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افتتاح ۴۰ هزار واحد مسکن مهر 
براس��اس گزارش ارائه شده از حوزه امور مسکن مهر 
وزارت راه و شهرسازی حدود ۴۰ هزار واحد مسکن مهر در 
شهرهای باال و زیر ۲۵ هزار نفر و همچنین شهرهای جدید 

طی هفته دولت سال جاری به افتتاح خواهد رسید.
طبق گزارش ارائه شده از سوی دفتر امور مسکن 
مهر این وزارتخانه طی هفته دولت س��ال جاری تعداد 
۲۴ ه��زار و ۷۱۱ واحد در ش��هرهای ب��االی ۲۵ هزار 
نف��ر، هزار و ۸۳۲ واحد در ش��هرهای زیر ۲۵ هزار نفر 
به افتت��اح خواهد رس��ید که مجموع آن ه��ا همراه با 
واحدهای افتتاحی در ش��هرهای جدید حدودا به ۴۰ 

هزار واحد خواهد رسید.
گفتنی اس��ت در این هفته تعداد ۳۲ مدرس��ه، ۸ 
کالنتری، ۱۶ مس��جد، ۵ واحد درمانی و ۸۷ واحد در 

حوزه های تجاری و ورزشی به افتتاح خواهد رسید. 

صادرات ایران ۱۹ میلیارد دالری شد 
صادرات ایران در پنج ماهه نخس��ت سال جاری از 
مرز ۱۹ میلیارد دالر گذش��ت و به ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ 

میلیون دالر رسید.
براساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی 
پنج ماهه نخست سال جاری، در این مدت حجم صادرات 
غیرنفتی ایران به ۴۶ میلیون و ۲۹۶ هزار تن رسیده است 
که ارزش آن رقمی برابر ۱۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دالر 

معادل ۴۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون یورو می شود.
به این ترتیب مشاهده می شود که تا پایان مردادماه 
س��ال جاری صادرات ایران نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش دو درصدی از لحاظ وزن و افزایش ۱۳.۷ 
درصدی از نظر ارزش دالری داشته است، از سوی دیگر 
ارزش ص��ادرات ایران به یورو نی��ز در این مدت ۲۸.۸۴ 

درصد رشد داشته است.

کارتن و شانه نایاب شد
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران با بیان اینکه کارتن و ش��انه تخم مرغ به سختی 
یافت می ش��ود،گفت: نامه ای به وزیر صنعت نوشته و 

خواستار رسیدگی به این مساله شده ایم.
ناصر نبی پور با بیان اینکه با وضعیت ایجاد ش��ده 
برای بازار نهاده ها، ادامه تولید کار دشواری است، گفت: 
قیم��ت کارتن و ش��انه تخم مرغ افزایش چش��مگیری 
داشته است البته به شرط اینکه بتوان این محصوالت 
را پیدا کرد. وی با بیان اینکه کارتن و شانه در بازار به 
ش��دت کمیاب شده است، افزود: قیمت کارتن از ۷۰۰ 
توم��ان با افزایش ۴ برابری به ۳۰۰۰ تومان رس��یده و 
قیمت شانه هم که بین ۶۰ تا ۱۰۰ تومان بوده به ۲۵۰ 

تا ۳۰۰ تومان رسیده است.  مهر

اخبار

وزارت صنعت پاسخگوی گرانی خودرو باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عامل اصلی تالطم اخیر 
در بازار خودرو ضعف و ناتوانی مدیران خودروساز است، گفت: اگر ادعای خودروی 

ملی درست است بنابراین تالطم در بازار خودرو با نوسانات ارزی بی معناست. 
محمد عزیزی در پاسخ به علت افزایش قیمت افسارگسیخته خودرو با وجود 

خودروهای داخل انبار که با دالر ۳۸۰۰ تومان پارسال ساخته شده اند، گفت: در 
یک کلمه می توان مهمترین عامل به وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی 

مدی��ران وزارت صنایع در کنت��رل بازار بیان کرد.وی با انتقاد از رویه مس��ئوالن وزارت 
صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمت های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی 

گفت: شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد.
وی گفت: بخش��ی از گرانی ها نی��ز به جهت موج توهمی اس��ت و مردم می خواهند 

به وسیله خودرو درآمدشان را تبدیل به سرمایه کنند.  فارس

اتول
5۰۰۰ میلیارد تومان؛ سود امسال سهام عدالت 
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: سود سهام عدالت با احتساب سود نقدی مجمع 

امسال هلدینگ پتروشیمی خلیج  فارس، به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
داوود خانی با اش��اره به س��ود نقدی ۳۸۰۰ میلیارد تومانی س��هام عدالت در 
پایان سال مالی ۹۵ و توزیع آن در سال گذشته، گفت: تاکنون سود نقدی مجامع 

سال مالی ۹۶ سهام عدالت به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسیده و انتظار می رود، 
با احتساب سود نقدی مجمع امسال هلدینگ پتروشیمی خلیج  فارس این رقم مطابق با 

رویه های سودآوری شرکتهای مشمول به ۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یابد.
وی افزود: سازمان هم اکنون مجوز توزیع سود نقدی را برای مشموالن سهام عدالت 
در اختیار داشته که با توجه به فرصت هشت ماهه شرکت های سرمایه پذیر، سهام عدالت 
برای واریز سود نقدی و همچنین امکان جمع آوری این سود برای رسیدن به ارقام قابل 

توجهی که بتوان میان مشموالن سهام عدالت توزیع کرد، باید منتظر ماند.  مهر

اصل 44
افتتاح آزادراه همت تا اسفند

مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از احداث ۵ 
هزار و ۴۴۰ کیلومتر انواع راه ها ش��امل آزادراه، بزرگراه، راه اصلی و خط آهن در 

پنج سال گذشته خبر داد.
خیراهلل خادمی گف��ت: ۶۰ درصد اعتبارات بخش حمل ونقل در حوزه احداث 

آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، راه روس��تایی و راه آهن به شرکت ساخت تخصیص داده 
می ش��ود. وی درخصوص آزادراه همت واقع در ش��مال آزادراه تهران - کرج خاطرنشان 

کرد: ساخت این آزادراه مشکل نقدینگی تملک مناطق مسکونی حاشیه آزادراه را دارد که در 
سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان برای تملک خانه های شهرک المهدی تخصیص داده شد، 

وی افزود: در حال حاضر الینینگ یکی از تونل ها به پایان رسیده و یکی دیگر از مشکالت 
آن نیز پل اتصال این آزادراه به جاده چالوس خواهد بود. اگر منابع مالی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد 

تومانی به پروژه تزریق شود، تا آخر سال می توانیم آن را افتتاح کنیم.  مهر

یل  گاردر

كيفرى  دادگاه   1124 شعبه   9509980234901118 كالسه  پرونده  دادنامه 
دو مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران  (1124 جزايى سابق) تصميم نهايى 
شماره 9709970232500627 شكات: 1- دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 
14 (شهيد محالتى) تهران به نشانى تهران، بزرگراه شهيد محالتى (آهنگ)، 
نبرد جنوبى، بلوار كوثر، جنب باغ گل 2- آقاى ابراهيم نوروزى خوشمردان 
فرزند على به نشانى خيابان خواجوى كرمانى، خيابان شياسى ارانى، پالك 
نشر  طريق  از  ابالغ   / صفرى  محمد  آقاى  متهم:  سوم  طبقه   ،8 واحد   ،135
آگهى در روزنامه اتهام ها: 1- توهين 2- ضرب و جرح عمدى راى دادگاه 
در كيفرخواست بدون شماره مورخ 97/2/2 دادسراى ناحيه 14 تهران براى 
محمد صفرى به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى به ابراهيم نوروزى و توهين 
به وى تقاضاى مجازات شده است  دادگاه با توجه به تحقيقات مرجع انتظامى 
و دادسرا از جمله اظهارات مطلعان و گواهى پزشكى قانونى بزهكارى وى را 
احراز كرد و به استناد مواد 709 و 714 قانون مجازات اسالمى 1392 و ماده 
608 قانون مجازارت اسالمى 1375 وى را به پرداخت ديات آتى براساس ديه 
كامل مرد مسلمان در حق شاكى محكوم مى كند دو صدم براى داميه روى 
ابروى چپ و سه هزارم براى كبودى زير اين چشم دادگاه براى توهين وى را 
به پرداخت يك ميليون ريال جزاى نقدى محكوم مى كند  راى صادره غيابى 
است و ظرف مهلت بيست روز از ابالغ واقعى به محكوم قابل واخواهى در اين 
شعبه دادگاه و پس از ان ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در 

دادگاه تجديدنظر استان تهران است .
 47706/م الف                رئيس شعبه 1124 دادگاه كيفرى 2 تهران – شهاب ابراهيمى

كيفرى  دادگاه   1124 شعبه   9509980235501801 كالسه  پرونده  دادنامه   
دو مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران  (1124 جزايى سابق) تصميم نهايى 
شماره 9709970232500641 خواهان: آقاى محمدحسين حاجى كاظم فرزند 
پالك  طالئى،  خان  كوچه  صالحى،  خيابان  مشيريه،  نشانى  به  محمدصادق 
31، واحد 12 خوانده: آقاى سيدحسين حيدرى فررزند سيدغضبان / ابالغ از 
طريق نشر آگهى در روزنامه خواسته: راى اصالحى راى اصالحى در سطر 
يازدهم دادنامه شماره 9609970232501363 اين شعبه سهو قلم رخ داده و 
دو پانزدهم چهار پانزدهم نوشته شده است كه طى اين دادنامه و به استناد 
ماده 381 قانون آيين دادرسى كيفرى اصالح گرديد راى صادره به تبع راى 
اصلى قابل تجديدنظر خواهى است و تسليم رونوشت هر كدام از دو راى به 

تنهايى ممنوع است .
 47707/م الف                رئيس شعبه 1124 دادگاه كيفرى دو تهران – شهاب ابراهيمى

 دادنامه شاكى: آقاى مسعود بخشى نژاد افشار فرزند تقى به نشانى رباط 
كريم، نصيرآباد، خ امام خمينى، ك ميالد 11، پ 11 متهمين: 1- آقاى رضا 
ابراهيمى به نشانى تهران، رى ، فشافويه 2- آقاى على اوليايى منش فرزند 
وليعصر،  خ  تهران،  شهر  تهران،  شهرستان  تهران،  نشانى  به  ابوالفضل 
نرسيده به ميدان ونك، ساختمان  2588 ، طبقه اول، واحد 12 اتهام: ايراد 
اتهام  درخصوص  دادگاه  راى  كار  حوادث  اثر  بر  غيرعمدى  بدنى  صدمه 
آقايان 1) على اوليائى منش فرزند ابوالفضل، 28 ساله، باسواد و متاهل و 
از وى  بيشترى  ابراهيمى كه مشخصات فردى  قيد كفالت 2) رضا  به  آزاد 
در دست نمى باشد هر دو دائر بر تسبيب در ايراد صدمه بدنى غيرعمدى 
ناشى از عدم رعايت مقررات ايمنى محيط كار با تقصير هر يك به ميزان سى 
درصد (30%) موضوع شكايت آقاى مسعود بخشى نژاد افشار فرزند تقى 
با وكالت بعدى خانم سميه جعفرى با اين شرح كه حسب شكايت مطروحه 
و تحقيقات به عمل آمده شاكى به عنوان احدى از كاركنان شركت مهندسين 
پيشبرد ارتباطات لسان به مديرى عاملى متهم رديف اول در مورخ 95/8/18 
مشغول كار و بررسى دوربين هاى سالن كارگاه سنگ برى متعلق به متهم 
رديف دوم در ارتفاع بوده كه در اثر سقوط از ارتفاع مصدوم و مجروح مى 
گردد، با عنايت به محتويات پرونده و توجه در اوراق آن از جمله شكايت 
و  مشاراليه  قانونى  پزشكى  نظريات  مفاد  و  شاكى  توضيحات  و  مطروحه 
هاى  گزارش  و  انتظامى  مرجع  توسط  آمده  عمل  به  تحقيقات  به  توجه  با 
اداره كار و همچنين به مفاد  اين مرجع وبا توجه به مفاد نظريه بازرسين 
نظريه بازرسين اداره كار و همچنين مفاد نظريه هيات سه نفره كارشناسان 
احوال  و  اوضاع  به  منطبق  كه  كار  از  ناشى  حوادث  زمينه  در  دادگسترى 
موجود است و مصون از ايراد و تعرض مانده و با توجه به مفاد اظهارات 
متهم رديف اول و اقرار وى نسبت به اصل تقصير و اعتراض مشاراليه به 
ميزان تقصير خويش و با توجه به اينكه متهم رديف دوم عليرغم دعوت به 
جلسه دادرسى  در اين جلسه حضور نيافته و دفاع موثرى معمول نداشته 
است و با لحاظ تعداد كارگران كارگاه و حداقل حقوق و مزاياى روزانه كارگر 
در تاريخ وقوع جرم و با عنايت به اعالم رضايت و گذشت شاكى نسبت به 
قابليت  لحاظ  و  انتظامى  مرجع   96/8/24 مورخ  متهمين طى صورت جلسه 
گذشت و تصالح ديه صدمات وارده با استناد به بند ب ماده 13 قانون آيين 
دادرسى كيفرى و ماده 91 و بند1 ماده 176 قانون كار و با لحاظ مقررات 
بند ت ماده 37 و بندهاى الف و ت ماده 38 قانون مجازات اسالمى (مصوب 
سال 92) نسبت به متهم رديف اول به لحاظ اقرار موثر و اعالم رضايت و 
مشاراليه ضمن صدور  كيفر  در  تخفيف  درجه  دو  اعمال  و  شاكى  گذشت 
قرار موقوفى تعقيب نسبت به ديه صدمات وارده به شاكى به جهت رضايت 
وى، حكم به محكوميت متهم رديف اول (على اوليائى منش) به پرداخت مبلغ 
11/000/000 ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت (به عنوان جزاى نقدى 
درجه هفت) و محكوميت متهم رديف دوم (رضا ابراهيمى) به پرداخت مبلغ 
در  كارگر  مزد روزانه  برابر حداقل  عنوان دويست  (به  ريال   54/144/800
تاريخ وقوع جرم) از حيث جنبه عمومى جرم صادر و اعالم مى دارد  حكم 
محكوميت صادره نسبت به متهم رديف اول حضورى بوده و ظرف مهلت 20 
روز از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران 
مى باشد  و نسبت به متهم رديف دوم غيابى بوده و ابتدا ظرف مهلت 20 روز 
قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف همين مهلت قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران خواهد بود .
 101 شعبه   دادرس  الف                     47708/م   
ارونقى مهدى   – فشافويه  بخش  عمومى  دادگاه  جزايى 

 متن آگهى بدين وسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
كه  حسن  فرزند  شوكتى  ساالر  متهم  به  كيفرى  امور  در  انقالب  و  عمومى 
مجهول المكان به اتهام ايراد صدمه بدنى غيرعمدى ناشى از بى احتياطى در 
امر رانندگى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار يا محلى آگهى مى شود 
كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج جهت دفاع از اتهام انتسابى در شعبه به 
شماره 960931 در شعبه شانزدهم داديارى دادسراى ناحيه چهارده تهران 
حاضر و در غير اين صورت اين شعبه وفق مقررات مطابق مواد 217 و 218 

مذكور همان قانون رسيدگى غيابى و اظهارنظر خواهد نمود .
 47698/م الف           داديار شعبه شانزدهم داديارى دادسراى عمومى 
مشيزى حبيبه خسروى   – تهران  محالتى)  (شهيد   14 ناحيه  انقالب  و 

 متن آگهى در پرونده كالسه 9609980234301031 اين شعبه آقاى حسن 
امينى فرزند حسين به اتهام ضرب و جرح تحت تعقيب قرار گرفته است  با 
قانون  ماده 174  اجراى مقررات  بودن متهم و در  المكان  به مجهول  عنايت 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ 
مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار اين اگهى جهت دفاع از اتهام 
عدم حضور  در صورت  است  بديهى  گردد   حاضر  اين شعبه  در  انتسابى 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد .
دادسراى  داديارى  سوم  شعبه  داديار  الف            47699/م    
راضيه شهروزى  – تهران  محالتى  شهيد   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

اين شعبه آقاى ياسر   متن آگهى در پرونده كالسه 9609980234301253 
طهماسوند فرزند ابوالقاسم به اتهام توهين و تهديد تحت تعقيب قرار گرفته 
است  با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراى مقررات ماده 174 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده 
ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار اين اگهى جهت دفاع از 
اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد  بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد .
دادسراى  داديارى  سوم  شعبه  داديار  الف            47700/م    
راضيه شهروزى  – تهران  محالتى  شهيد   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

دادگاه كيفرى  دادنامه پرونده كالسه 9609980235500679 شعبه 1124   
دو مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران  (1124 جزايى سابق) تصميم نهايى 
شماره 9709970232500629 شكات: 1- آقاى جاللى ترار فرزند ترابعلى 
به نشانى افسريه، خيابان 42 بين 15 مترى سوم و چهارم پالك 16 واحد 
به  تهران  محالتى)  (شهيد   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى   -2    ،3
كوثر،  بلوار  جنوبى،  نبرد  (آهنگ)،  محالتى  شهيد  بزرگراه  تهران،  نشانى 
از طريق نشر  ابالغ   / قيدارعلى   پرنلو فرزند  باغ گل متهم: خانم آذر  جنب 
آگهى در روزنامه اتهام: انتقال مال غير راى دادگاه در كيفرخواست شماره 
9710430234000921 دادسراى ناحيه 14 تهران براى آذر پرنلو به اتهام 
انتقال مال غير (واحد مسكونى فروخته شده به دين محمدى ايمانى به شاكى) 
تقاضاى مجازات شده است  دادگاه با توجه به تحقيقات مرجع انتظامى و 
دادسرا از جمله قولنامه هاى شخص اخيرالذكر و جالل ترار) بزهكارى وى 
انتقال مال غير و ماده  را احراز كرد و به استناد ماده يك قانون راجع به 
را  ارتشاء و كالهبردارى وى  اختالس،  قانون تشدى مجازات مرتكبان  يك 
به تحمل چهارسال حبس و پرداخت هفده ميليون تومان جزاى نقدى و نيز 
كند  راى صادره غيابى است و  به شاكى محكوم مى  مبلغ  استرداد همين 
ظرف مهلت بيست روز از ابالغ واقعى به محكوم قابل واخواهى در اين شعبه 
دادگاه و پس از آن  ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه 

تجديدنظر استان تهران است .
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باج�ه گروه معیشت  ط��ی روزهای اخی��ر اخباری پش�ت 
روی خروج��ی برخی پایگاه های خبری قرار گرفت 
ک��ه واکنش ها و نقطه نظرات خاص��ی را به همراه 
داشت. واکنش ها به حدی بود که بعد از گذشت ۵ 
روز؛ بعدازظهر روز شنبه پایگاه اطالع رسانی دولت 
با انتشار جوابیه ای انتشار این قبیل اخبار را کذب و 
در جهت تخریب اقدامات مطلوب دولت برشمرد. 

در خبر منتشر شده رسانه های اعالم کرده بودند 
که رئیس کل س��ابق بانک مرکزی ادعا کرده است 
که نرخ دالر به دستور معاون اقتصادی رئیس جمهور 
گران شده اس��ت. بعد از انتشار این خبر سیف این 
ادع��ا را دروغ محض و مص��داق کامل افترا و جعل 
خبر دانس��ت و پایگاه اطالع رسانی دولت نیز اعالم 
کرد: "دولت دوازدهم برای اولین بار برخوردی قاطع 
درخصوص موسس��ات مالی و اعتباری غیرقانونی و 
اقدامات مخرب آنها درخصوص پول شویی و تضعیف 
نظام بانکی و مالی کشور به عمل آورد و در این بین 
دکت��ر نهاوندیان معاون اقتص��ادی رئیس جمهور و 
دکتر سیف رئیس کل س��ابق بانک مرکزی نقشی 
چش��مگیر در تاباندن نور به تاریک خانه اشباح این 
موسس��ات داشتند و از اثر اقدامات آنها برای احقاق 
حق��وق مال باختگان و نجات نظام بانکی پولی مالی 
کشور ضربات س��نگینی را به گردانندگان و پدران 

معنوی این موسسات مالی و اعتباری زد."
نکته قابل توجه دیگر در متن یاد شده آن بود 
که انتشار این قبیل اخبار از سوی پدر خواند ه های 
موسس��ات غیرمجازی است که بساط آنها برچیده 
شده اس��ت و این پدرخواندگان برآن هستند تا از 
وضعیت پیش آمده بهره برده و پیش از آنکه نقش 
مخرب آنها در وضعیت بازار ارز و س��که مش��خص 

ش��ود توپ آن را به زمین دول��ت بیندازند اما این 
در حالی اس��ت که همه شواهد حکایت از آن دارد 
که دولت در سیاس��ت گذاری ارزی خود چه پیش 
از التهاب��ات ارزی و چه در زمان کنترل بازار ارز به 

دنبال نرخ تعادلی ارز بوده است. 

راهبردهای درست؛ اجرای غلط
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی فارغ از مسایل 
مطرح ش��ده در رس��انه ها و تکذیب های ارایه ش��ده 
درپی آن درارزیابی عملکرد دوره ریاست کلی سیف 
و سیاس��ت های اعمال شده از س��وی متولیان بانک 
مرکزی و تصمیم گیران کشور با اشاره به روند فعالیت 
چند ساله این دست اندرکاران می گویند؛از سال ۹۲ 
که دولت یازدهم کار خود را به عنوان دولت تدبیر و 
امید آغاز کرد با توجه به بدعهدی و بی توجهی دولت 
دهم به توصیه کارشناس��ان اقتصادی و هشدارهایی 
که درخصوص شرایط مختلف کشور خصوصا بحث 
اقتصاد داش��ت ،این انتظار می رفت که این روند در 
دولت یازدهم اصالح شود و تمام راهبردها و شعارهای 

متولیان نیز همراستا با این مساله بود.
 به گفته کارشناس��ان؛ ش��عار عمل به توصیه 
اقتصاددان��ان و ع��دم تکرار برخ��ی تجربیات تلخ 
گذشته ؛امیدهای فراوانی را در زمینه بهبود اوضاع 
ایجاد کرد و درپی آن تفاهم اولیه در مورد برجام؛ 
بهبود برخی از شاخص های کالن اقتصادی و نرخ 
رشد سرمایه گذاری و تا حدودی قدرت یافتن پول 
ملی و... منجر به آن شد تا این باور ایجاد شود که 
تمام راهبردهای ارایه ش��ده از س��وی دولت و تیم 

اقتصادی وی درست تلقی شود. 
این گ��روه از کارشناس��ان می گویند؛ امید به 
اجرای درس��ت راهبردهای درس��تی مانند کاهش 

رش��د نقدینگی؛ کاهش اعمال تصدی گری دولت 
و نیز تنظیم و کنترل موسس��ات پولی غیرمجاز و 
هدف گ��ذاری برای کاهش نرخ ت��ورم و یک رقمی 
ش��دن تورم منجر به آن ش��د تا نگاه ها به عملکرد 

اقتصادی دولت مثبت تر از قبل شود. 

بی توجهی به هشدارهای اقتصادی 
 براس��اس امار موجود و طب��ق آنچه متولیان 
اقتص��ادی کش��ور مطرح کرده اند در ۲ س��ال ۹۵ 
و ۹۶ کش��ور با کاه��ش تورم و رس��یدن به تورم 
یک رقمی مواجه شده است و میزان رشد نقدینگی 

در کش��ور هم در حدود ۳ ت��ا ۴ درصد کاهش 
یافته است اما برخالف تمام این موارد که از 
دید متولیان اقتصادی دولت موفقیت تلقی 

می ش��ود؛ عدم توجه متولیان اقتصادی 
کشور به هشدار کارشناسان اقتصادی 
که همواره معتقدند بودند که با توجه 

به شرایط کنونی اقتصاد باید طرح 
یکسان س��ازی نرخ ارز انجام شود 
اما دولت و تیم اقتصادی به دالیل 

خاصی از این مس��اله سرباز زدند و 
این دقیقا همان سیاس��ت غلط��ی بود که متولیان 
درپی��ش گرفتن��د و علی رغ��م اینک��ه پیش بینی 

می ش��د تا در کنار کاهش نرخ تورم و اصالح سایر 
شاخص ها دولت به این مهم مبادرت ورزیده و راه 
را برای سایر اصالحات مهیا کند اما دولت دقیقا از 

همین نقطه آسیب اصلی را دید.
به اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی 
مش��کالت اصلی دولت تدبیر وامید دقیقا از تالطم 
بازار ارز ش��کل گرفت و ش��اید 
اگر زودتر از این ها این مساله 
م��ورد توجه ق��رار می گرفت 

االن با این مساله مواجه نبودیم. 
منتقدان اقتصادی با توجه به موارد یادش��ده 
بس��ته اقتصادی جدید همت��ی را مدنظر قرار داده 
و می گوین��د؛ اگر نوع نگاه رئیس کل بانک مرکزی 
مبنی بر تعیین قیمت ارز توسط بازار تداوم داشته 
و متولیان نس��بت به این گفته خود وفادارباشند و 
درکنار آن دولت انظباط پولی و مالی را س��رلوحه 
خود قرار دهد بی ش��ک شرایط اقتصادی به سمت 

بهبود حرکت خواهد کرد.

اقدامات در راستای انظباط پولی 
ای��ن منتق��دان درخصوص اقدام��ات الزم در 
راس��تای انظباط پولی دولت را جلوگیری از اضافه 
برداش��ت بانک ها؛ ع��دم تالمین خری��د اعتباری 
دولت برای خرید تضیمنی محصوالت کش��اورزی 
از مح��ل پ��ول پرق��درت و همچنین کاهش 
بودج��ه ش��رکت های دولت��ی در بودج��ه 
س��نواتی دانش��ته و می گویند؛ اگر این 
روند اجرایی شود میتوان به۹ متعادل 
شدن بازار امیدوار بود اما اگر از این 
بح��ران درس نگیری��م مجدد تکرار 
خواهد شد همانظور که بحران سال 
۹۱ و ۹۲ مجدد در ۹۶ و ۹۷ در حال 

تکرار است.
به گفته این کارشناس��ان آنچه در 
بدنه کارشناسی س��تاد اقتصادی دولت 
ملموس اس��ت؛ آن است که یا مدیران به 
معنی واقعی آنطور که باید توجیه نشده اند 
و یا اینکه مدیران گوش شنوایی به گفته های 
کارشناسان داخل بدنه و البته خارج از بدنه 

دولت ندارند. 

در کارگروه مزد شورای عالی کار مطرح شد؛
ید کارگران  افزایش قدرت خر

نماین��ده کارگ��ران در کارگروه مزد ش��ورای عالی  کار و  کار، از بررس��ی س��ه راهکار و پیش��نهاد مشترک کس�ب 
نمایندگان کارگری و دولت در نشست دیروز این کارگروه جهت ترمیم 

و افزایش قدرت خرید کارگران خبرداد.
فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات نشست کارگروه دستمزد شورای 
عالی کار که با هدف بررس��ی راهکارهای افزای��ش قدرت خرید جامعه 
کارگری در س��ال ۹۷ به دلیل شرایط ویژه اقتصادی تشکیل شد گفت: 
این نشس��ت با حضور نمایندگان کارگری و نمایندگان س��ه وزارتخانه 
عض��و ش��ورای عالی کار برگزار ش��د و نماین��دگان کارفرمایی به دلیل 

مشغله کاری نتوانستند در این نشست حاضر شوند.
وی با بیان اینکه در این نشس��ت نمایندگان دولت همکاری و تعامل 
خوب��ی در جهت حصول یک راه��کار عملی برای افزای��ش قدرت خرید 
کارگران داشتند افزود: در این کارگروه سه راهکار از سوی نمایندگان دولت 
و کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری پیشنهاد شد.

نماین��ده کارگران در ش��ورای عالی کارافزود: توزیع س��بد کاال در 
چند نوبت در طول س��ال یکی از پیش��نهادات نماین��دگان دولت بود، 
اما نمایندگان کارگری این پیش��نهاد را نپذیرفتند. توفیقی با اش��اره به 
پیش��نهاد نمایندگان کارگری گفت: پیش��نهاد مشخص ما این است که 
رق��م حق بن کارگری از می��زان ۱۱۰ هزار تومان فعل��ی افزایش یابد و 
دول��ت نیز معادل این رقم را اختصاص دهد تا »س��تاد بن« که پیش از 

سال ۸۴ فعال بود با رفع نواقص گذشته، مجدد احیا شود.
وی اف��زود: همچنین راهکار دیگر آن اس��ت که کاالها و مولفه های 
تاثیر گذار در سبد معیشت کارگران با نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان پیش بینی 
ش��ده در بودجه ۹۷ تامین شود تا این اقالم با قیمت مناسب در اختیار 

این گروه از جامعه قرار گیرد.  مهر

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران:
افزایش هفتگی قیمت  لوازم خانگی 

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی تهران  ک��ش گف��ت: اتحادی��ه پیش��نهاد داده تا ل��وازم خانگی خ�ط 
احتکاری کش��ف ش��ده تحت نظارت اتحادیه و سازمان صنعت، معدن و 
تجارت توس��ط شرکت های واردکننده بین واحدهای صنفی برای عرضه 

در بازار توزیع شود.
محم��د طحان پور گف��ت: بعد از توقیف لوازم خانگی احتکار ش��ده 
در انبار، برخی از ش��رکت های لوازم خانگی اع��الم کردند که این لوازم 
و قطعات مورد نیاز، با ارز آزاد وارد کش��ور شده و به سازمان حمایت از 
مصر ف کنندگان و تولید کنندگان نامه نوشته اند تا نسبت به قیمت گذاری 
آن اقدام کند، اما به دلیل عدم تعیین قیمت  جدید از س��وی س��ازمان 

حمایت، کاالها را به بازار عرضه نکرده اند. 
وی با بیان اینکه کاالهای کشف شده در این انبارها با عنوان کاالی 
احتکاری از سوی سازمان تعزیرات توقیف شده است، افزود: با توجه به 
اینکه شرکت ها در انتظار قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت بوده اند، 

اما به نظر ما این کاالها احتکار نبوده اند. 
طهان پور اظهار داشت: لوازم خانگی کشف شده احتکاری فعال توسط 
سازمان تعزیرات توقیف شده و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی پیشنهاد 
داده  تا این کاالها بعد از قیمت گذاری توس��ط سازمان حمایت، با نظارت 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی و 
توسط شرکت واردکننده بین واحدهای صنفی دارای پرونده کسب که از 

سوی اتحادیه معرفی می شود، برای عرضه در بازار توزیع شود.
وی افزود: متاسفانه کسانی که شعار می دادند جلوی واردات را بگیرید 
و م��ا کاال تامین می کنیم، نه تنها کاالی مورد نیاز را تامین نکردند، بلکه 
ممنوعیت واردات برخی قطعات مورد نیاز در این بخش منجر به کاهش 

۵۰ درصدی تولید لوازم خانگی در ۵ ماه ابتدای امسال شد.  فارس

سیاست روز سیاست های غلط اقتصادی دولت را بررسی می کند؛

گوش ناشنوای مدیران اقتصادی 
برای حل بحران

در مردادماه 97؛
مسکن در تهران 6/3 درصد گران شد

جدیدترین آمار رسمی حاکی از آن است  خونه به  که در مرداد امس��ال متوس��ط قیمت هر خونه 
مترمربع واحد مس��کونی نسبت به ماه پیش از آن حدود ۴۵۰ 

هزار تومان افزایش یافته است.
مطابق آمار رس��می در ۳۱ روز مردادماه امس��ال مجموعا 
۱۱ ه��زار و ۱۵۴ فقره مبایعه نامه در مناطق ۲۲ گانه پایتخت 
ثبت شده که در مقایسه با ماه پیش از آن )تیر ۹۷( با ۱۱۷۵۸ 

فقره ۵.۱ درصد کاهش یافته است.
ط��ی ماه های اردیبهش��ت، خرداد و تیر، م��رداد ۹۷ قیمت 
متوس��ط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۲ میلیون 
تومان افزایش یافته اس��ت. به عبارت دیگر مقایس��ه قیمت هر 
مترمرب��ع آپارتمان در مردادماه امس��ال با قیم��ت فروردین ۹۷ 
حکای��ت از افزایش یک میلی��ون و ۸۴۶ هزار تومان دارد. بر این 
اساس در پنجمین ماه سال قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی 
در منطقه یک با رشد حدود ۸۰۰ هزار تومانی نسبت به ماه پیش 

از آن به ۱۵ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان افزایش یافته است.
در منطق��ه ۲ نیز افزایش قیمت ح��دود ۸۰۰ هزار تومان 
بوده؛ در این منطقه متوسط قیمت از ۱۱ میلیون و ۱۲۲ هزار 

تومان به ۱۲ میلیون و ۶۹ هزار تومان افزایش یافته اس��ت. در 
منطقه ۳ قیمت متوس��ط یک مترمربع آپارتمان ۱۳ میلیون و 
۹۸ توم��ان، در منطقه ۴ بالغ بر ۷ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان 
)افزایش ۷.۱ درصدی(، در منطقه ۵ بالغ بر ۹ میلیون و ۵۳۶ 
هزار تومان، در منطقه ۶ بالغ بر ۹ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان و 
در منطقه ۷ نیز قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مردادماه 

امسال ۶ میلیون و ۶۷۷ هزار تومان بوده است.
قیم��ت هر مترمربع آپارتم��ان در منطقه ۸ به ۶ میلیون و 
۸۷۳ هزار تومان، در منطقه ۹ به ۴ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان، 
در منطقه ۱۰ به ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، در منطقه ۱۲ به 
۳ میلیون و ۷۳۲ هزار تومان، در منطقه ۱۳ به ۶ میلیون و ۳۴۶ 
هزار تومان، در منطقه ۱۴ به ۵ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و در 
منطقه ۱۵ به ۳ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین در منطقه ۱۶ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
از ۳ میلیون و ۴۱۸ هزار تومان تیرماه به ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار 

تومان در مردادماه ۹۷ افزایش یافته است. تعداد مبایعه نامه های 
این منطقه نیز از ۲۳۷ فقره به ۱۹۴ فقره کاهش یافته است.

در منطقه ۱۷ قیمت متوس��ط با رش��د ۳.۲ درصدی به ۳ 
میلیون و ۳۹۱ هزار تومان افزایش یافته اس��ت. کمترین میزان 
افزایش قیمت مربوط به منطقه ۱۸ است؛ در این منطقه قیمت ها 
با رش��د ۲ درصدی به ۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده است. 
قیم��ت هر مترمربع آپارتمان در مناطق ۱۹ و ۲۰ نیز به ترتیب 
با رش��د ۲.۸ و ۸.۷ درصدی به ۳ میلی��ون و ۷۶۵ هزار تومان و 
۳ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان افزایش یافته است. در منطقه ۲۱ 
قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی از ۵.۴ میلیون تومان به ۵.۸ 
میلیون تومان و در منطقه ۲۲ نیز از ۶ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان 

به ۶ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان افزایش یافته است.
 در مجموع متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق 
۲۲گانه تهران طی مردادماه امسال در مقایسه با ماه پیش از آن 

)تیر ۹۷( بالغ بر ۶.۳ درصد افزایش یافته است.  تسنیم

سازمان حمایت از تولیدکننده و  ت ر مصرف کنن��ده در نام��ه ای ب��ه تج����ا
س��ازمان های صنع��ت مع��دن و تجارت ۳۱ اس��تان 
موض��وع قیم��ت برنج هن��دی ۱۱۲۱ و پاکس��تانی 

باسماتی اعالم کرد.
در این نامه آمده است در راستای ضرورت نظارت 
بهینه بر قیمت و توزیع کاالهای اساسی بهره مند از ارز 
رس��می و مطابق بررسی اس��ناد و مدارک دریافتی از 
شرکت های واردکننده انواع برنج حداکثر قیمت فروش 
کیفی ترین برنج هندی۱۱۲۱ و پاکس��تانی در مبادی 
ورودی کش��ور و قیمت مصرف کنن��ده مطابق قیمت 

اعالمی سازمان حمایت از مصرف کننده لحاظ می شود.
در بخشی از این نامه آمده است:۱- به قیمت های 
فروش واردکننده برای توزیع در سراس��ر کشور کرایه 

حمل مطابق اس��ناد و مدارک مثبت )بدون تغییر در 
قیمت فروش مصرف کنن��ده( قابل اعمال خواهد بود. 
۲- چنانچه براساس نوع برنج کیفیت، زمان خرید و... 
قیمت های مورد عمل و جاری در سطح استان پایین تر 
از نرخ های فوق باش��د، قیمت های جاری مس��تند به 
اس��ناد و مدارک مثبت و اعمال ضوابط قیمت گذاری 
توسط س��ازمان صنعت معدن و تجارت استان مالک 
عمل خواهد ب��ود. ۳- قیمت های من��درج در جدول 
ف��وق حداکثر قیم��ت اعمالی خواهد ب��ود و عرضه با 
قیمت های پایین تر به مصرف کنندگان در هر شرایطی 

اقدامی شایسته و مورد تقدیر می باشد.  تسنیم

سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعالم کرد

 فروش برنج هندی
باالتر از 8000 هزار تومان 

غیرقانونی است


