت كش��ور را 

شامل مي شوند.

رئيس سازمان امور عشاير ايران ادامه داد: ٧0 درصد 
اقتصاد جامعه عشاير كش��ور مربوط به فعاليت هاي 
دامپروري اس��ت به طوري كه اين بخ��ش 2٣ تا 24 
ميليون جمعيت دامي دارد و 2٥ درصد گوشت قرمز 
كشور را توليد مي كنند. همچنين ٣٥ درصد صنايع 

دستي كشور توسط عشاير قيوم توليد مي شود.
همچنين معاون توسعه روس��تايي و مناطق محروم 
كشور در حاش��يه اين مراس��م گفت: براي تجميع 
تصميم گيري ها در خصوص روس��تا، بايد ش��وراي 
عالي روس��تا تش��كيل ش��ود. »محمد اميد« افزود: 
ديدگاه دولت درباره تشكيل اين شورا به وزارت جهاد 
كش��اورزي نزديك اس��ت زيرا در حوزه روستا فقط 
يك دستگاه نيس��ت كه بايد فعاليت كند بلكه همه 

دستگاه ها بايد همكاري داشته باشند.
وي بيان داشت: آمارها نشان مي دهد در روستاها به جز 
نهادهاي حاكميتي و خيريه ها، بيش از ٣0 وزارتخانه و 
دستگاه مشغول به كار هستند. اميد ادامه داد: با وجود 
اينكه اين تعداد دستگاه قابل جمع نيستند اما مي توان 
شوراي عالي روستا ايجاد كرد كه تصميم گيري ها در 

آنجا تجميع شود.
وي درباره اينك��ه برخي احياي جهاد س��ازندگي يا 
وزارتخانه اي به نام روستا را پيگيري مي كنند، گفت: 
تصميم گيري در اين خصوص، ارتباط سطح خاص 
خود را مي طلبد و بايد  ساز و كار خود را داشته باشد 

زيرا هرگونه اظهار نظر در اين باره زودهنگام است.
چهارمين نمايش��گاه توانمندي روستاييان و عشاير 
با شعار روس��تاي ايراني- كاالي ايراني در سال رونق 
توليد با مش��اركت اس��تانداري هاي سراسر كشور و 
توجه به اقتصاد مقاومتي در ١0 س��الن نمايش��گاه 
بين المللي تهران به وسعت 2٦ هزار متر مربع و ١4 
هزار متر مربع فضاي باز از 24 تا 2٧ مرداد آماده بازديد 

عالقه مندان است.

جهانگيري:كارآفرينانروستاييتسهيالتبانرخ6درصدميگيرند

مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي از توزي�ع الس�تيك كامي�ون 
كمت�ر از نرخ ب�ازار خب�ر داد و گف�ت: در بحث روغ�ن  موتور هم 
پيگيري هايي شده و وضعيت فعلي نس�بت به گذشته بهتر شده 
و اين موضوع نيز اكنون تقريبًا از حالت بحراني خارج شده است.
ش��هرام آدم نژاد در حاشيه مراس��م نخس��تين پرواز داخلي فرودگاه 
امام خميني)ره( در خصوص س��هميه س��وخت كاميون ها و موضوع 
سوءاستفاده از كارت هاي سوخت اظهار كرد: در بسته سهميه سوخت 
چند مشكل وجود داشت؛ اوالً هيچ محدوديتي براي كسي كه بار حمل 
مي كند، نبايد ايجاد كنيم و هر قدر سوخت نياز دارد بايد به او بدهيم كه 

در برخي از جاها اين اقدام انجام نشده و بخش عمده آن به اين خاطر 
است كه مستندات بخش درون شهري هنوز كامل نشده است .وي با 
يادآوري اين كه هنوز سهميه ٦00 توماني سوخت در اختيار رانندگان 
قرار داده نشده كه اميدواريم در آينده اين اتفاق صورت گيرد، تصريح 
كرد: تن  بر كيلومتر مبنايي براي كشف قيمت است و اين مبناي درست 
است تا كشف قيمت بار صورت بگيرد و راننده بداند كه مسير را به چه 
قيمتي بايد طي كند و موارد ديگري نيز مي توان بر آن اعمال كرد. معاون 
حمل ونقل وزير راه و شهرسازي درباره تأمين الستيك كاميون ها اظهار 
كرد: با وجود مشكالت زيادي كه امسال در خصوص تأمين ارز وجود 

داشت، خوشبختانه واردات الستيك پس از استفاده از ظرفيت داخل 
صورت گرفته و در دو ماه گذشته توزيع الستيك شرايط بهتري داشته 
و اميدواريم براي ماه آينده نيز اين اقدامات ادامه داشته باشد .آدم نژاد 
تأكيد كرد: در بح��ث روغن  موتور هم پيگيري هايي ش��ده و وضعيت 
فعلي نسبت به گذش��ته بهتر ش��ده و اين موضوع نيز اكنون تقريباً از 
حالت بحراني خارج شده است. وي بيان كرد: اگر كاميون داري سهميه 
الستيك خود را دريافت نكرده يا با مشكالتي در اين مسير روبه رو است 
از طريق سازمان راهداري مي تواند اقدام كند و در اين سازمان فرآيند 

مناسبي براي رسيدگي به اين مشكالت تعبيه شده است.

چهارمين نمايشگاه روستاييان و عشاير افتتاح شد

توزيعالستيككاميونبانرخكمترازبازار

   گزارش 2

   حمل و نقل 

 پايداري روند صعودي شاخص بورس
 تا آخر هفته

ش�اخص بورس و اوراق بهادار در هفته اي كه گذش�ت با رش�د ۶ 
ه�زار و 22۸ واحدي به پل�ه 2۶1 هزار و ۳۹1 واح�دي صعود كرد.

به گزارش »جوان« شاخص بورس و اوراق بهادار طي چهارمين هفته 
مرداد طي چهار روز معامله ش��د كه معامالت در هفته مورد بررسي با 

روند افزايشي همراه بوده است.
در اين بين شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معامالت روز شنبه ١٩ 
مرداد روند صعودي خود را آغاز كرد و از رقم 2٥٥ هزار و ١٦٣ واحدي در 

آخر هفته گذشته به سطح 2٥٥ هزار و ٣0٦ واحدي رسيد.
در دومين روز هفته يعني 20 مرداد ني��ز روند صعودي ادامه پيدا كرد 
و ش��اخص با رش��د ٥٧0 واحدي به حجم 2٥٥ ه��زار و ٨٧٦ واحدي 

صعود كرد.
در اين بين بعد از تعطيلي بازار در روز دوش��نبه شاخص در روز بعد با 
قدرت بيش��تري كار خود را آغاز كرد و با افزايش ح��دود هزار و 200 

واحدي رتبه جديد كسب كرد.
در آخرين روز كاري هفته يعني چهارشنبه 2٣ مرداد شاخص ركورد 
جديدي را كسب كرد به طوري كه با صعود 4 هزار واحدي به پله 2٦١ 

هزار و ٣٩١ واحدي دست يافت.
گفتني است شاخص بورس و اوراق بهادار در هفته اي كه گذشت با رشد 

٦ هزار و 22٨ واحدي همراه بود كه رقم قابل توجهي است.
   تقدير رئيس جمهور از عملكرد رئيس سازمان بورس

همچنين در هفته اي كه گذشت حسن روحاني در نامه اي از تالش هاي 
شاپور محمدي رئيس سازمان بورس، تالش هاي وي را عامل افزايش 
شفافيت، كارايي، توس��عه همه جانبه و ثبات بازار سرمايه و همچنين 
حفظ حقوق سهامداران دانس��ت و از عملكرد وي در رياست سازمان 

بورس و اوراق بهادار تقدير كرد.
در نامه روحاني آمده بود: تالش هاي ارزشمند و قابل تحسين جنابعالي 
و همكاران محترمتان در سازمان بورس و اوراق بهادار موجب افزايش 
شفافيت و كارايي، توسعه همه جانبه و ثبات بازار سرمايه كشور و حفظ 

حقوق سهامداران شده است.

 ۱۳هزار تن تخم مرغ صادر شد
رئي�س س�ازمان دامپزش�كي كش�ور گف�ت: 1۳ ه�زار ت�ن 
تخ�م م�رغ در چه�ار ماه�ه ابتدايي س�ال به خ�ارج از كش�ور 
صادر ش�د اين در حالي اس�ت كه ما در س�ال گذش�ته ب�ه خاطر 
بيم�اري آنفلوآن�زا واردكنن�ده بخش�ي از ني�از خ�ود بودي�م.
عليرضا رفيعي پور رئيس سازمان دامپزشكي كشور در حاشيه مراسم 
افتتاحيه هجدهمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور و صنايع وابسته 
كه با حضور مسئوالن، كارشناسان، توليدكنندگان و صاحبان صنايع 
داخلي و خارجي در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد اظهار كرد: 
حجم توليد گوشت، مرغ و ماهي، در كشور ناشي از افزايش بهره وري 
باال رفته اس��ت و اكنون در همه اين حوزه ها ١0 تا 20 درصد افزايش 

توليد داريم.
رئيس سازمان دامپزشكي كشور در پاسخ به س��ؤال خبرنگار تسنيم 
اظهار كرد: در چهار ماهه ابتدايي س��ال ١٣ هزار تن تخم مرغ به ديگر 

كشورها صادر شده است.

  قيمت بليت هواپيما از مهرماه كاهش مي يابد
معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي همچنين درباره كاهش قيمت 
بليت هواپيما، گفت: مقرر شده س��اختار تعيين قيمت بليت براساس 
شرايط مختلف نياز، عرضه و تقاضا تغيير كند كه بر همين اساس قيمت 

بليت بعد از شهريور كاهش پيدا مي كند.

 قيمت كارخانه اي خودرو
 بيشتر از قيمت بازار شد

در اتفاق�ي عجي�ب س�ه ش�ركت كرمان موت�ور، مديران خودرو 
و گروه بهم�ن، قيم�ت كارخان�ه اي برخ�ي محص�والت خ�ود 
را ب�ه نح�وي افزاي�ش داده ان�د ك�ه بي�ن 2/٥ ت�ا ۷۳ ميلي�ون 
تومان بيش�تر از قيم�ت همي�ن خودروها در ب�ازار آزاد اس�ت.
به گزارش ايسنا، جديدترين بررس��ي ها نشان مي دهد شركت كرمان 
موتور هر دس��تگاه »جك S٥اتوماتيك« را 2٩٩ ميليون تومان يعني 
2٧ ميليون تومان بيش��تر از قيمت اين خودرو در بازار آزاد در اختيار 

مشتري قرار مي دهد.
ش��ركت مديران خودرو هم، قيمت كارخانه هر دستگاه »چري تيگو٧ 
IE« را 4٣٧ ميليون تومان تعيين كرده كه ٧٣ ميليون تومان بيشتر از 

قيمت كنوني اين خودرو در بازار است.
اين ش��ركت تقريباً براي همه محصوالت خود اين روند را حفظ كرده 
و قيمت برخي توليداتش بين ٣٧ تا ٧٣ ميليون تومان بيش��تر از نرخ 
كنوني بازار ش��ده اس��ت .گروه بهمن هم براي برخي محصوالت خود 
چنين روندي را در پيش گرفته  است. مثاًل اين شركت هر دستگاه وانت 
كارا دو كابين را ٩٦ ميليون تومان مي فروشد كه حدود 2ميليون و ٧00 

هزار تومان بيشتر از قيمت بازار آن است.
اين نرخ گذاري ها در حالي اس��ت كه بازار خ��ودرو در هفته هاي اخير 
به ثبات نس��بي رسيده و ش��اهد س��ير نزولي قيمت ها بوده است. در 
اين ش��رايط كارشناس��ان، پرهيز از ايجاد جو رواني منفي از س��وي 
خودروس��ازان را يكي از مهم تري��ن فاكتورها براي حف��ظ ثبات بازار 

خودرو مي دانند.
  خودروسازان سليقه اي نرخ گذاري مي كنند!

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با بيان اينكه 
قيمت تمام ش��ده هر خودرو مشخص اس��ت، از نرخ گذاري سليقه اي 
خودروس��ازان انتقاد مي كند و مي گويد: خودروس��ازها بايد بر مبناي 
هزينه هاي شان، قيمت ها را تعيين كنند؛ ضمن اينكه مي توانند روي هر 
محصول سود ١0 تا ١٥ درصدي داشته باشند. بنابراين نبايد سليقه اي 

نرخ ها را تعيين كرد.


