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کاهش ۸۰ درصدی سفر خارجی

در حالی در سال گذش�ته تردد مس�افرت های خارجی ۸۰درصد 
کاهش داش�ته اس�ت ک�ه مس�ئوالن گمرک ای�ران دلی�ل آن را 
محدودیت ه�ای مقطعی ناش�ی از بیم�اری کرونا، توق�ف مرزها 
و البت�ه ش�رایط اقتص�ادی و نوس�ان ن�رخ ارز اع�ام کرده اند. 
به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که گمرک ایران در رابطه با وضعیت 
سفرها و ترددهای خارجی در سال گذش��ته منتشر کرده است، نشان 
می دهد که 3/ 4 میلیون نفر مسافر وارد کشور شدند یا به عبارتی مسافر 
ورودی بودند که این تعداد مسافر ورودی شامل بیش از 3/8 میلیون نفر 
ایرانی و بالغ بر ۵۱۲ هزار نفر خارجی است. تردد مسافرین از پرترددترین 
فرودگاه کش��ور، یعنی ف��رودگاه ام��ام خمینی با کاه��ش قابل توجه 
8۷درصدی در تردد مسافران ورودی و خروجی نسبت به سال ۱3۹8 
مواجه بوده است، به طوری که تعداد مس��افران ورودی از گمرک امام 
خمینی حدود 4۲8هزار مسافر و تعداد مسافران خروجی حدود 4۵4 
هزار نفر بوده است. اما عمده پروازهای خارجی به منظور گردشگری از 
فرودگاه امام به مقصد کشور ترکیه بوده که آن هم با کاهش قابل توجهی 
همراه است.  تغییر مسیر پروازها و س��فرهای خارجی در این گزارش 
قابل تأمل است، به طوری که سفرهای گردشگری که عمدتاً به مقصد 
کش��ورهای ترکیه و امارات صورت گرفته به سفرهای داخلی با مقاصد 

گردشگری مشابه گزینه های ترکیه و دوبی تغییر داشته است. 
دو فرودگاه قشم و کیش بیشترین تردد مسافری را در سال گذشته به 
خود اختصاص داده اند و عمده این سفرها در ایام پایانی سال و به ویژه 
فصل زمس��تان صورت گرفته است. فرودگاه قش��م بیش از ۲ میلیون 
مسافر ورودی و حدود یک میلیون و ۹۰۰هزار مسافر خروجی در سال 
گذشته ثبت کرده است. هرچند که تعداد مسافران ورودی و خروجی 
این فرودگاه نسبت به س��ال ۱3۹8 به ترتیب 38 و 3۹ درصد کاهش 

داشته، اما نسبت به سایر فرودگاه ها پرمسافر بوده است.
در همین مدت ف��رودگاه کیش با ثبت ۱/3 میلیون مس��افر ورودی و 
۱/۲میلیون مسافر خروجی در رتبه دوم تردد مسافری در سال ۱3۹۹ 
قرار دارد. تردد مسافران ورودی و خروجی از فرودگاه کیش نسبت به 
س��ال ۱3۹8 کاهش ۲8 درصدی در تعداد مسافران ورودی و کاهش 
۲8 درصدی در مسافران خروجی دارد. با این وجود دو مقصد پر تردد 
بیش از 6 میلیونی مس��افران ایرانی و خارجی فرودگاه امام خمینی را 
از آن خود کرده است. طبق اعالم غنیون، معاون مدیرکل دفتر آمار و 
پردازش اطالعات گمرک ایران در رابطه با چرایی کاهش مسافرت ها 
و مسافران ورودی و خروجی در سال گذشته، محدودیت های مقطعی 
ناش��ی از بیماری کرونا و توقف چندین ماهه مرزهای زمینی، دریایی، 

ریلی و هوایی در این موضوع مؤثر بوده است. 
به گفته وی، از سوی دیگر مسدود بودن مرزها، لغو انواع سفرها اعم از 
تفریحی، س��یاحتی، زیارتی، مذهبی و کاری و از سویی عدم پذیرش 
مسافران ورودی توسط کشورهای مقصد یا شرایط سختگیرانه ورود 
مسافر اعم از قرنطینه و همچنین ش��رایط مشابه در مسافران خارجی 
به دلیل مخاطرات ناش��ی از انتقال ویروس کرونا سفرها را تحت تأثیر 
قرار داده است. این مقام مس��ئول در گمرک ایران در رابطه با کاهش 
سفر به کش��ورهایی مانند ترکیه نیز گفت که گذشته از شرایط حاکم 
بر کش��ورهای دنیا به دلیل بیماری کرونا، ش��رایط اقتصادی حاکم بر 
کشورمان و افزایش ش��دید نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل پول 

ایران، دلیل اصلی کاهش تردد مسافر به شمار می رود.

خرید تضمینی ۶ هزار میلیارد تومان گندم
مع�اون بازرگانی داخلی ش�رکت بازرگان�ی دولتی ای�ران گفت: 
ی�ک میلی�ون و ۳۰۰ هزار ت�ن گن�دم ب�ه ارزش ۶ه�زار میلیارد 
توم�ان در ط�رح خری�د تضمین�ی خری�داری ش�ده اس�ت.

به گزارش ایرنا، حسن حنان در نشس��ت پایش بازار کاالهای اساسی 
عنوان کرد که پیش بینی شده امسال تا 8 میلیون تن گندم در کشور 
خریداری شود. وی با بیان اینکه این مقدار گندم در قالب حدود ۲۰۰ 
هزار محموله از گندمکاران ۱۰ اس��تان تحویل گرفته ش��ده اس��ت، 
خاطرنشان کرد: خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال پیش 

رشد ۵ درصدی به دلیل آغاز زودهنگام برداشت گندم در کشور دارد.
 پیش از این در اطالعیه ای اعالم ش��ده بود ک��ه خرید تضمینی گندم 
در حال حاضر در اس��تان های ایالم، بوشهر، خوزس��تان، سیستان و 
بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد 
در جریان است و این میزان خرید در ۱86 مرکز و از 66 هزار کشاورز و 
در قالب ۲۰۲ هزار محموله خریداری شده که نسبت به مقطع مشابه 
سال گذشته از نظر مقدار خرید 3 درصد افزایش و از نظر ارزش دو برابر 
شده است. در سال جاری هر کیلوگرم گندم با قیمت 4 هزار تومان به 
اضافه یکهزار تومان جایزه تحویل )در مجموع ۵ هزار تومان( خریداری 
می شود که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. با توجه به اضافه 
شدن مبلغ جایزه  تحویل گندم توسط دولت به قیمت تضمینی قبل که 
4 هزار تومان بود، این جایزه همچنین به کشاورزانی که پیش از تصویب 
جایزه یکهزار تومانی، گندم خود را تحوی��ل داده اند، تعلق می گیرد و 

به زودی به حساب همه گندمکاران واریز خواهد شد.
طی س��ال های اخیر به دلیل خودکفای��ی در تولید گن��دم و خرید از 
کشاورزان داخلی، ورود این محصول به کشور ممنوع بوده و به غیر از 
تکمیل ذخایر کش��ور در برخی مواقع توسط شرکت بازرگانی دولتی، 

مجوزی برای واردات گندم برای بخش خصوصی صادر نشده است.

ضربه 11۰ میلیارد دالری کمبود تراشه 
ی�ک مؤسس�ه مش�اوره ای اع�ام ک�رد: کمب�ود تراش�ه های  
میلی�ارد دالری   11۰ از دس�ت رفته  ف�روش  الکترونیک�ی 
ب�رای خودروس�ازان بین الملل�ی ب�ه هم�راه خواه�د داش�ت.

به گزارش راشا تودی، مؤسسه مش��اوره ای آلیکس پارتنرز اعالم کرد 
این احتمال وجود دارد که ضرر شرکت های خودروسازی بین المللی 
به خاطر کمبود تراش��ه های الکترونیکی به ۱۱۰ میلیارد دالر برسد. 
این مؤسس��ه امریکایی در ماه ژانوی��ه این رق��م را 6۰/6 میلیارد دالر 
برآورد کرده بود، ولی حاال تقریباً دو برابر کرده است. مؤسسه آلیکس 
پارتنرز می گوید: نبود قطعات الکترونیکی باعث می شود خودروسازان 
بین المللی نتوانند میلیون ها دستگاه خودرو را تولید و روانه بازار کنند. 
طی هفته های گذشته ش��رکت های بزرگ خودروسازی در گزارشات 
فصلی خود نس��بت به احتمال کاهش تولیدشان هش��دار داده اند. دو 
شرکت خودروس��ازی فورد و جنرال موتورز امریکا گفته اند که ممکن 
است نبود تراشه های الکترونیکی خودرو میلیاردها دالر به آنها ضرر بزند. 
شرکت فورد هم پیش بینی خود نسبت به سود امسال را حدود 3 میلیارد 
دالر کاهش داد و جنرال موتورز هم گفت که ممکن است به خاطر نبود 

تراشه های الکترونیکی ۲ میلیارد دالر کمتر درآمد داشته باشد.
تراشه های الکترونیکی یکی از اجزای حیاتی تولید خودروهای جدید 
است و در بسیاری از بخش های این خودروها از جمله هیدرولیک فرمان 
و ترمزها کاربرد دارد. برای تولید هر خودرو ممکن است صدها تراشه 

الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد. 
دان هرش، مدیرعامل آلیک��س پارتنرز طی بیانی��ه ای گفت: به طور 
متوسط هزار و 4۰۰ تراشه الکترونیکی در هر دستگاه خودروی امروزی 
مورد استفاده قرار می گیرد و همگام با رفتن خودروسازان به سمت تولید 

خودروهای برقی و خودران این رقم رو به افزایش است.

وزیري که به نساختن مسکن براي مردم افتخار مي کرد، قصد پاستور کرد

معماِر کج براي مسكن مردم

۳۸ درصد بیكاران تحصیلكرده هستند
در سال ۹۹ س�هم جمعیت بیکار فارغ التحصیان آموزش عالي از 
کل بیکاران ۳۸/۹درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت 
به مردان و در نقاط ش�هري نسبت به نقاط روس�تایي باالتر است. 
به گزارش تس��نیم، آخرین وضعیت نتایج طرح آمارگیري نیروي کار در 
س��ال ۱3۹۹ حاکي از این است که بررس��ي نرخ بیکاري فارغ التحصیل 
آموزش عالي، نشان مي دهد ۱4/۲درصد جمعیت فعال فارغ التحصیالن 
آموزش عالي بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط 
روستایي نسبت به نقاط شهري بیشتر بوده است. بررسي روند تغییرات این 
نرخ حاکي از آن است که نسبت به سال قبل ۲/۵درصد کاهش داشته است. 
سهم جمعیت داراي اشتغال ناقص نشان مي دهد که ۹/۵درصد جمعیت 
شاغل، داراي اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از 
زنان و در نقاط روستایي بیش��تر از نقاط شهري بوده است. سهم اشتغال 

ناقص در سال  ۹۹ نسبت به سال قبل ۰/4درصد کاهش داشته است. 
 در سال ۹۹ س��هم جمعیت بیکار فارغ التحصیالن آموزش عالي از کل 
بیکاران 38/۹درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و 
در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایي باالتر است. بررسي تغییرات این 
شاخص نشان مي دهد که نسبت به سال قبل ۲/۷درصد کاهش داشته 
است.  همچنین نتایج گویاي آن اس��ت که در سال ۹۹ سهم جمعیت 
شاغل فارغ التحصیالن آموزش عالي از کل شاغالن، ۰/۲۵درصد بوده 
است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت 
به نقاط روستایي باالتر است. با بررسي تغییرات مشاهده مي شود این 

شاخص نسبت به سال قبل ۰/3درصد افزایش داشته است. 
........................................................................................................................

افزایش قیمت اوراق مسكن 
قیمت اوراق مس�کن نس�بت به اوایل ماه جاري کمي افزایش�ي 
ب�وده و بر این اس�اس زوج ه�اي تهراني بای�د ب�راي دریافت وام 
۲4۰ میلی�ون توماني، ح�دود ۲۷ میلیون توم�ان پرداخت کنند. 
به گزارش ایسنا، بررس��ي آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان 
مي دهد که تس��ه )اوراق( س��ال ۱3۹8 ب��راي خردادم��اه ۵4 هزار و 
4۰۰ تومان قیمت دارد. هر برگ اوراق تس��هیالت مسکن در تیرماه با 
قیمت ۵4 هزار و 6۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۵۵ هزار و 3۰۰ تومان و 
در شهریور با قیمت ۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد مي شد. قیمت اوراق 
مهر، آبان و آذر سال ۱3۹8 نیز به ترتیب ۵4 هزار و ۷۰۰ تومان، ۵۵ هزار 
و ۱۰۰ تومان و ۵4 هزار و ۷۰۰ تومان بوده و هر برگ اوراق تس��هیالت 
مسکن در دي نیز با قیمت ۵4 هزار و 8۰۰ تومان و در ماه هاي بهمن و 

اسفند همان سال نیز با قیمت هاي ۵4 هزار و 6۰۰ داد و ستد مي شد. 
همچنین براي س��ال ۱3۹۹ تس��ه فروردین ۵۵ ه��زار و 6هزارتومان، 
اردیبهشت ۵۵ هزار و ۱۰۰ تومان و خردادماه هم ۵4 هزار و ۹۰۰ تومان 
قیمت داش��ت. هر برگ از اوراق تس��هیالت مس��کن بانک مسکن در 
تیر س��ال ۱3۹۹ با قیمت ۵۵ هزار و 3۰۰  تومان، در م��رداد ۵۵ هزار و 

۷۰۰ تومان و در شهریور ۵۵ هزار و 3۰۰ تومان داد و ستد مي شد. 
این اوراق در مهر، آبان و آذرماه ۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت داش��تند. 
قیمت این اوراق در دي س��ال گذش��ته نی��ز ۵۵ ه��زار و 3۰۰ تومان، 
در بهمن ماه ۵۵ ه��زار و۲۰۰ توم��ان و در اس��فندماه نی��ز ۵۵ هزار و 
8۰۰ تومان بود که این گزارش نیز بر اس��اس قیمت اس��فند ماه سال 

گذشته نوشته شده است. 
........................................................................................................................

به شایعات بنزیني توجه نكنید
س�خنگوي ش�رکت مل�ي پخ�ش فرآورده ه�اي نفت�ي گف�ت: 
اخب�اري ک�ه درب�اره افزایش قیم�ت بنزی�ن در فض�اي مجازي 
منتش�ر مي ش�ود، واقعی�ت ن�دارد و نباید ب�ه آنها توج�ه کرد. 
فاطمه کاه��ي در گفت و گو با ایس��نا، با تأکید بر اینک��ه تاکنون هیچ 
برنامه اي براي افزایش قیمت بنزین طرح نش��ده و صرفاً نقطه نظرات 
کارشناسي است تصریح کرد: هر برنامه اي براي افزایش قیمت بنزین 
یا تغییر در نحوه س��همیه بندي آن باید به صورت مصوبه هیئت دولت 
باش��د. به گفته وي خبرهایي که مبني بر افزای��ش قیمت بنزین بوده  
کذب است و مورد تأیید شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي نیست. 
به دنبال اعالم طرح بنزین ۲۰ هزار توماني از سوي یکي از کاندیداهاي 
انتخابات ریاست جمهوري، اخباري مبني بر افزایش قیمت بنزین در 
فضاي مجازي منتشر شد که مورد تأیید شرکت ملي پخش فراورده هاي 

نفتي قرار نگرفت. 
........................................................................................................................

 شرکت هاي ریلي
 بي نصیب از وام  هاي کرونایي

دبیر انجمن ش�رکت هاي حمل و نقل ریلي گف�ت: از ۹4۰ میلیارد 
توم�ان وام مص�وب کرونای�ي، تنه�ا ۲۳۰ میلی�ارد توم�ان ب�ه 
ش�رکت هاي حمل و نقل ریلي مس�افري پرداخت ش�ده اس�ت. 
س��بحان نظري در گفت وگو ب��ا مهر اظه��ار کرد: با گذش��ت بیش 
از یک س��ال از تصوی��ب تخصیص ۹4۰ میلی��ارد تومان تس��هیالت 
کرونایي براي شرکت هاي حمل و نقل ریلي مسافري تا به امروز مبلغ 
۲3۰ میلیارد تومان معادل کمتر از یک چهارم از این تسهیالت پرداخت 
شده است. وي افزود: این در حالي است که شرکت هاي ریلي مسافري 
با افت ش��دید تقاضا به علت محدودیت هاي کرونایي حاکم بر کشور 
و محدودی��ت ۵۰ درصدي فروش بلیت به عل��ت رعایت پروتکل هاي 

بهداشتي روبه رو شده اند. 
به گفته دبیر انجمن ش��رکت هاي حمل و نقل ریلي، شرکت هاي ریلي 
مسافري به عنوان شرکت هاي پیشرو و موفق در میان تمامي شیوه هاي 
حمل و نقل در اجراي پروتکل هاي بهداشتي از روز اول ابالغ این مصوبه، 
با رعایت ظرفیت حداکثر ۵۰ درصدي قطارهاي مسافري عالوه بر مهم 
دانستن مصوبه هاي ستاد ملي مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت، تحت 
فش��ار اقتصادي بوده اند. نظري ادامه داد: با این وجود متأس��فانه بانک 
عامل پرداخت تس��هیالت مذکور، با گذشت بیش از یک سال، اکثریت 
شرکت هاي مس��افري ریلي را در پیچ و خم بروکراسي اداري معطل و 
همچنان از پرداخت تس��هیالت کرونایي محروم نگه داشته است. وي 
خاطرنشان کرد: با وجود رشد بي س��ابقه هزینه هاي شرکت هاي ریلي 
مسافري و عدم افزایش متناسب نرخ بلیت، این شرکت ها به ارائه خدمات 
خود ادامه مي دهند در حالي که براي هزینه هاي جاري و بعضاً دستمزد 

پرسنل خود نیز با مشکالت عدیده دست به گریبان هستند. 
........................................................................................................................

وعده دیگري براي تولید
مدیر عامل سازمان هدفمند س�ازي یارانه ها گفت: مبلغ ۳۲هزار 
میلی�ارد توم�ان از مناب�ع هدفمن�دي یارانه ه�ا در س�ال 14۰۰ 
ب�راي حمای�ت از تولی�د و اش�تغال اختص�اص خواه�د یاف�ت. 
به گزارش تس��نیم، حاجت��ي مدیر عامل س��ازمان هدفمند س��ازي 
یارانه ها با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و بهبود اشتغال جوانان و 
فارغ التحصیالن، درس��الي که به فرموده مقام معظم رهبري )مدظله 
عالي ( س��ال تولید، پش��تیباني ها و مانع زدایي ها نامگذاري ش��ده از 
تخصیص 3۲ هزار میلیارد تومان براي حمایت از تولید و اشتغال خبر 
داد. به گفته این مقام مسئول مبلغ 3۲ هزار میلیارد تومان از مصارف 
سال ۱4۰۰ سازمان هدفمند سازي یارانه ها در صورت تأمین به موقع 
منابع این سازمان توس��ط ش��رکت هاي تأمین کننده منابع )تبصره 
۱4( قانون بودجه س��ال ج��اري و حمایت بانک مرک��زي جمهوري 
اس��المي ایران از طریق اختصاص به بانک هاي عامل طرف قرار داد با 
دستگاه هاي اجرایي به منظور حمایت از امر سرمایه گذاري و بهبود و 

اشتغال پرداخت خواهد شد. 

معاون وزیر نیرو    نیرو
در ام�ور آب و 
آبفا گف�ت: الیحه قان�ون آب هفته پیش به 
دولت ارسال شده و امید است به زودي در 
ش�ود.  مجل�س  تقدی�م  دول�ت  ای�ن 
به گزارش ایسنا، قاسم تقي زاده خامسي امروز در 
جلسه وزیر نیرو با رؤس��اي ۹ حوضه آبریز کشور، 
در خصوص س��ازگاري با کم آبي اظه��ار کرد: این 
کار بسیار س��ختي بود؛ چراکه شاید نخستین کار 
میان بخشي بین دستگاه ها بود که صورت مي گرفت. 
ممکن است در نوش��تن قانون یا الیحه در دولت و 
مجلس این کارها صورت مي گرفت، ولي هیچ وقت 
دستگاهي چنین کار بزرگ مشترک میان بخشي را 
انجام نداده بود و سختي کار در هدایت این موضوع 
خیلي زیاد ب��ود. وي درباره تفوی��ض اختیارات به 
اس��تان ها هم گفت: این کار تقریباً تمام شده و دو 
مورد هم مانده که نیاز به اجازه دولت دارد که انجام 
داده مي شود و اختیارات به اس��تان ها واگذار شده 
است. تقي زاده خامسي درباره تغییر ساختارهاي 

ح��وزه آب و آبف��ا خاطرنش��ان ک��رد: الزم بود در 
ابتدا قدمي برداشته مي ش��د و آن یکپارچه سازي 
شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي بود. 
چون این کار چند بار در دولت هاي قبلي اقدام شده، 
اما به نتیجه نرسیده بود. وي با اشاره به اقدام هاي 
صورت گرفته در این چارچوب اعم از نشست هایي 
با وزراي سابق نیرو و استادان دانشگاه ها خاطرنشان 
کرد: این  اقدام ها منتج به ساختار جدیدي شد که در 
آن رکن اصلي گروه هاي آبي است. تقي زاده خامسي 
گفت: با تصویب ساختار در سازمان استخدامي، در 
نخس��تین اقدام براي انتخاب رؤساي حوضه آبریز 
طي فراخواني ۹6 نفر براي ۹ پست شرکت کردند که 
از این تعداد، بیش از 3۰ نفر وارد مرحله مصاحبه و 

در نهایت ۹ نفر انتخاب شدند. 
طبق اعالم وزارت نیرو، وي همچنین گفت: حدود 
8۰ مدیر در این مدت انتخاب و مستقر شده اند و 
کار خود را شروع کرده اند که سوابق و شرایط الزم 
را دارند. کارها هم به خوبي پیش مي رود اشکاالتي 

هم هست که این ها هم رفع خواهد شد.

اليحهقانونآببهزوديتقديممجلسميشود
معاون وزیر راه و    مسكن
شهرس�ازي ب�ا 
بی�ان »وام تولی�د مس�کن ب�ه پروژه هاي 
ارزان قیم�ت پرداخ�ت مي ش�ود«، گف�ت: 
شوراي پول و اعتبار در حال بررسي افزایش 
اس�ت.  مس�کن  س�اخت  وام  س�قف 
به گزارش تس��نیم، محمود محمودزاده اظهار 
کرد: ب��ر اس��اس قان��ون بودج��ه ۱4۰۰ باید 
۱/۲میلیون واحد مسکن شهري و روستایي از 
تسهیالت ساخت مسکن استفاده کنند. از این 
تعداد 4۰۰ هزار واحد براي واحدهاي مسکوني 
روس��تایي و 8۰۰ هزار واحد ب��راي واحدهاي 

مسکوني شهري در نظر گرفته شده است. 
وي با بیان اینکه وام س��اخت براي رونق تولید 
مسکن افزایش یافت، افزود: مالکان خصوصي ، 
خودمالکان و س��ازندگان بخ��ش خصوصي بر 
اس��اس ضوابطي ک��ه وزارت راه و شهرس��ازي 
تعیین کرده به بانک ها مراجعه کرده و تقاضاي 
استفاده از تسهیالت ساخت را داشته باشند. بر 

اساس شاخص بندي که انجام شده این تسهیالت 
در اختیار واجدان شرایط که عموماً سازندگان 
واحدهاي متوس��ط و ارزان قیمت هستند، قرار 
مي گیرد. وي با تأکید بر این که تسهیالت ساخت 
مس��کن افزایش یافته به واحدهاي گران قیمت 
پرداخت نمي ش��ود که این بخش��ي از ضوابط 
وزارت راه و شهرس��ازي اس��ت، تصریح کرد: با 
این کار بخش عم��ده اي از واحدهاي نیمه تمام 
سطح کشور تکمیل و رونق ساخت و ساز در سال 
جاري بیشتر شود. معاون وزیر راه و شهرسازي از 
بررسي تعیین سقف وام ساخت در شوراي پول 
و اعتبار خبر داد و گف��ت: بانک مرکزي جدول 
س��همیه بانک ها را اعالم کرده و مبلغ وام طي 

یک تا دو هفته آینده اعالم خواهد شد. 
محمودزاده با بیان اینکه بانک ها و مؤسس��ات 
مال��ي و اعتباري مکل��ف به اج��راي این طرح 
هستند، اظهار کرد:  سهمیه بانک مسکن با توجه 
به تخصصي بودن آن بانک در حوزه مس��کن از 

سایر بانک ها بیشتر خواهد بود.

مبلغجديدواممسكناعالمميشود

وزیر راه و شهرس�ازي دولت بنفش  مي خواهد 
رئیس جمهور آینده ایران ش�ود؛ همان فردي 
که در حوزه ساخت مسکن به »بي عملي« خود 
مي نازد و معتقد است از اینکه یک واحد مسکن 
نیز براي مردم نساخته، کار بزرگي کرده است. 
به گزارش »جوان«، در میان چهره هاي اقتصادي 
که براي حضور در سیزدهمین انتخابات ریاست 
جمه��وري ثبت نام کرده اند، ن��ام عباس آخوندي 
بیشتر از همه شگفتي س��از شده است؛ او برخالف 
چهره های��ي مانن��د حس��ن س��بحاني و محمد 
خوش چهره که اقتصاد دان هستند، صاحب مناصب 
اجرایي پرشماري در جمهوري اسالمي ایران بوده و 
عملکرد عجیب او در این مناصب، مشخص نیست 
چه اعتماد به نفس بزرگي را براي ریاس��ت دولت 

آینده به او اعطا کرده است. 
یکي از انتقادات جدي به وزیر س��ابق، بي توجهي 
خاص او به س��اخت مس��کن براي محرومان بود؛ 
او معتقد اس��ت که این کار یک کار پوپولیس��تي 
اس��ت؛ طرز تفکري که در ابتداي دهه ۷۰ معتقد 
بود براي رسیدن به توسعه قشر مستضعف باید زیر 
چرخ تزهاي اقتصادي له ش��وند و چاره اي جز آن 
نیست. به این اظهار نظر او دقت کنید: » حضرات هر 
روز تبلیغ مي کنند که این دولت حتي یک مسکن 

هم نساخته است، این افتخار دولت است که حتي 
یک واحد مسکوني را نس��اخت. از ابتدا قرار نبود 

دولت خانه اي بسازد«. 
او بارها گفته اس��ت رکود مسکن، حاصل اقدامات 
اش��تباه در حوزه اقتص��اد کالن بوده اس��ت؛ اگر 
بپذیریم که س��خن عب��اس آخوندي، وزی��ر راه و 
شهرسازي پیشین حس��ن روحاني صحیح باشد 
و وضعیت رکودي بخش مس��کن متاثر از اوضاع 
موهومي اقتصاد کالن اس��ت، حداقل کار این بود 
که عباس آخوندي خط اعتباري 4۵ هزار میلیارد 
توماني مس��کن مهر را همزمان با دریافت اقساط 
مس��کن مهر به بانک مرکزي ب��از مي گرداند، نه 
اینکه سرنوشت این خط اعتباري به عدم شفافیت 
دچار شود. او تا مي تواند به پروژه مسکن مهر حمله 
مي کند؛ پروژه اي که سال 86 کلید خورد و بسیاري 
از خانوارهایي را که بر اساس مدل سیاستگذاري 
دولت اصالحات و س��ازندگي مقرر نب��ود به این 
زودي ها خانه دار شوند، خانه دار کرد، زمین رایگان 
به هم��راه آورده نقدي و خط اعتب��اري 4۵ هزار 
میلیارد توماني توانست تا حدودي مشکل مسکن 
طبقات پایین جامعه را حل کند، اما بزرگ ش��دن 
طرح و همچنین س��ود جویي برخ��ي پیمانکاران 
مشکالتي را هم ایجاد کرد، به شکلي که بخشي از 

پروژه با اتمام دولت دهم نیمه کاره ماند. 
با توجه به انتقادهاي فراوان و سازماندهي ش��ده 
کارشناسان اقتصادي دولت سازندگي و اصالحات 
خط اعتباري 4۵ هزار میلیارد توماني براي اقتصاد 
ایران تورم آفریني کرد، از ای��ن رو انتظار مي رفت 
دولت روحاني و به ویژه عب��اس آخوندي از محل 
اقساط مسکن مهر پروژه مس��کن مهر را به اتمام 
مي رس��اند و خط اعتباري را جهت امحا به بانک 
مرکزي عودت مي داد. متأسفانه منتقدان مسکن 
مهر، این خط اعتب��اري را به خود طرح اختصاص 
ندادند و حتي بخشي از زمین هاي مسکن مهر را 
هم فروختند؛ بنابراین پس نه این پروژه پایان یافت، 
نه خط اعتباري مسکن مهر به بانک مرکزي عودت 
داده شد و نه مشکلي از مشکالت بخش مسکن حل 

شد، اما آخوندي همچنان منتقد است. 
   آمارها چه مي گویند؟

بسیاري از کارشناسان، رکود گسترده تاریخ مسکن 
در دوره وزارت آخون��دي و کاه��ش 6۰ درصدي 
عرضه واحدهاي مس��کوني را به عنوان شاخصي 
براي عملکرد نامطلوب او ارزیابي مي کنند، ولي او 
مي گوید رکود بحث بخشي نیست و بحث اقتصاد 
کالن اس��ت، اقتصاد کالن مش��خص مي کند که 

شرایط به سمت رونق یا رکود حرکت کند. 

آخوندي بر ش��کل گیري تورم ۵8 درصدي حوزه 
مس��کن در دولت قبل تأکی��د مي کن��د و ادامه 
مي دهد: » من در بازار مسکن با شکل دادن صندوق 
پس انداز مس��کن یکم و افزایش ق��درت خریدار، 

زمینه رونق در بازار مسکن را مهیا کردم.«
خبرگزاري فارس در این باره نوشته اس��ت: تأکید 
آخوندي بر افزایش ۵8 درصدي قیمت مس��کن 
در دولت قب��ل زماني مطرح مي ش��ود که همین 
شاخص به استناد آمار منتشر شده از سوي وزارت 
راه و شهرسازي رشد نجومي ۱۰۵ درصدي را در 
دوران عبارت عباس آخوندي به ثبت رس��اند. به 
عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن 
از 3/۹۵ میلیون تومان در مردادماه سال ۱3۹۲ به 
8/۱۲ میلیون تومان در مهر ماه سال ۱3۹۷ رسید. 
تأکید آخوندي بر رشد ۵8 درصدي به حدي است 
که احتماالً اعالم افزایش قیمت ۱۰۵ درصدي به 

بیش از ۱۰ ثانیه مکث نیاز دارد. 
عالوه بر اظه��ارات غیر واقعي آخون��دي پیرامون 
مس��ئله رکود، راهکار عباس آخون��دي در قالب 
سیاست هاي تحریک تقاضا نیز نه تنها زمینه بهبود 
بازار مسکن را فراهم نکرد، بلکه زمینه ایجاد رکود 
تورمي را به وجود آورد. به عبارت دیگر، آخوندي 
در ش��رایطي با راهکارهایي نظیر افزایش س��قف 
تسهیالت خرید زمینه افزایش قدرت تقاضا را مهیا 
کرد که این سیاس��ت بدون افزایش عرضه زمینه 
افزایش قیمت نجومي بازار مسکن را پدید آورد و 
تنها سیاست اجرا شده وزیر سابق نیز به نابه ساماني 

در بازار مسکن کمک کرد. 
جالب اینجاس��ت که ریل گذاري وزیر س��ابق راه 
و شهرس��ازي در اوایل دهه هفتاد براي مس��کن، 
طي س��ال هاي بعد یعن��ي در دول��ت اصالحات، 
 دولت عدال��ت محور و دولت تدبی��ر و امید بخش 
مسکن کش��ور مصیبت بزرگي را براي مردم رقم 
زده است. در یک نمونه ش��وربختانه زمان انتظار 
براي خرید مس��کن توس��ط یک خانوار ایراني به 
۱۱۰ سال افزایش یافته اس��ت. در دوره  اخیر که 
عباس آخون��دي به عنوان وزیر راه و شهرس��ازي 
دولت یازدهم و دوازدهم حضور داشت، سیاست ها 
و برنامه هاي دوره اول حضورش را پیاده کرد؛ یعني 
اصرار بر تحریک تقاضا و بي توجهي به سمت تولید 
و عرضه مسکن. این مسئله باعث شده تا متوسط 
قیمت مس��کن در دو دولت روحاني 6۹۰ درصد 
افزایش یابد. افزایش قیمتي که به نظر نمي رسد تا 
سال هاي متمادي رکورد آن شکسته شود. او چنان 
دچار کم کاري شد که دولت تدبیر و امید هم او را 
کنار گذاشت و رئیس جمهور رسماً از او انتقاد کرد 
که کم کاري کرده است؛ حاال او با تحمیل شرایط 
س��خت به مردم، خود را در جایگاهي مي بیند که 

مي تواند اقتصاد کشور را نجات دهد.

ی�ک تحلیلگ�ر بازارس�رمایه با بی�ان اینکه 
نقدینگي بورس بازان حرفه اي که سرمایه هایي 
باالتر از ۵میلی�ارد تومان در ب�ازار دارند، در 
کارگزاري ه�ا پ�ارک اس�ت، گف�ت: ب�ازار 
س�هام ارزنده اس�ت و جاي نگراني نیس�ت. 
علیرضا کریمیان در گفت وگو با مهر با اش��اره به 
تغییرات و نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار سهام 
گفت: سال گذشته زماني که شاخص در بازار به 
شدت باال رفته بود، بسیاري بر این باور بودند که 
سهام شرکت ها با نرخ دالر 4۰ تا ۵۰ هزار توماني 
معامله مي ش��ود که در نهایت منجر به س��قوط 
شاخص شد؛ اما شرایط فعلي بازار خود را با دالر 

۱۵ هزار تومان تطبیق داده است. 
تحلیلگر بازار سرمایه توضیح داد: به نظر مي رسد 
که قیمت دالر در بهترین ش��رایط، حدود ۱8 تا 
۱8/۵هزار تومان خواهد بود و حتي اگر توافقات 
وین هم عملي شده و برجام اجرایي شود، باز هم 
قیمت دالر در بازار از ۱8 هزار تومان کمتر نخواهد 
شد؛ در حالي که هم اکنون ارزش دالر در سهام 
شرکت هاي صادراتي کمتر از ۱۵ هزار تومان است 
و همچنان سهام شرکت ها نسبت به ارزش واقعي 

خود فاصله دارد. 
وي تصریح کرد: بنابراین در ارزندگي بازار، هیچ 

شکي نیس��ت، ولي مش��کل اصلي بازار به عدم 
اعتماد برمي گ��ردد؛ ضمن اینکه رک��ود در کل 
کشور از جمله بازارهاي موازي همچون خودرو، 
مسکن و ارز هم حاکم است و این متأثر از شرایط 

سیاسي کشور است. 
کریمیان گفت: بسیاري از سهامداران سابقه دار 

در بازار س��رمایه و افرادي ک��ه فعالیت اقتصادي 
دارند، منتظر نتیجه انتخابات هس��تند تا ببینند 
رئیس جمهور و کابینه چه تفک��رات و ایده هایي 
براي کالن اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه دارند، 
ضمن اینکه برخي ه��م منتظر تعیی��ن تکلیف 
توافق��ات وین هس��تند تا تصمیم بهت��ري براي 

سرمایه گذاري در بازار سرمایه بگیرند. 
وي با بیان اینکه نقدینگي سهامداران باسابقه از 
بازار خارج نش��ده و روانه بازارهاي موازي نشده 
اس��ت، گفت: البته بای��د پذیرفت که بخش��ي از 
نقدینگي از بورس خارج شده و به سمت بازارهایي 
همچون رمزارزها رفته است، اما این کوچ سرمایه 
بیشتر از ناحیه افرادي بوده که کمتر از ۵ میلیارد 
تومان س��رمایه در بازار سهام داشتند، اما افرادي 
که س��رمایه هاي بزرگ در بازار سرمایه داشتند 
و به اصطالح، قدیمي هاي بازار بوده و س��هم هاي 
کالن در بازار داشتند، منتظر هستند که شرایط 
ایده آل شود و باز هم سرمایه خود را وارد بورس 
کنند؛ چراکه بازار همچنان بهترین بازدهي را در 

سایر بخش هاي اقتصادي دارد. 
وي ادامه داد: وقتي شاخص از ۵۰۰ هزار واحد عبور 
کرد، سرمایه هاي خرد وارد بازار شد و اکنون که بازار 
افت کرده، همین س��رمایه هاي خرد از بازار خارج 
شده اند، اما سرمایه هاي ریشه دار همچنان در بازار 
رسوب کرده اند تا در زمان مناسب وارد معامله شوند. 
به گفته کریمیان، پول هاي سهامداران سابقه دار، در 
کارگزاري ها پارک شده است و منتظر اتفاقات بهتر 
در بازار سرمایه هستند که بتوانند مجدد وارد معامله 

شوند و سودآوري داشته باشند.
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