
اقتصاد ایران دیر زمانی است  که با نوس��ان نرخ ارز و البته جنب استانبول
در پاره ای از موارد با ارز های دس��توری دس��ت و 
پنج��ه نرم می کند اما آنچه از ش��واهد امر بر می 
آی��د ن��ه متولی��ان کنونی و ن��ه متولیان��ی که در 
گذش��ته س��کان دار این بازار مهم و تاثیر گذار در 
س��ایر بازارهای اقتصادی بودند نتوانستند آن طور 
ک��ه باید این ح��وزه را کنترل و ی��ا تدبیری برای 
تصمیمات دس��توری که برای آن اعمال می کنند 

داشته باشد.
 نگاهی به روند نوس��ان نرخ ارز از یکسال گذشته 
تاکنون ، دقیق��ا از زمانی که دولت تصمیم گرفت 
ت��ا ارز 4200 را به عن��وان یک ارز با قیمت خاص 
ب��ه برخ��ی از کااله��ا و  همچنین برخ��ی از افراد 
اختصاص دهد  نشان می دهد که نحوه مدیریت و 
تخصی��ص ارز و همچنین نظارت های پیرامون آن 
،آن طور که باید موثرودقیق نبوده که ماحصل آن 

تولد چنین بازار آشفته ای شده است.
اگر چه تخصیص ارز 4200 تومان به نگاه متولیان 
دولتی تخصیص ارز مورد نیاز برای  تامین کاالهای 
اساس��ی مورد نیاز مردم بوده است اما برآیند تمام 
ای��ن نگاه ها آن ش��ده که حجم قاب��ل توجهی از 
ارزه��ای تخصیص یافته ناپدید ش��ده و یا اگر هم 
ناپدید نیست به کاالهایی تخصیص یافته که هیچ 

یک در جرگه کاالهای اساسی نبوده و نیست.
نقش ارز در تورم لجام گسیخته 

کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتص��ادی در ارزیابی 
تبع��ات تخصی��ص ای��ن ارز ب��ا تاکید ب��ر ناموفق 
بودن این سیاس��ت و  هش��دار نس��بت به تبعات 
منف��ی پیش روی اقتصاد کش��ور از این مهم پرده 
ب��ر می دارند که بخش مهم��ی از تورم موجود در 
کش��ور  نش��ات گرفته از ارز4200 و تخصیص آن 

به یکسری از کاالهاست 
ب��ه طوریک��ه براس��اس 
مرکزپژوه��ش  گ��زارش 
ت��ورم  مجل��س  ه��ای 
کاالهای اساسی مشمول 
ارز ترجیح��ی  دریاف��ت 
از اس��فند 96 ت��ا بهمن 
97 ب��ر مبنای ش��اخص 
قیم��ت مص��رف کننده 
)CPI( 53 درص��د و بر 
قیمت  ش��اخص  مبنای 
 47 )PPI( تولید کننده
درصد بوده در حالی که 
تورم برای کل کاالها بر 
قیمت  ش��اخص  مبنای 

 73  )CPI( مصرف کنن��ده 
درصد و ب��رای کاالهای غیر مش��مول 85 درصد 

بوده است. 
به باور این کارشناسان اگر سیاست اصلی این اقدام 
متولیان  ؛ایجاد ثبات در قیمت کاالهای اساس��ی 
بوده عمال نه تنها این مهم محقق نشده بلکه رشد 
لجام گسیخته قیمت کاالها براساس گزارش هایی 
که از س��وی بانک مرکزی و مرک��ز آمار ارایه می 

شود بیش از تخصیص آن ناموفق بوده است. 
براساس گزارش مرکز آمار از تورم منتهی به تیرماه 
98 ، نرخ گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، نسبت به 
خردادماه ۱.3 درصد و نسبت به تیر ماه سال قبل 

رش��د 7۱.9 درصدی  داشته است و برهمین مبنا  
کامال می توان مدعی ش��د که سیاس��ت متولیان 
برای ثبات قیمت ها ب��ه خصوص قیمت کاالهای 

اساسی شکست خورده بوده و هست.
براس��اس آمارهای ناش��ی از این گ��زارش نیز نرخ 
کاالهای این گروه نس��بت به تیر ماه سال گذشته 
)تورم نقطه به نقطه( با رش��د چشم گیری مواجه 
ب��وده به طوریکه    خوراکی ه��ا 59.7 درصد، نان 
و غ��الت 28.9 درصد، گوش��ت قرمز و س��فید و 
فرآورده های درصد، گوشت قرمز آنها 77 و گوشت 
ماکی��ان 76.4 درص��د، ماهی ه��ا و ص��دف داران 
8۱.3 درصد، ش��یر، پنیر و تخم مرغ 45.2 درصد، 

روغن ها و چربی ها 45.6 
و خشکبار  میوه  درصد، 
82.5 درصد، سبزیجات 
ش��کر،  درص��د،   75.7
مربا، عس��ل، شکالت و 
ش��یرینی 48.9 درصد، 
چ��ای، قه��وه، کاکائ��و، 
نوشابه و آب میوه 58.۱ 
محص��والت  و  درص��د 
طبق��ه بندی نش��ده در 
درصد    97 دیگ��ر  جای 
را تجربه  افزایش قیمت 

کرده اند. 

فساد پیدا و پنهان 
در کنار این رشد قیمت اما 
داس��تان دالرهای 4200 تخصیص یافته و  مفقود 
ش��ده خود حکایت دیگری از شکس��ت سیاس��ت 
تخصیص ارز 4200 دارد اما برآیند همه این موارد 
ومشکالت ایجاد شده در اقتصاد کشور و همچنین  
تبعات فس��ادهای ش��کل گرفته  در برابر منفعتی 
ک��ه  تخصیص این ارز برای هر یک از  افرادی که 
از  تخصی��ص این ارز دولتی منفعت می برند هنوز 
نتوانسته دولت و متولیان امر را به این باور برساند 
که تخصیص این ارز را حذف کند و یا تدابیر ویژه 

ای برای نظارت بر این بازار داشته باشد.
ب��ا وجوداین مه��م هنوز که هنوزه هی��چ برنامه و 

دستورالعملی برای این مهممطرح و اجرایی نشده 
و برآیند تمام موارد نشان از برتری سودجویی عده 
ای بر نفع م��ردم دارد که متولیان همچنان به نام 
م��ردم ارز 4200 را به کام عده ای رانت طلب می 
کنند و همچنان بر طبل سیاس��ت های شکس��ت 

خورده خود می کوبند. 
فس��اد و رانت بازی موجود دراین ب��ازار  در طول 
یکسال اخیر به حدی بوده که  در کنار کارشناسان 
و تحلیلگران اقتص��ادی  ؛نمایندگان و تجار بخش 
خصوص��ی هم در بیانی��ه ای خواس��تار این ارز و 
تخصیص آن ش��ده اند اما متولی��ان امر همچنان 
نگران آن قشر خاص دریافت کننده این ارز 4200 
هس��تند و هنوز اقدام جدی برای این مهم نداشته 

و ندارند.

بیانیه بخش خصوصی
30تیرماه س��الجاری بود که اولین نشس��ت هیات 
نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم برگزار شد و در 
پی آن نمایندگان  این نهاد خصوصی با 87 درصد 
آرا، رأی به حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران 

دادند.
در بیانیه منتش��ر ش��ده  توس��ط این اعضا ؛ چهار 
دلیل عمده برای ح��ذف این حمایت ارزی مطرح 
و ت��الش های دول��ت برای کنترل ارز به واس��طه 
اعط��ای ارز 4200 تومانی و در پی آن ایجاد تورم 
53 درصدی ناکام خوانده شد. نمایندگان این اتاق 
همچنین انحراف منابع ارزی و گس��ترش فساد و 
رانت جوی��ی، تضعیف تولید ملی و افزایش احتمال 
کس��ری و تهدید پایداری مال��ی بودجه در صورت 
ت��داوم اج��رای این سیاس��ت را به عن��وان دالیل 
ضرورت ح��ذف ارز 4200 تومانی عنوان کردند و 

در پی آن خواستار حذف آن از اقتصاد شدند.
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 افتتاح مرحله نخست فاز سوم بندر 
رجایی تا پایان امسال

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر 
و دریانوردی از افتتاح مرحله نخس��ت فاز س��وم بندر 
ش��هید رجایی در قالب طرح توسعه این بندر تا پایان 

امسال خبر داد.
محمدرضا اهلل یار اظهار کرد: طرح توسعه فاز سوم بندر 
شهید رجایی را در دستور کار قرار داده ایم که تاکنون 

پیشرفت مناسبی هم داشته است.
وی اف��زود: پس از افتتاح این ف��از، قابلیت پهلوگیری 
کشتی های کانتینری نس��ل هفتم دنیا با ظرفیت ۱8 

هزار و TEU 400 وجود دارد.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و 
دریانوردی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته درصدد هستیم که بخش نخست فاز سوم بندر 

شهید رجایی تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
اهلل ی��ار اعالم کرد: ب��ا بهره برداری از فاز س��وم بندر 
 TEU شهید رجایی ظرفیت این بندر تا 2.۱ میلیون
 TEU افزای��ش می یابد و ب��ه حدود هش��ت میلیون

خواهد رسید.  ایسنا

اعالم شرایط جدید صادرات میوه  
مدی��رکل دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت در نام��ه ای به گمرک ایران 

شرایط جدید صادرات میوه را اعالم کرد.
پیرو مکاتبه کنفدراس��یون صادرات ایران با حس��ین 
م��درس  خیابانی قائم مقام وزی��ر صمت و نامه نگاری 
س��عید عباس��پور، مدیرکل دفتر مق��ررات صادرات و 
واردات، وزارت صم��ت در نام��ه ای به گم��رک ایران 

شرایط جدید صادرات میوه را اعالم کرد.
در ای��ن نامه خطاب به میراش��رفی رئیس کل گمرک 
ایران آمده اس��ت، بازگشت نامه ش��ماره 60.6۱803 
م��ورخ 98.3.28 وزیر صنعت در مورد ش��رایط صدور 
محموله های صادراتی میوه و تره بار و محصوالت غذایی 
مذکور به اس��تحضار می رساند: به دلیل شرایط نقل و 
انتقال و هزینه های س��ربار در ص��ادرات کاال و وجود 
نس��بی زیرس��اخت های الزم در گم��رکات حوزه های 
اس��تانی عبارت بند »الف« به شرح ذیل اصالح و بند 
»ب« حذف می گردد. مراتب را یادداشت و به گمرکات 
اجرایی ابالغ فرمایید.الف: محموله های صادراتی میوه 
و تره بار و محصوالت غذایی در گمرکات اصالحی پس 
از ص��دور گواهی قرنطین��ه و تأیید و ارزیابی ضوابط و 
شاخص های بسته بندی توسط همکاران وزارت جهاد 
 کش��اورزی و گمرکات کشور می بایس��ت اظهار شود.

  کنفدراسیون صادرات ایران

 سپرده ۲۲ میلیارد دالری ایران نزد 
بانک ها و موسسات خارجی  

بانک تسویه حساب های بین المللی میزان سپرده های 
ایران نزد بانک ها و مؤسس��ات مالی 44 کشور دنیا در 
پایان س��ال 20۱8 را بیش از 22میلی��ارد دالر اعالم 

کرد.
  بانک تس��ویه حس��ابهای بین الملل��ی در جدیدترین 
گ��زارش خود اعالم کرد میزان س��پرده های ایران نزد 
بانک ها و مؤسس��ات مالی خارجی در پایان س��ه ماهه 
چه��ارم 20۱8 برابر با آذر 97 بال��غ بر 22.4 میلیارد 

دالر بوده است.
از کل س��پرده های ایران نزد بانک ها و مؤسسات مالی 
خارجی در پایان س��ه ماهه چه��ارم 20۱8 بالغ بر ۱5 
میلیارد دالر نزد بانک های خارجی و 7.4 میلیارد دالر 

نزد مؤسسات مالی غیربانکی قرار داشته است.
از س��پرده 7.4 میلی��ارد دالری ایران نزد موسس��ات 
مالی غیربانکی 5.7 میلیارد دالر نزد موسس��ات مالی 

غیربانکی و بقیه نزد موسسات غیرمالی بوده است.
بر اس��اس این گزارش تعهدات ایران در برابر بانک ها و 
مؤسسات مالی خارجی در پایان سه ماهه چهارم 20۱8 
بال��غ ب��ر ۱.7 میلی��ارد دالر بوده اس��ت. از این رقم ۱ 
میلیارد دالر مربوط به تعهدات ایران در برابر بانک های 
خارج��ی بوده و 0.7 میلیارد دالر نیز ش��امل تعهدات 

ایران در برابر مؤسسات مالی غیربانکی بوده است.
از تعهدات 0.7 میلیارد دالری ایران در برابر موسسات 
مال��ی غیربانکی 0.5 میلیارد دالر در برابر موسس��ات 
غیرمالی و بقیه در برابر موسسات مالی غیربانکی بوده 

است.  تسنیم 

نظارت بر گران فروشی  و تخلفات اصناف 
مدی��ر کل ام��ور حقوقی و تعزیرات س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان گفت: طی تیرماه 
در مجموع 20 هزار و 955 فقره شکایت مردمی راجع 
ب��ه تخلفات صنفی و غی��ر صنفی از طریق تلفن ۱24 

دریافت شده است.
غالمرضا صارمی��ان، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با 
بیان اینکه س��عی ش��ده س��طح کمی و کیفی سامانه 
۱24 به عنوان تنها س��امانه اقتصادی ارتباطی با مردم 
ارتقاء یابد، گفت: تالش ش��ده تا به گونه ای که امکان 
ارتب��اط برای همگان در تمامی مناطق شهرس��تان ها 
فراهم شود، به تشریح عملکرد تلفن ۱24 ستاد خبری 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها در تیرماه 

سال جاری پرداخته شود. وزارت صمت 

اخبار

 خانه خالی درایران ؛ ۲برابر میانگین جهانی  
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان این که ایران 2 برابر میانگین جهانی 
خانه خالی دارد، گفت: داشتن 5 تا 6 درصد خانه های خالی در هر کشور طبیعی 

و یک نیاز است اما ۱0 درصد مقداری زیاد است.
 حس��ام عقبایی اظهار کرد: میانگین کشورهای توسعه یافته 5 تا 6 درصد است 

و فع��ال در ای��ران حدود ۱0 درصد خالی اس��ت که عدد بزرگی ب��ا توجه به نُرم 
جهانی نیست.

وی ب��ا تاکید بر این ک��ه همچنان باید مبارزه با خانه های خالی را در س��رلوحه برنامه ها 
داشته باشیم، ادامه داد: در همه دنیا با ابزار مالیات های سنگین با خانه های خالی که در 

جهت ایجاد سوداگری از آنها استفاده می شود را کنترل می کنند.
وی تصری��ح ک��رد: در حال حاضر دو برابر میانگین جهانی خانه خالی در کش��ور داریم؛ 
داشتن 5 تا 6 درصد خانه های خالی در هر کشور طبیعی و یک نیاز است اما ۱0 درصد 

مقداری زیاد است.  تسنیم 

جزئیات نحوه توزیع چای وارداتی با ارز دولتی
مدی��رکل دفتر تامی��ن، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنع��ت از نحوه توزیع چای 

وارداتی با ارز دولتی خبرداد.
محمدرض��ا کالمی گفت: س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان 
مکلف ش��ده اس��ت تا قیم��ت چای وارداتی را ب��ا ارز 4200 تومان��ی را احصا و 

اعالم کند. مدیرکل دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت بیان داش��ت: 
همچنین این سازمان مکلف شده است، تا فهرست موجودی و صاحبان محموله های 

چای ترخیص ش��ده با ارز 4200 تومانی را به س��تاد تنظیم بازار اعالم کند.  وی افزود: 
مقرر ش��ده  تا این چای از طریق ش��بکه های مشخصی توزیع،  مانند هیات های مذهبی 
برای مصارف ماه های محرم و صفر ، آموزش و پرورش، اتحادیه های کارمندی و کارگری 
و یا فروش��گاه های زنجیره ای توزیع شود که به زودی در رابطه با آن اطالع رسانی انجام 
می ش��ود. و تمام ترخیص کنندگان محموله های چ��ای با ارز 4200 نیز برای رفع تعهد 

ارزی خود مکلف به اخذ قیمت مصوب از سازمان حمایت هستند.  فارس

فرایند واگذاری ایرتور
رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی با تشریح فرایند واگذاری شرکت هواپیمایی 
ای��ران ایرتور، گفت: این س��ازمان در هیچ یک از واگذاری ه��ا، تخلفی مرتکب 
نش��ده است. میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی در خصوص واگذاری شرکت 
هواپیمایی ایران ایرتور گفت: 95 درصد از س��هام این شرکت بعد از چند جلسه 

بررس��ی در هیأت واگذاری، بر اساس مصوبه جلسه مورخ 22/8/۱389 آن هیأت 
از طریق برگزاری مزایده در فرابورس عرضه و به شرکت هسایار )80 درصد( و احیاء 

صنایع خراسان )۱5 درصد( فروخته می شود.
وی اف��زود: خری��داران پس از پرداخت حصه نقدی و تحویل ش��رکت، نه تنها در بهبود 
ش��رایط نامناسب و در حال فروپاشی ش��رکت توفیق چندانی کسب نمی کنند، بلکه از 
عهده پرداخت اقس��اط س��ازمان خصوصی س��ازی هم بر نمی آیند تا اینکه سازمان در 
اجرای قرارداد فی مابین و برای وصول مطالبات خود، سهام در وثیقه را برای فروش به 

مزایده می گذارد.  سازمان خصوصی سازی

خونه یک کارش��ناس بازار مسکن گفت: با  به  وج��ود 2.5 میلی��ون خان��ه خالی در خونه 
کشور قانون موثری برای مالیات بر عایدی مسکن نداریم و 

باید زمینه اجرای آن برای ساماندهی بازار فراهم شود.
 قیمت مسکن طی دو سال اخیر با افزایش چشمگیر روبرو 
بوده و دلیل عمده این رکورد ش��کنی از نظر کارشناس��ان 
وجود دالالن و س��وداگران در این بازار اس��ت زیرا با ایجاد 
خری��د و فروش ه��ای صوری جو روان��ی در معامالت ایجاد 
کرده و زمینه رشد قیمت ها را فراهم می کنند در این میان 
مص��رف کنندگان واقعی مس��کن نیز راه��ی جز رضایت به 
خرید با قیمت باال و یا منصرف شدن از این جریان را ندارند 

و به همان اجاره نشینی رضایت می دهند.
به ع��الوه نبود س��ازکار منظم برای ثب��ت معامالت و عدم 
دریافت مالیات از سوداگران این بازار موجب نابسامانی شده 
اس��ت و طرح دریافت مالیات از عایدی مسکن که از سوی 
مس��ئولین برای س��اماندهی بازار مطرح ش��ده، مخالفان و 
موافقان متعددی دارد تا جایی که دولت اعالم کرده اجرای 
آن تنها برای دالالن و س��وداگران بازار مسکن خواهد بود و 

خریداران واقعی مسکن از این قاعده مستثی هستند.
در این رابطه احمد رضا س��رحدی با اشاره به تحوالت بازار 
مسکن بیان کرد: با وجود 2.5 میلیون خانه خالی در کشور 
قانون موثری برای مالیات بر عایدی مس��کن نداریم و باید 

زمینه اجرای آن برای ساماندهی بازار فراهم شود. 
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: التهاب 
موجود در بازار مس��کن پذیرفتنی نیس��ت، طرح مالیات بر 
عایدی مس��کن در مهار التهابات بازار مس��کن موثر خواهد 

بود. 
این کارش��ناس بازار مس��کن تصریح کرد: 500 هزار واحد 
خال��ی در ته��ران و 2.5 میلیون مس��کن خالی در کش��ور 
داری��م، و قانون��ی موثر برای مقابله با ای��ن واحد های خالی 
وجود ندارد بنابراین الزم اس��ت که طرح مالیات بر عایدی 
مس��کن به عنوان مکمل قوانین موجود قانون شود تا بتواند 

از سوداگری این بازار جلوگیری شود.
سرحدی خاطر نشان کرد: مالیات بر عایدی مسکن مشمول 
سرمایه گذاران نیست و هدف آن سوداگران و دالالن کاذب 

بازار مسکن است.  میزان

با اجرای طرح مالیات محقق می شود؛
برقراری آرامش در بازار مسکن 

بررسی روند واردات فوالد و محصوالت  ت ر مربوطه در س��ه ماهه ابتدایی امس��ال تج����ا
گویای ش��یب تند کاهش��ی اس��ت؛ به طوری ک��ه واردات 
محصوالت فوالدی در فصل بهار با کاهش��ی 208 درصدی 
همراه بود و از 293 هزار تن )در بهار پارس��ال( به 95 هزار 

تن رسید.
آمارهای انجمن تولید کنندگان فوالد ایران گویای آن است 
که واردات فوالد میانی )خام( به یک هزار تن رس��ید که در 
مقایس��ه با سه ماهه ابتدایی 97 کاهش 83 درصدی داشته 
اس��ت. مجموع مقاطع طوی��ل فوالدی واردات��ی )تیرآهن، 
میلگرد، نبشی ، ناودانی و سایر مقاطع( در دوره این گزارش 
نس��بت به سه ماهه نخست پارسال 37 درصد کاهش نشان 
می دهد و از 37 هزار تن در س��ه ماهه ابتدایی سال 97 به 

27 هزار تن در نخستین فصل امسال رسید.
، مجم��وع مقاط��ع تخت ف��والدی) ورق گرم، ورق س��رد و 
پوشش��دار( وارداتی در س��ه ماهه ابتدایی امسال به رقم 68 
هزار تن رس��ید و در مقایسه با 256 هزار تن عملکرد مدت 
مش��ابه در س��ال 97 کاهش 276 درص��دی دارد. برابر این 

بررس��ی، واردات ورق گرم، سرد و پوششدار هم در دوره این 
بررسی نسبت به س��ه ماهه ابتدایی سال 97  کاهش نشان 
داشته اس��ت. همچنین شمش های فوالدی ) بیلت و بلوم( 
وارداتی در دوره س��ه ماهه ابتدایی امس��ال نسبت به مدت 
مشابه در سال 97 کاهش 80 درصدی یافت.کل تولید فوالد 
میانی ) خام( در س��ه ماهه نخست امسال 6 میلیون و 638 
هزار تن بود که در مقایسه با 6 میلیون و 298 هزار تن سه 

ماهه بهار 97 رشد پنج درصدی را نشان می دهد.
عالوه براین کل محصوالت فوالدی نیز در سه ماهه ابتدایی 
س��ال 98 پن��ج میلی��ون و 27۱ هزار تن ثبت ش��د که در 
مقایس��ه با چهار میلیون و 559 هزار تن عملکرد سه ماهه 

نخست 97 رشد ۱7 درصدی داشت.
می��زان صادرات فوالد میانی و محصوالت این بخش هم در 
سه ماهه ابتدایی امسال به 2 میلیون و ۱83 هزار تن رسید 
که از این رقم یک میلیون و 425 هزار تن س��هم ش��مش 
و 758 ه��زار ت��ن محصوالت بود ک��ه در بخش محصوالت 
نس��بت به مدت مشابه پارسال رش��د 20 درصدی را نشان 

می دهد.  ایرنا  

در سه ماهه ۹۸ ثبت شد؛
کاهش ۲۰۸ درصدی واردات محصوالت فوالدی

با عزم جدی محقق می شود؛
بازار عراق، فرصتی برای صنعت مبل سازی ایران

توس�عه   کارشناسان از بازار بزرگ و رو به توسعه  عراق و اقلیم کردس��تان به عنوان فرصتی چرخ 
خوب برای توس��عه صادرات صنعت مبل و تولیدات ایرانی یاد 
می کنن��د؛ صادراتی ک��ه می تواند ضمن خ��روج این صنعت از 

رکود، زمینه ارزآوری بیشتر به کشور را نیز فراهم کند.
نمایش��گاه بین المللی تهران در روزه��ای ۱5 تا ۱8 مردادماه 

امس��ال میزبان بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
مبلمان بود، نمایشگاهی که با استقبال تولیدکنندگان و فعاالن 
این بخش همراه ش��د و بیش از 300 شرکت و واحد تولیدی 
کوچک و بزرگ مناطق مختلف کش��ور جدیدترین تولیدات و 

خدمات خود را به نمایش گذاشتند.
حضور هیاتی 20 نفر از اقلیم کردستان و سرزمین اصلی عراق 
در این دوره از نمایش��گاه و بازدید آنان از چند واحد بزرگ و 
برند تولیدی مبلمان کش��ورمان در همان ایام، بهانه ای دست 
داد تا با برخی دس��ت اندرکاران این نمایشگاه و فعاالن حوزه 

عراق به گفت وگو بنشینیم.
»شاهین گل عنبر« عضو اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن 
و بازرگانی ایران و عراق در این زمینه معتقد اس��ت که ایران و 
عراق از نظر فرهنگی بسیار به هم نزدیک بوده و از گذشته های 
دور تاکن��ون ارتباط��ات درهم تنی��ده اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی داش��ته و دارند.وی بیان داش��ت: همسایگی دو کشور 
و دسترسی آسان به ایران سبب شده تا عراقی ها همواره تمایل 

زیادی به کار و تجارت با ایرانی ها داشته باشند.
ای��ن عضو اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و ع��راق در عین حال 

گفت: ترکیه در زمینه تجارت با عراق همواره گوی س��بقت را از 
ایرانی ها ربوده اند، زیرا دولت این کشور با پرداخت یارانه و مشوق 
ب��ه بازرگانان، تولیدکنندگان و صنعتگران خ��ود همواره از آنان 

حمایت می کند، اما این حمایتها در کشور ما کمرنگ است.
وی ادام��ه داد:  حمایت از دعوت هیات ه��ای خارجی تجاری، 
تقب��ل هزینه های حضور تجار در نمایش��گاه ها، انجام تبلیغات 
و پرداخت بخش��ی از هزینه های پیمانک��داری از جمله دیگر 
حمایت هایی اس��ت که مطابق مصوبه هیات وزیران ترکیه از 
تاجران و فعاالن اقتصادی این کشور انجام می شود. ایرنا 

ارز 4200 به نام مردم به کام مفت خواران 

اخیر  روزه��ای  ط��ی  اگرچه  پ������ه دس��تور مع��اون اول رئی��س کو
جمه��ور برای تس��ریع در اجرای پ��روژه راه آهن 
سریع الس��یر تهران - قم - اصفه��ان، بارقه امیدی 
ب��رای آغاز ای��ن پروژه اس��ت، اما ظاهرا مش��کل 

فاینانس همچنان پابرجاست.
پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان اگرچه 
در پیش از انقالب قرار بود از س��وی یک ش��رکت 
ژاپن��ی راه ان��دازی ش��ود، ام��ا تا س��ال 82 طرح 
مس��کوت ماند و س��پس در 86 بار دیگر مطرح و 
قرار شد در سال دوم دولت دهم )89( با همکاری 

شرکت چینی به پایان برسد.
بار دیگر در دولت یازدهم در س��فر حسن روحانی، 
رئی��س جمهوری اس��المی ایران ب��ه اصفهان این 
پ��روژه کلنگ زن��ی و مقرر ش��د تا پای��ان دولت 
دوازدهم تکمیل ش��ود. اما تاکنون تنها کمتر از 5 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
تأکید جهانگیری بر تسریع در اجرای پروژه

این اتفاق س��بب ش��د تا روزه��ای ابتدایی هفته 
گذش��ته )۱3 مرداد م��اه( اس��حاق جهانگیری به 
همراه وزرای اقتصاد و راه و رئیس س��ازمان برنامه 
و بودجه و مدیران عامل ش��رکت های س��اخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل و راه آهن جمهوری 

اس��المی ایران نیز به عنوان دو نهاد اصلی مجری 
و سیاس��تگذار راه آه��ن س��ریع الس��یر تهران قم 
اصفهان به همراه مس��ئوالن نهاد تخصصی اجرای 
پروژه های پیمانکاری بزرگ کشور در این نشست 
اقدام به ارائه گزارشی در خصوص میزان پیشرفت 

و اقدامات انجام شده کردند.
معاون اول رییس جمهور در این نشست با اشاره به 
اهمیت این پروژه به عنوان پروژه ای ملی و نیز انتظار 
م��ردم برای اج��رای آن، از وزارت راه و شهرس��ازی 
خواست در اسرع وقت همه جوانب این پروژه را مورد 
بررسی قرار داده و گزارشی جامع در خصوص میزان 
س��رمایه گذاری مورد نیاز، نحوه تأمین مالی، نحوه 
بازپرداخت تس��هیالت و برنامه زم��ان بندی اجرای 
طرح به س��ازمان برنامه و بودجه ارائ��ه دهد تا این 
س��ازمان تصمیم گیری نهای��ی را در خصوص نحوه 

اجرا و تخصیص اعتبار مورد نیاز انجام دهد.
راه آه��ن سریع الس��یر تهران – ق��م – اصفهان به 
عن��وان نخس��تین و بزرگترین راه آهن پرس��رعت 
کش��ور به طول 4۱0 کیلومتر با س��رعت عملیاتی 

300 کیلومتر در س��اعت در قالب 22 س��ت قطار 
هشت واگنی طراحی شده و قادر به جابه جایی ۱6 
میلیون مس��افر در سال اس��ت و در طول مسیر از 

شهرهای قم، دلیجان و میمه عبور می کند.
این پروژه شامل دو قطعه تهران- قم به طول ۱65 
کیلومت��ر و ق��م- اصفهان به ط��ول 245 کیلومتر 
اس��ت که توس��ط یک نهاد تخصص��ی پیمانکاری 
پ��روژه های ب��زرگ عمرانی وابس��ته ب��ه یکی از 
نهادهای مهم کشور و مشارکت شرکت دولتی راه 

آهن چین در حال اجرا است.
اگرچه برخی خبرها از پیشرفت کمتر از 5 درصدی 
س��اخت این پروژه حکایت دارد و تنها کارگاه های 
مربوطه تجهیز شده اند، اما نماینده ایرانی شرکت 
چینی مدعی اس��ت زیرس��ازی قم � اصفهان 60 

درصد پیشرفت  فیزیکی داشته است.
ای��ن پیش��رفت ُکند در حالی اس��ت ک��ه نماینده 
این ش��رکت چینی در ایران مدعی است، شرکت 
راه آه��ن دولتی چین در 6 س��ال اخیر چند هزار 
کیلومتر خط آهن قطار سریع السیر در چین میان 

شهرهای مادر با شهرهای کوچکتر با سرعت 350 
کیلومتر بر ساعت احداث کرده است.

نوراهلل بیرانوند معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و 
نقل شرکت راه آهن 20 خرداد ماه درباره استفاده از 
LC چین در احداث خط آهن سریع السیر تهران-

قم-اصفهان گفت: ارزش این ال س��ی ۱3.6 میلیارد 
یوآن اس��ت و مشکل خاصی ندارد و در حال حاضر 
چینی ها آن را برای ایران فعال کرده اند. اعتبار این 
LC نزد بانک موجود بوده و هر موقع اس��ناد آن به 
بانک ارائه ش��ود در مقابل پیشرفت پروژه به شرکت 
س��ازنده پرداخت خواهد شد. اگرچه معاون شرکت 
راه آهن از فعال بودن ال سی چینی خبر داده است، 
اما به نظر می رسد یکی از مشکالت این پروژه، عدم 

امکان استفاده از خط اعتباری چینی هاست.
اتفاقی که س��بب ش��ده تا کنون دس��تگاه مجری 
ای��ن پروژه چندین ب��ار میان ش��رکت راه آهن با 
ش��رکت ساخت تغییر کند؛ چرا که اسناد اعتباری 
را ش��رکت راه آهن در زمان وزارت آخوندی در راه 
و شهرس��ازی با ش��رکت چینی به امضا رسانده و 
اس��المی پس از روی کار آمدن در این وزارتخانه، 
دس��تگاه مجری این پروژه را از ش��رکت راه آهن 
به ش��رکت س��اخت منتقل کرد؛ اما چون به دلیل 
مشکالت ایران در زمینه همکاری های بانکی بین 

المللی، امکان انتقال ال سی از راه آهن به شرکت 
ساخت وجود نداش��ت، بار دیگر در دولت تصویب 
شد تا دس��تگاه مجری پروژه راه آهن سریع السیر 
از شرکت ساخت به شرکت راه آهن برگردد. اما در 

عمل شرکت ساخت آن را اجرا کند!
تأخیر طوالنی و 6 ساله در اجرای پروژه ملی قطار 
سریع الس��یر تهران قم اصفهان در حالی است که 
س��االنه تعداد زیادی مسافر در این مسیر جابه جا 
می ش��وند که به دلیل گران بودن هواپیما و پایین 
بودن س��رعت قطار، به ناچار ب��ه جاده روی آورده 
اند؛ س��فرهایی که سبب شده تا عالوه بر هدررفت 

سوخت، منابع ملی نیز به هدر برود.
در همین زمینه عباس خطیبی معاون س��اخت و 
توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کش��ور که در جلسه این هفته معاون 
اول رئیس جمهور با دس��ت ان��درکاران و متولیان 
پروژه قطار س��ریع السیر تهران قم اصفهان حضور 
داش��ت، تصریح ک��رد: مع��اون اول رئیس جمهور 
دس��تور داد تا وزارت راه و شهرس��ازی س��ریعتر 

گزارشی از کم و کیف کار تهیه کند.
وی افزود: بر اس��اس این دستور قرار است وزارت 
راه و شهرسازی، مبالغ الزم و اعتبار مورد نیاز برای 

تکمیل طرح را نیز احصا کند.  مهر

خلف وعده ها پابرجاست؛
قطار سریع السیر تهران-اصفهان همچنان در کیلومتر صفر


