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نقش قرارگاه خاتم در افزایش ۱۰ درصدي 

ظرفیت آزادراهي
مقام مس�ئول ق�رارگاه س�ازندگي خات�م االنبي�ا با بي�ان اينكه 
ق�رارگاه ۱۰ درص�د به ظرفي�ت آزادراه هاي كش�ور اضاف�ه كرد، 
گف�ت: آزادراه كوهس�تاني خرم آباد-بروجرد با س�رمايه گذاري 
مش�ترك ق�رارگاه خات�م و دول�ت در آس�تانه تكمي�ل اس�ت. 
بابك الرت��ي در گفت وگو با فارس اظهار داش��ت: قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا در مجموع براي س��اخت 800 كيلومت��ر آزادراه با دولت 
قرارداد دارد كه برخي از اين آزادراه ها چندي پيش تكميل ش��د و به 

بهره برداري رسيد. 
مديرعامل شركت ساخت آزادراه ها در قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا 
ادامه داد: 360 كيلومتر آزادراه را تكميل كرده و تحويل دولت داده ايم. 
320 كيلومتر آزادراه را نيز در دست ساخت داريم كه تا پايان امسال و 

ابتداي سال آينده به بهره برداري مي رسد. 
وي با بيان اينكه قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا پيش از اين سرمايه گذاري 
و ساخت آزادراه غدير را انجام داده، گفت: آزادراه خرم آباد �  بروجرد به 
طول 67كيلومتر نيز با سرمايه گذاري 40 درصدي قرارگاه ساخته شده 
و آماده تحويل است. الرتي بيان كرد: قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا با 
توجه به فعاليت هاي خود در عرصه ساخت آزادراه، 10 درصد به ظرفيت 

آزادراه هاي كشور اضافه كرده است. 
وي اظهار ك��رد: پ��روژه آزادراه خرم آباد � بروجرد بخش��ي از كريدور 
آزادراهي ش��مال � جنوب كش��ور اس��ت كه بندرانزلي را به بندر امام 
خميني متصل مي كند. اين كريدور ترانزيتي ش��مال � جنوب، حلقه 
مفقوده اي در استان لرستان داشت كه همين آزادراه خرم آباد � بروجرد 
به طول 67 كيلومتر است كه تكميل شده و روز دوشنبه هفته جاري 

به بهره برداري مي رسد. 
الرتي بيان كرد: آزادراه خرم آباد � بروجرد داراي س��ه خط رفت و سه 
خط برگشت است. اين پروژه 30كيلومتر مسير تردد را نسبت به محور 
موجود كاهش مي دهد و زمان سير براي سواري ها را 45دقيقه و براي 
كاميون يك ساعت كاهش مي دهد و از همين منظر با توجه به كاهش 

مصرف سوخت منافع اقتصادي براي كشور خواهد داشت. 
مديرعامل شركت ساخت آزادراه ها در قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا با 
بيان اينكه دسترسي استان لرستان به شمال و جنوب كشور با تكميل 
آزادراه خرم آباد � بروجرد تسهيل مي شود، گفت: اين پروژه از مناطق 
سخت كوهس��تاني عبور مي كند و داراي  7/75 كيلومتر تونل رفت و 

برگشت است و بزرگ ترين تونل آن 3/2 كيلومتر طول دارد. 

روز شیرین بورسي ها
گذش�ته  روز  معام�ات  جري�ان  در  ب�ورس  ش�اخص 
ب�ازار س�رمايه ب�ا رش�د ۳4 ه�زار واح�دي روب�ه رو ش�د. 
به گزارش تسنيم، در جريان دادوستدهاي بازار سرمايه بيش از 7ميليارد 
و 542ميليون سهم و حق تقدم به ارزشي بالغ بر 5هزار و 818ميليارد 
تومان در بيش از 763هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
بورس با رشد 34هزار و 962واحدي در ارتفاع يك  ميليون و 351هزار 

و 467واحد قرار گرفت. 
بيشترين اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاري به نام نمادهاي 
معامالتي شركت هاي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه، ملي 
صنايع مس ايران و صنايع پتروش��يمي خليج فارس ش��د و در مقابل 
شركت هاي گروه صنعتي پاكشو، ايران خودرو و سرمايه گذاري سهام 
عدالت استان كرمانش��اه با افت خود مانع افزايش بيش��تر نماگر بازار 

سهام شدند. 
شاخص هاي اصلي بازار سرمايه هم روزي مثبتي را پشت  سر گذاشتند، 
به  طوري كه شاخص قيمت )وزني �� ارزشي( 8 هزار و780واحد، كل 
)هم وزن( 4هزار و 178واحد، قيمت )هم وزن( 2 هزار و 641 واحد، آزاد 
شناور 34 هزار و 719 واحد و شاخص هاي    بازار اول و دوم به ترتيب 28 

هزار و 642 و 60 هزار و 961 واحد رشد كردند. 
بر اس��اس اين گزارش، در بازارهاي فرابورس اي��ران هم با معامله يك 
ميليارد و 845ميليون ورقه به ارزش 2ه��زار و 438ميليارد تومان در 
358هزار نوبت، شاخص فرابورس )آيفكس( 398واحد رشد كرد و در 

ارتفاع 19هزار و 794 واحد قرار گرفت. 
در اين بازار هم بيشترين اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهاي 
معامالتي بيمه پاسارگاد، پليمر آريا ساسول و سنگ آهن گهر زمين شد 
و در مقابل شركت هاي اعتباري ملل، صنعتي مينو و ويتانا بيشترين اثر 

منفي را بر اين شاخص به نام خود ثبت كردند. 

افزایش استقبال از یارانه دستمزد 
مطاب�ق تازه ترين آم�ار عملك�رد ط�رح يارانه دس�تمزد حدود 
۳۷ ه�زار نفر در اي�ن ط�رح ثبت ن�ام ك�رده و بي�ش از ۳۰ هزار 
نف�ر از كارجوي�ان موفق به بس�تن ق�رارداد با كارفرما ش�ده اند. 
به گزارش ايسنا، طرح يارانه دستمزد يكي از طرح هاي مؤثر در زمينه 
توسعه اشتغال است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چند سال 
گذشته با هدف جذب فارغ التحصيالن به بازار كار و تشويق كارفرمايان 

به استفاده از نيروي كار شغل اولي به اجرا درآورده است. 
اين طرح در آغاز در اس��تان ايالم، كردس��تان، لرس��تان، كرمانشاه، 
چهارمح��ال و بختياري، كهگيلوي��ه و بويراحمد، خراس��ان جنوبي و 
سيستان و بلوچستان عملياتي شد و مدتي بعد استان هاي آذربايجان 
غربي، اردبيل، خوزستان، بوشهر، خراسان شمالي، گلستان، مازندران و 
هرمزگان به اين طرح پيوستند و در مجموع 16 استان مشمول پرداخت 

يارانه دستمزد شناخته شدند. 
بر اساس تازه ترين گزارش آماري از طرح يارانه دستمزد، تاكنون حدود 
37 هزار نفر ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد بيش از 30 هزار نفر موفق 
به انعقاد قرارداد كار شده اند. همچنين بيش از 6 هزار و500  كارفرما 

استقبال خود را نشان داده و در اين طرح مشاركت داشته اند. 
اين آمار در مقايس��ه با سال گذشته رش��د قابل توجهي داشته و روند 
ثبت نام كارجويان و كارفرمايان از ابتداي امسال سرعت بيشتري به خود 
گرفته است. بررس��ي توزيع جغرافيايي اجراي طرح حاكي از آن است 
كه استان خوزستان با ثبت بيشترين تعداد داوطلب، كارفرما و قرارداد 

منعقده پيشتاز اين طرح بوده است. 
به موجب طرح يارانه دستمزد، آن دسته از كارفرماياني كه از ظرفيت 
فارغ التحصيالن دانشگاهي در واحدهاي خود استفاده و زمينه جذب 
آنها را فراهم كنند از 30 درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي 

كار به عنوان يارانه بهره مند مي شوند. 
اين طرح با هدف كاهش هزينه هاي به كارگماري نيروي كار جديد براي 
كارفرمايان و به منظور پايداري توليد، حفظ اشتغال، افزايش فرصت هاي 
شغلي و حمايت از بنگاه هاي خصوصي و تعاوني در استان هاي مشمول 
به اجرا درآمده و مناطق كم برخوردار از اش��تغال و بنگاه هاي به شدت 
آسيب ديده از ويروس كرونا در اولويت اجراي اين طرح قرار گرفته اند، 
به نحوي كه وزارت كار با اصالح طرح پرداخت يارانه دستمزد، بنگاه هاي 
به شدت آسيب ديده از ويروس كرونا و فعال در يكي از 14 رسته مصوب 

شده را در اولويت اجراي اين طرح قرار داده است. 
جويندگان كار براي بهره مندي از اين طرح بايد مدرك تحصيلي ديپلم 
و باالتر داشته باشند و سن آنها از 37 س��ال تمام بيشتر نباشد. شرط 
س��ني براي زنان سرپرس��ت خانوار جوينده كار نيز تا سقف 45 سال 

تعيين شده است.

فاصله تورمي دهك ها 6/2 درصد 
ن�رخ ت�ورم كل كش�ور در تير م�اه ۱4۰۰ برابر 44/2درصد اس�ت 
ك�ه در دهك هاي مختل�ف هزين�ه اي در ب�ازه 4۳/6 درصد براي 
دهك  شش�م ت�ا 49/9درص�د ب�راي دهك ده�م نوس�ان دارد. 
به گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم كل كشور در تيرماه 1400 برابر 
44/2 درصد اس��ت كه در دهك هاي مختلف هزين��ه اي در بازه 43/6 
درصد براي دهك  شش��م تا 49/9 درص��د براي دهك دهم نوس��ان 
دارد. محدوده تغييرات ت��ورم 12 ماهه در گروه عم��ده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« بين 51/9 درصد براي دهك دهم تا 56/9 
درصد براي دهك دوم است. همچنين اطالع مذكور در مورد گروه عمده 
»كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« بين 32/8 درصد براي دهك اول تا 

49/4 درصد براي دهك دهم است. 
بر اس��اس اعداد مربوط به تورم در ميان دهك هاي مختلف هزينه اي، 
فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به 6/2 درصد رسيد كه نسبت به ماه 

قبل )6/8درصد( 0/6 واحد درصد كاهش داشته است.
فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
نس��بت به ماه قبل 0/5 واحد درصد كاهش و گ��روه عمده »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« نس��بت به ماه قبل 0/6 واحد درصد كاهش را 

نشان مي دهد. 
........................................................................................................................

جزئیات افزایش قیمت بلیت ها
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه شركت راه آهن تقاضاي شركت ها 
براي افزايش قيمت بليت قطار را نپذيرفته است، گفت: تعرفه گذاري، 
امروز در برنامه شوراي عالي هواپيماي كشوري نيست، بلكه مميزي 
و ارزياب�ي تقاض�اي افزايش ن�رخ مطرح اس�ت و اين ش�ورا بايد 
اطمين�ان يابد اين وضعيت قيم�ت بليت هواپيما، عادالنه اس�ت. 
محمد اسالمي درباره نرخ گذاري بليت هواپيما و تقاضاي شركت هاي 
هواپيمايي براي گران  كردن قيمت بليت پروازهاي داخلي اظهار داشت: 
جلسه شوراي عالي هواپيمايي امروز درباره نرخ بليت پروازهاي داخلي 
برگزار مي شود و در جلسه شركت هاي هواپيمايي و انجمن شركت هاي 
هواپيمايي، بايد استدالل و صحبت هاي ش��ركت هاي هواپيمايي در 

اين باره را بشنويم. 
وي درباره تقاضاي ش��ركت هاي ريلي بابت افزايش قيمت بليت قطار 
به دليل افزاي��ش هزينه ها و فروش تنها 50 درص��د ظرفيت قطارها و 
ادعاي تصويب 40 تا 60 درصدي قيمت بليت اظهار كرد: ما هنوز هيچ 
موافقتي با افزايش قيمت بليت قطار نداشته ايم. شركت هاي ريلي در 
جلسه انجمن شركت هاي ريلي تقاضاي خود را فقط مطرح كرده اند و 

شركت راه آهن تقاضاي آنها را نپذيرفته است. 
وزير راه و شهرس��ازي تأكيد كرد: با اين حال  ض��رورت دارد تقاضاي 
شركت هاي ريلي بابت افزايش قيمت بليت قطار در شوراي عالي ترابري 
مطرح شود. در  جلس��ه اي هم كه با انجمن شركت هاي ريلي داشتيم، 
اعالم كرديم كه پيش��نهادات خود را ارائه دهند تا موضوع كارشناسي 
شود و پس از بحث ها و بررسي هاي كارشناسي، در شوراي عالي ترابري 
بررسي شود. اسالمي در پاسخ به اين سؤال كه ادعاي تصويب افزايش 
40 تا 60 درصدي قيمت بليت قطار صحيح نيست، بيان كرد: به هر حال 
شركت هاي ريلي مي توانند تقاضاي هر افزايش قيمتي را داشته باشند 
و همه جور مدعي شوند، اما براي ما دو موضوع در اين حوزه مهم است؛ 
اول حفاظت از حقوق مسافر و مردم تا در حق آنها اجحافي صورت نگيرد 
و دوم حفظ سرمايه حمل و نقل ريلي و اينكه اين سرمايه آسيب نبيند 

و رشد كند و بتواند با كيفيت در خدمت مردم باشد. 
........................................................................................................................

راه اندازي سامانه رصد توزیع کاال 
پاي�ش و مديري�ت كاالهاي اساس�ي و اس�تراتژيك در س�امانه 
يكپارچه از سوءاستفاده هاي ميلياردها توماني جلوگيري مي كند. 
به گزارش تسنيم، پژمان حسيني، مدير اين سامانه گفت: اين سامانه از 
14 ماه پيش به صورت رسمي فعاليت خود را شروع كرده و در اين مدت 
با بزرگ ترين شركت حمل و  نقل و توزيع كننده كاالي اساسي كشور 
قراردادي را منعقد كرده است. سامانه به صورت عملياتي وارد كار شده 
و چندين مرحله اجراي آزمايشي را پشت سر گذاشته و در حال حاضر 

نگارش چهارم سامانه در حال اجراست. 
وي افزود: ميزان حجم حمل كاالي اساسي در كشور حمل عدد بسيار 
بااليي است و يك زنجيره روزمره و مداوم در طول سال است. عالوه بر 
نقش استراتژيك كه كاالهاي اساسي در كشور دارند در حقيقت حجم 
بس��يار بااليي را شامل مي شوند و افراد بس��ياري در اين حوزه مشغول 
هستند و حوزه هاي مختلف از توليد كننده و وارد كننده تا ذخيره سازي، 
توزي��ع، رانندگان، ش��ركت هاي حمل، ش��ركت هاي پخ��ش و  نهايتاً 
خرده فروش و مصرف كننده هاي نهايي در اين زنجيره وجود دارند، كل 
اين زنجيره را شامل مي شود و مسلماً ارزشمند است و بهينه سازي در 
اين زنجيره نيز مزاياي بسيار بااليي دارد. حسيني در توضيح فرآيند به 
كارگيري سامانه مذكور گفت: سامانه اي كه ما طراحي كرديم، سامانه 
يكپارچه اي اس��ت كه امكان ايجاد دسترس��ي و  اعطاي دسترس��ي به 
نهادهاي ذي ربط و س��ازمان هاي مرتبط، صاحبان كاال، ش��ركت هاي 
حمل و فروشنده خرد مي توانند كاالهاي مربوط به خود را رصد كنند. 
اپليكيشن هاي مختلفي بر پايه موبايل طراحي شده كه بتوانند به راحتي 
اين شرايط را براي ذي نفعان كه مي توانند رانندگان، توزيع كنندگان و 
 GIS فروشندگان باشند در نظر گرفت و تمامی اين اپليكيشن ها بر اساس
و حساس به مختصات مكاني هستند. حسيني گفت: بزرگ ترين شركت 
حمل و نقل بين المللي كاال در كشور از اين سامانه استفاده مي كند و ما 

توانستيم در حوزه آرد، اين سامانه را پياده سازي و اجرا كنيم. 
........................................................................................................................

بورسي شدن خودرو جدي شد
رئيس س�ازمان بورس اوراق به�ادار در نامه اي از رئيس ش�وراي 
رقابت خواس�ت تا فهرس�ت افراد در جريان ام�ور قيمت گذاري 
خودرو را معرفي كند. حال سؤال اينجاست كه آيا اين درخواست 
مي توان�د احتم�ال عرض�ه خ�ودرو را در ب�ورس تقوي�ت كند؟

به گزارش ايسنا، گرچه براي كش��ف قيمت خودرو از طريق عرضه در 
بورس كاال هنوز توافق قطعي حاصل نشده، اما وجود اين طرح و اصرار 
برخي نمايندگان مجلس بر اجرايي شدن آن باعث شده كه طرح هاي 
ديگر قيمت گذاري خودرو همچون طرح پيشنهادي مجموعه صنعت 
خودروس��ازي براي آزادس��ازي قيمت در جهت خروج از زياندهي به 
سرانجام نرسد. رايزني خودروسازان براي آزادسازي قيمت محصوالت 
در دولت دوازدهم شدت گرفته كه عملياتي شدن آن به عمر اين دولت 

قد نداد و تصميم گيري در مورد آن به دولت سيزدهم موكول شد. 
برخي تحليلگ��ران معتقدند با توجه به اينك��ه رئيس جمهور منتخب 
سيزدهمين دوره رياست جمهوري، از لزوم رعايت عدالت در كل زنجيره 
قيمت گذاري خودرو سخن گفته است، احتماالً دولت سيزدهم برنامه 

ديگري براي تعيين قيمت خودرو خواهد داشت. 
اين در حالي است كه اخيراً محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس سازمان 
بورس اوراق به��ادار در نامه اي خطاب به رضا ش��يوا، رئيس ش��وراي 
رقابت خواستار معرفي فهرس��ت افرادي كه در جريان امور مربوط به 

قيمت گذاري خودرو هستند به سازمان بورس شد. 
در متن نامه وي آمده اس��ت: »با عنايت به اينكه ش��وراي رقابت بنا به 
مالحظات قواني��ن و مقررات در جريان امور مرب��وط به قيمت گذاري 
شركت هاي خودروساز است، خواهشمند است به منظور انجام وظايف 
قانوني توسط اين سازمان و به استناد قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اسالمي ايران و تبصره هاي آن، فهرس��ت افرادي را كه در جريان امور 
فوق الذكر هستند در قالب فرم دس��تورالعمل پيوست، به اين سازمان 

)سازمان بورس اوراق بهادار( معرفي نمايند.«

در حالي ك�ه معامات مس�كن در ركود به 
س�ر مي برد، اما بان�ك مرك�زي در گزارش 
جديد خود آورده اس�ت كه ب�راي خانه دار 
ش�دن در تهران، باي�د ۳۰ ميلي�ون تومان 
ب�راي ه�ر مت�ر مس�كن در نظ�ر گرف�ت؛ 
رقم�ي ك�ه بيانگ�ر ن�كات مهم�ي اس�ت. 
به باور كارشناس��ان توس��عه اقتص��ادي، بازار و 
بخش مستغالت مانع توس��عه صنعتي و اقتصاد 
دانش بنيان هس��تند، زيرا بدين واسطه قيمت 
تمام ش��ده توليد كاال و خدم��ات امكان كاهش 
دارد اما چون صاحبان كاالهاي موجود در انبار، 
وارداتي و در حال توليد و پيش فروش ش��ده و 
پيش خريد ش��ده و به ويژه مستغالت، ذي ضرر 
كاهش نرخ كاال هستند، در مقابل توسعه اقتصاد 
صنعتي و دانش بني��ان مانع تراش��ي مي كنند. 
به طور نمونه امروز با وجودي كه با صنعتي سازي 

به س��رعت مي ت��وان مس��كن ارزان توليد كرد، 
عده اي مانع اين اتفاق هس��تند در نتيجه قيمت 
مس��كن در ش��ديد ترين ركود بازار از متوس��ط 

متري 30 ميليون تومان در تهران گذشت. 
ارائه وعده س��اخت يك ميليون واحد مسكوني 
در هرسال از سوي رئيس دولت سيزدهم مورد 
توجه اف��كار عمومي قرار گرفت و كارشناس��ان 
نيز معتقدند اگر عالوه بر آزاد س��ازي زمين هاي 
دپو ش��ده و بال اس��تفاده با كاربري مسكوني در 
سطح كشور، ابزار صنعتي س��ازي مسكن ارزان 
در كشور فراهم ش��ود ، قيمت مسكن به يكباره 
در كش��ور نزول خواهد كرد، ام��ا از آنجايي كه 
بانك ها، بيمه ه��ا و وام گيرن��دگان روي قيمت 
كنوني و تورم آتي زمين و مستغالت حساب باز 
كرده اند و معامالت و مبادالت انجام داده اند، نه 
تنها كاهش قيمت مسكن با موانعي روبه رو است، 

بلكه اهرم هايي هم براي رشد نرخ مسكن به ميان 
مي آيند كه كار را براي كنترل نرخ مسكن سخت 
مي كند، به همين دليل است كه قيمت مسكن در 
شهرهاي بزرگ به ويژه تهران، حتي در روزهايي 

كه بازار كساد است در حال ركورد زدن است.
بر اساس گزارش رسمي بانك مركزي متوسط 
قيمت ي��ك متر مربع زيربناي واحد مس��كوني 
معامله شده در شهر تهران در تيرماه سال جاري 
نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل 43/7درصد 
افزايش يافته اس��ت. رش��د قيمت مس��كن در 
ماه ه��اي فروردين، ارديبهش��ت و خ��رداد ماه 
1400 به ترتي��ب،91/7و  69/7 و 56/6 درصد 

بوده است. 
در تير  سال1400 تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران به 5/1 هزار واحد مسكوني 
رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

0/6 و 63/9 درصد كاهش نشان مي دهد. 
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله 
ش��ده در ش��هر تهران حاكي از آن اس��ت كه از 
مجموع 5هزارو71 واحد مسكوني معامله شده 
واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 33/5درصد 
بيشترين س��هم را به خود اختصاص داده است. 
سهم مذكور در مقايسه با تيرماه سال قبل حدود 
5/1واحد درصد كاهش يافته و در مقابل به سهم 
واحدهاي با قدمت باال در ساير گروه ها شامل 6 تا 
10، 11 تا 15، 16 تا 20 و بيش از 20 سال ساخت 

افزوده شده است. 
    قيمت هر متر خانه

در ميان مناطق 22 گانه ش��هر تهران بيشترين 
قيمت هر متر خانه 62 ميليون و 300 هزار تومان 
در منطقه ي��ك و كمتري��ن آن ب��ا 13 ميليون و 
440 هزار تومان در منطقه 18 بوده است كه هر 
يك از آنها با افزايش 36/9درصدي در منطقه يك 

و 39/6درصدي در منطقه 18 مواجه شده اند. 
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله 
ش��ده برحس��ب قيمت يك مترمربع بنا در تير 
ماه امسال نيز حاكي از آن اس��ت كه واحدهاي 
مس��كوني در دامنه قيمتي 15 ت��ا 20 ميليون 
تومان به ازاي هر مترمربع بنا با سهم 17/2درصد 
بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به 
خود اختصاص دادند و دامنه قيمتي 20 تا 25 و 
25 تا 30 ميليون تومان ب��ا 15/3 و 12/8درصد 

سهم در رتبه بعدي قرار دارد. 
از سوي ديگر در تير امسال توزيع فراواني تعداد 
واحدهاي مسكوني معامله شده بر اساس ارزش 
هر واحد نش��ان دهنده آن اس��ت كه واحدهاي 
مسكوني با ارزش 500 ميليون تا يك ميليارد تومان 
با اختصاص سهم 19/1درصد بيشترين سهم از 

معامالت انجام شده را داشته اند. 
همچنين، توزيع معامالت انجام ش��ده مسكن 
بر اساس مناطق ش��هري در تهران حاكي از آن 
است كه منطقه 5 با 14/4درصد از كل معامالت، 
بيشترين سهم معامالت ش��هر تهران را به خود 
اختصاص داده است. عالوه بر اين، بررسي شاخص 
كرايه مس��كن اجاري در ش��هر تهران و در كل 
مناطق شهري در تير امسال نشان دهنده رشدي 
معادل34/9 و 38/7درصد نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته است.

رضا  دهشيری  |   جوان

تنه�ا چن�د روز ب�ه پاي�ان دول�ت دوازده�م 
باقي مانده است، اما بعد از سال ها هنوز تكليف 
ح�دود 2هزارو25۰ خ�ودروی باقي مان�ده در 
گمرك مشخص نيس�ت، هر چند رايزني ها در 
اين رابطه همچنان ادامه دارد و اخيراً نيز وزارت 
كش�ور با ارائه پيش�نهاداتي از رئيس جمهور 
خواسته اس�ت در اي�ن رابط�ه بررس�ي هايي 
ص�ورت گي�رد و وضعي�ت را روش�ن كن�د. 
به گزارش ايسنا، در ادامه رايزني ها براي مشخص 
شدن س��رانجام خودروهاي وارداتي كه از سال ها 
پيش به گمرك و بنادر رسيده و به داليل مختلف 
از جمله پرونده هاي قضايي و يا عدم ثبت سفارش 
وضعيت مش��خصي ندارند، اخيراً وزير كش��ور در 
مكاتبه اي با رئيس جمهور خواس��تار رسيدگي به 
اين موضوع شده است، به طوري كه با شرح جريان 
خودروهاي مانده در گمرك پيشنهاد كرده بود كه 
در مورد آن دسته از خودروهايي كه به لحاظ موانع 
ناشي از ضوابط و مقررات بالتكليف مانده و امكان 
ترخيص آنها وجود ندارد، وزارتخانه هاي مربوطه از 
جمله صمت و همين طور وزارت اقتصاد و به طور 
خاص گمرك و س��ازمان امالك تمليكي، تكليف 

قانوني خود را در اين رابطه انجام دهند. 
همچني��ن با توجه ب��ه اينكه عم��ده خودروهاي 
باقي مانده در گمرك ب��ه دليل وجود پرونده هاي 
قضايي با مشكل مواجهند از رئيس جمهور خواسته 
شده بود بررسي ها و هماهنگي هايي براي مشخص 

شدن وضعيت آنها با قوه قضائيه صورت بگيرد. 
   واگذاري به مناطق آزاد 

مدت ها و حتي چند سالي اس��ت كه از صاحبان 
خودروهاي وارد ش��ده كه با ممنوعي��ت واردات 
خ��ودرو و تغيير ضواب��ط مواجه ش��دند گرفته تا 
دستگاه هاي مربوطه خواستار تعيين تكليف اين 
خودروها بوده اند، در همي��ن رابطه چندي پيش 
سازمان اموال تمليكي پيش��نهاد واگذاري حدود 

هزارو500 دس��تگاه از اين خودروه��ا به مناطق 
آزاد را با توجه به شرايطي كه داشتند مطرح كرد 
و به دنبال آن دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 

مكاتباتي با معاون اول رئيس جمهور داشت. 
 در نهايت آنچه اتفاق افتاد اين بود كه در كميسيون 
اقتصادي هيئت دولت اين پيشنهاد را مطرح كرد و 
آن طور كه مسئوالن سازمان اموال تمليكي اعالم 
كردند قرار شد نه تنها هزارو500 خودروی مد نظر 
بلكه ب��راي تمامي خودروهاي مان��ده در گمرك 
تصميم گيري ش��ود و در اين رابطه پيشنهاد شد 
بخش��ي از خودروها كه زير 2 هزارو500سي سي 
هس��تند به ش��رط فروش در داخل واگذار شود و 
خودروهاي باالي 2 هزارو500سي س��ي به شرط 
تردد و ورود به مناطق آزاد و در مورد خودروهاي 
امريكايي و فاق��د نمايندگي نيز امح��اي فني در 
نظر گرفته ش��ود. از س��ويي تعدادي خودرو هم 
ب��راي اورژانس و ناج��ا به جهت تكمي��ل ناوگان 

خدمت رساني واگذار شود. 
ميرمعيني ، معاون بهره برداري و فروش س��ازمان 
اموال تمليكي گفته بود قرار اس��ت به زودي اين 
پيش��نهادات در دولت به تصويب برسد و اجرايي 
ش��ود ولي در هر صورت با وج��ود تمامي اعالم ها 
و رايزني هايي كه در م��ورد خودروهاي مانده در 
گمرك وجود داش��ته هنوز اتفاقي نيفتاده است و 
تنها چند روز به پايان دول��ت باقي مانده و حداقل 
2هزارو250 خ��ودروی لوك��س سال هاس��ت در 
شرايط بعضاً نامناسب آب و هوايي گمركات قرار 
دارندو تكليفي براي ترخي��ص و اينكه در اختيار 
صاحبان ش��ان قرار بگيرن��د يا به نوع��ي ديگر به 

بهره برداري برسد، ندارند. 
   جزئيات خودروهاي ورودي و مانده

اين خودروه��ا باقي مانده همان ح��دود 12 هزار 
و 261 خودروي��ي هس��تند كه طي چند س��ال 
گذشته به كشور وارد شده اس��ت ولي با توجه به 

ممنوعيت هاي اعمال شده به ويژه از سال 1397، 
امكان ترخيص و ورود به كشور پيدا نكرده اند، اين 
در حالي است كه از دي ماه 1397 تا شهريور سال 
گذش��ته طي چند مرحله تعيين مهلت از سوي 
هيئت وزي��ران، صاحبان خودرو مي توانس��تند 
طبق ضوابط تعيين ش��ده براي ترخيص كاالي 
خود اقدام كنند، ولي در هر حال برخي مشكالت 

مانع از خروج تمامي خودروها شد. 
گزارش��ي كه چن��دي پي��ش از س��وي ارونقي، 
مع��اون فن��ي گمرك اع��الم ش��د نش��ان داد از 
2هزارو249 دس��تگاه خودروي مانده در گمرك، 
51 دس��تگاه قباًل اظهار ول��ي پروانه نش��ده بود، 
73 دستگاه خودروي سفارش امريكا و 9 دستگاه 
خودروهاي ب��االي 2هزارو500 سي س��ي نيز در 
گم��رك خرمش��هر و منطق��ه آزاد اروند اس��ت، 
همچني��ن 100 دس��تگاه ب��االي 2ه��زارو500 
سي سي در سال 1393 وارد و بخشي از آن مربوط 
به تس��هيالت جانبازان بوده و هزارو89 دستگاه 
داراي پرونده قضايي كه براي بخش��ي از متهمان 
پرونده دادنام��ه مبني بر ترخيص خ��ودرو صادر 

شده است. 
همچني��ن 927 دس��تگاه فاقد ثبت س��فارش و 
به گم��رك اظه��ار نش��ده اند ك��ه همگ��ي زير 
2هزارو500 سي سي است يعني با باز شدن ثبت 

سفارش امكان ورود به كشور را خواهند داشت. 
در هر صورت نزديك يك س��ال از آخرين تصميم 
دولت ب��راي اين خودروها گذش��ته و در اين مدت 
با وجود درخواس��ت هايي كه از سوي دستگاه هاي 
مربوطه از جمله گمرك و س��ازمان اموال تمليكي 
وجود داشته به هر دليلي از جمله موانع سازمان ملي 
استاندارد و يا عدم ثبت سفارش وضعيت مشخص 
نشده و دولت هم تصميمي نگرفته است و اينكه آيا 
در چند روز باقي مانده تصميمي در اين رابطه اتخاذ 

مي شود يا خير در ابهام قرار دارد. 

ميراثي كه براي دولت رئيسي كنار گذاشته شد

بالتكليفي هزاران خودروي وارداتي در پايان دولت

  گزارش 2

كارش�ناس اقتصادي در واكنش به س�خنان رئيس جمهور مبني 
بر تبدي�ل مناط�ق آزاد ب�ه س�كوهاي صادراتي گف�ت: مناطق 
آزاد در ح�وزه ص�ادرات غير نفتي عملك�رد خوبي نداش�ته اند. 
به گزارش مهر، بنابر گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، عملكرد مناطق 
آزاد ايران طي س��ال هاي 1392 تا 1398 مناسب نبوده است؛ به طوري 
كه سهم اين مناطق از صادرات غيرنفتي كشور تنها حدود يك درصد، از 
ميزان توليد يك درصد، از تعداد واحدهاي توليدي فعال در كشور كمتر 
از 3 درصد، از جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حدود 10درصد و از 
اشتغال زايي كل كشور تنها 4 درصد است. در گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس به اين مسئله اشاره شده كه ميزان واردات كاال از طريق مناطق آزاد 
نيز حدود دو برابر صادرات كاال از اين مناطق به خارج از كش��ور در طول 
دوره مذكور بوده اس��ت. همچنين وس��عت مناطق آزاد بيش از سه برابر 
وسعت شهرك ها و نواحي صنعتي كشور بوده است، اما ميزان اشتغال در 

شهرك هاي صنعتي بيش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد كشور است!
وحيد شقاقي شهري، كارش��ناس اقتصادي، با اش��اره به عملكرد 
منفي مناط��ق آزاد در صادرات كاال گفت: متأس��فانه در صادرات 
غير نفتي اين مناطق عملكرد خوبي نداش��تند و عماًل به س��كويي 
براي واردات غير رسمي و قاچاق تبديل شده اند، اين در حالي است 
كه هدف از تشكيل اين مناطق توسعه صادرات كاال بوده است. وي 
افزود: قانون مناطق آزاد در س��ال 1371 با ايجاد سه منطقه قشم، 
كيش و چابهار در كشور تصويب شد و به مرور زمان تعداد و گستره 
اين مناطق به دليل منافع بس��يار زيادي كه براي برخي از گروه ها 
به دنبال داشت، به تدريج افزايش يافت. ش��قاقي با بيان اينكه در 
ش��رايط فعلي ايجاد مناطق آزاد جديد هزينه بس��ياري نسبت به 
منافع آن دارد و تصويب آنها به صالح كشور نيست، افزود: هدف از 
تشكيل مناطق آزاد در اكثر كش��ورهاي جهان، افزايش صادرات و 

صادرات مجدد، جذب تكنولوژي و سرمايه هاي خارجي و نيز جذب 
گردشگر اس��ت كه تجربه 30 ساله تش��كيل اين مناطق در ايران 
نشان مي دهد مناطق آزاد در كش��ور همواره بر خالف اين اهداف 
عمل كرده اند. اين عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي ادامه داد: 
كاالها از كش��ورهاي همجوار به مناطق آزاد قاچاق و از آنجا نيز به 
راحتي به سرزمين اصلي منتقل مي شوند. همچنين بعضاً برخي از 
كاالهاي داخلي نيز كه در خارج از كشور داراي ارزش قابل توجهي 
است، از روزنه مناطق آزاد به س��اير كشورها قاچاق مي شود. وي با 
انتقاد از وضعيت نامناس��ب مناطق آزاد در كشور افزود: انبارداري 
غير استاندارد، وجود سكوهاي باري غير اصولي، وضعيت نامناسب 
جاده اي و فرودگاهي و همچنين عدم بهره مندي كافي اين مناطق 
از زيرساخت هاي فناوري باعث شده اس��ت تا عملكرد مناطق آزاد 

كاماًل بر خالف انتظارات باشد.

مناطق آزاد سكوي قاچاق شده است
  قاچاق

  گزارش   یک


