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گزارش

به اعتقاد برخی کارشناســان، ســمت و 
ســوی بازار مسکن با وجود نوسانات قیمتی، 
متناســب با توان اقشــار متوســط و پایین 
شکل گرفته اســت؛ به طوری که ۵۸ درصد 
معامالت را واحدهای با نرخ کمتر از متوسط 
قیمت شهر تهران به خود اختصاص می دهد؛ 
در این بیــن خانه های با قیمت متری ۱۰ تا 
۲۰ میلیون تومان ۳۵ درصد خرید و فروشها 
را در بر گرفته اســت.وزن خانه های با قیمت 
کمتر از میانگین شهر تهران بر کل معامالت 

سنگینی می کند. 
با وجود آنکه متوســط قیمت مسکن در 
تهــران ۲۶.۷ میلیــون تومان اعالم شــده، 
خانه هــای دارای قیمــت متــری ۱۰ تا ۲۰ 
میلیــون تومــان ۳۵ درصد معامــالت را به 
خود اختصاص می دهد. از ســوی دیگر ۵۸ 
درصــد واحدها با قیمتی کمتر از متوســط 
قیمت شهر معامله شــده اند.مهرماه ۱۳۹۹ 
توزیع فراوانی معامالت مســکن شهر تهران 
برحســب قیمت یک متر مربع حاکی از آن 
است که بیشترین سهم به میزان ۸.۲ درصد 
بــه واحدهای دارای ارزش ۱۶ تا ۱۸ میلیون 
تومان در هر متر مربع تعلق دارد و خانه های 
با قیمت متری ۱۴ تا ۱۶ میلیون و ۱۲ تا ۱۴ 
میلیون تومان به ترتیب با ســهم ۷.۹ و ۷.۶ 
درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. به طور 
کلی ۴۰ درصد معامالت مربوط به خانه های 

کمتر از متری ۲۰ میلیون تومان بوده است.
از طرف دیگر آمارهای مهرماه ۱۳۹۹ نشــان 
می دهد سهم واحدهای گران قیمت با ارزش 
بیش از متری ۵۰ میلیون تومان از معامالت 
مسکن شهر تهران چندان باال نیست. مهرماه 
۱۳۹۹ تنها ۹.۵ درصد معامالت مسکن شهر 
تهران به واحدهای مســکونی با ارزش بیش 
از ۵۰ میلیون تومــان در هر متر مربع تعلق 
داشــت که البته ۶.۵ درصد آن به خانه های 
دارای قیمت بیش از متری ۵۶ میلیون تومان 

اختصاص یافت.
ســهم واحدهای با قیمت بیش از متری 
۳۰ میلیــون تومــان هــم از کل معامالت 
مســکن شــهر تهران ۳۵ درصد بوده که در 
این محدوده قیمتی نیز سهم غالب به میزان 
۱۷ درصد به خانه هــای دارای ارزش ۳۰ تا 
۴۰ میلیون تومان تعلــق دارد.آمارهای فوق 
نشــان می دهــد خرید و فــروش در هر دو 
سطح مصرفی و سرمایه ای متناسب با توان 
اقشار متوســط و پایین است؛ هرچند بنا به 
گفته کارشناســان ۷۷ درصــد معامالت در 
بازار مســکن را خرید و فروشهای سوداگرانه 

تشکیل می دهد.
کاهش محسوس معامالت نوسازها 

در بازار مسکن
از طرف دیگر ســهم واحدهــای کمتر از 
پنج ســال در معامالت مســکن شهر تهران 

به کمترین میزان خود دســت کم از ســال 
۱۳۹۳ تا کنون رســیده است. بین سالهای 
۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با توجه به رشــد درآمدهای 
دولتی، افزایش ساخت و سازها متاثر از پروژه 
مسکن مهر، حجم تولید مسکن در پایتخت 
رونق گرفته بود. تولید مسکن شهر تهران در 
ســال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷۷ هزار و ۶۸۰ واحد 
مسکونی بوده که در سالهای پس از آن روند 
کاهشی به خود گرفته است؛ تا جایی که در 
نیمه نخســت ســال جاری تعداد واحدهای 
مســکونی پیش بینی شــده از طریق صدور 
پروانه های ساختمانی شهر تهران به ۲۶ هزار 

و ۶۴۸ واحد رسیده است.
مطابق آمــار، تعداد واحدهــای در حال 
ســاخت شــهر تهران در نیمه نخست سال 
۱۳۹۹ کاهش ۱۴ درصدی نســبت به شش 
ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ و افت ۷۶ درصدی 
نســبت به نیمه نخست سال ۱۳۹۲ را نشان 
می دهد. بررســی ها نشــان می دهد کاهش 
قدرت خرید، کمبود زمین ناشــی از کاهش 
تعــداد و افزایش شــدید قیمــت خانه های 
کلنگی، محدودیتهای اعمال شــده از سوی 
مدیریــت شــهری در فروش تراکــم و نبود 
چشم انداز روشن از بازدهی سرمایه در حوزه 
ساخت و ســاز از جمله دالیل اصلی کاهش 
تولید مسکن جدید در پایتخت است.نوسانات 
اقتصاد کالن که به شــکل کاهش محسوس 

توان خرید مســکن بروز کرده، متقاضیان را 
به تدریج از واحدهای مســکونی نوســاز به 
ســمت واحدهای قدیمی ســوق داده است. 
آمار بانک مرکزی نشــان می دهد در ســال 
حــدود ۱۳۹۳ معمــوال ۵۸ درصد معامالت 
مسکن شهر تهران را واحدهای کمتر از پنج 
سال به خود اختصاص می داد. این میزان در 
مهرمــاه ۱۳۹۴ به ۵۵ درصد، مهرماه ۱۳۹۵ 
به ۵۱ درصد، مهرمــاه ۱۳۹۶ به ۴۶ درصد، 
مهرمــاه ۱۳۹۷ به ۴۴ درصد، مهرماه ۱۳۹۸ 
بــه ۴۲ درصد و مهرماه ۱۳۹۹ به ۳۷ درصد 
رسیده است.افت ۶۳ درصدی خرید و فروش 
واحدهای نوســاز در ســال ۱۳۹۹ نسبت به 
سال ۱۳۹۳ در شــرایطی رخ داده که سهم 
معامــالت خانه های باالی ۲۰ ســال از ۱۲ 
درصد در ســال ۱۳۹۳ به ۳۲ درصد در سال 

۱۳۹۹ افزایش نشان می دهد.
قیمت مسکن در تهران

 متری ۲۶.۷ میلیون تومان
بــه گــزارش ایســنا، تعــداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مهرماه 
ســال ۱۳۹۹ به ۸۶۵۶ واحد مسکونی رسید 
که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیــب ۲.۳ درصد و ۱۵۴ درصد افزایش 
نشان می دهد. همچنین بر اساس اعالم بانک 
مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت 
خریــد و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مســکونی معامله شــده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شــهر تهــران ۲۶.۷ میلیون 
تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب معادل ۱۰ و ۱۱۰ درصد 

افزایش یافته است.

وزن خانه های متری ۱۰ تا ۲۰ میلیون در بازار مسکن

می توانید فقط قیمت یک کاالی اساسی را 
کنترل کنید؟!

آرمان فیضی
 

صبح از خواب بیدار می شــوی و قصد بــازار می کنی تا کاالهای مورد نیازت 
را خریــداری کنی. قدم به بازار میگذاری و هرچــه که جلوتر می روی بر میزان 
حیرتت افزون گشته و مات و مبهوت می شوی، گویی که تو فقط از دیشب تا به 
امروز صبح را در خواب ســپری نکرده ای بلکه مانند اصحاب کهف، سالها را در 
غاری مشــغول خواب بوده ای و االن بعد از سالیان، بیدار شده و این چنین مات 
و مبهوت و متحیر می شوی. قیمت های سر به فلک کشیده ی انواع کاالهای غیر 
خوراکی را که می بینی، آهی کشیده اما در دل خود زمزمه می کنی که مشکلی 
نیست و مثال با همین البسه فعلی می سازم و خرید را به جای چند هفته یا چند 
ماه یکبار، به ســالیانه تغییر می دهم و ســپس باز در دل خود نجوا می کنی که 
اشکالی ندارد، کفش و لباس و امثالهم که نان و خوراک نمی شود، برای آن موارد 
فعال به همین داشــته های فعلی اکتفا کرده و بیشتر از آنان مواظبت می کنم که 

دیرتر نیاز به تعویض داشته باشند. 
با این خود گول زدن ها، وارد بازار غذا و خوراکی می شوی. هر چه که  پیشروی 
می کنی و قیمت کاالهای خوراکی را جویا می شــوی، کم کم دود از سرت بلند 
می شود. روزگاری قیمت گوشت قرمز  جهش فوق العاده ای پیدا کرد و به شدت 
گران شد و تقریبا از سبد غذایی قشر مستضعف جامعه تا حد بسیار زیادی حذف 
شــد، اما هنوز دلخوشی هایی وجود داشــت که اگر قیمت گوشت قرمز افزایش 
پیدا کرده است، جایگزین های ارزان تری هست که اگرچه طعم گوشت قرمز را 
نمی دهد، اما به هر حال توانایی سیر کردن شکم را دارد. کم کم جلوتر آمدیم و 
متوجه شــدیم همان جایگزین ها هم می رود که برای قشر مستضعف به خاطره 
تبدیل شود. از اینکه االن قیمت گوشت مرغ را ذکر نمی کنم به این خاطر است 
که واهمه دارم که نکند از زمان نوشــتن این سطور، تا زمان انتشار این مطلب، 

دوباره قیمت رو به افزایش گذاشته باشد. 
بعد از گرانی مرغ، مردم گفتند حاال چاره ای نیست، اگر مرغ را از ما گرفتند، 
تخم مرغ که هســت و با آن هم می سازیم. اما دیری نپایید که تخم مرغ هم به 
مرغ پیوست و دست در دست یکدیگر، پرواز کردند و بسیج کردن یک کابینه هم 
نتوانست ســر و سامانی به مرغ و تخم مرغ بدهد! از قدیم رسم بود وقتی کسی 
می خواســت تواضع به خرج داده یا به رســم درویشی، به کسی تعارف خوردن 
طعامی را بکند، می گفت: بفرمایید به صرف نان و پنیری، نان و ماستی، خیار و 
گوجه ای در خدمت باشیم. اما حال ببینیم اوضاع پنیر و ماست و خیار و گوجه 
به کجا رســیده است. بازار لبنیات که تقریبا هفته ای نیست که مزه ی افزایش 
قیمت را نچشد و حال به قول امروزی ها، دیگر نان و پنیر نه یک طعام درویشی 
بلکه یک طعام الکچری به حساب می آید! از قیمت میوه و صیفی جات که دیگر 
نمی دانم چه باید گفت و همان خیار و گوجه هم حال دیگر رویایی شــده است. 
امیدوارم دولتمردان بزرگوار، لحظاتی با خود بیندیشند که این مردم مستضعف 
چه برایشان مانده است که بخورند و شب را به روز برسانند؟! بزرگواران! همه ی ما 
به نیکی می دانیم که کشور زیر شدیدترین تحریم ها قرار گرفته است، اما واقعیت 
این است حتی با نگاهی سرسری به بازار، متوجه می شویم که همان محصوالتی 
که تولید داخل است و ربط چندانی به تحریم ندارد، چند برابر کاالهای خارجی 
که به تحریم مربوط می شوند، گران شــده است. در این نوشتار اسمی از طبقه 
ی متوســط نیاوردم زیرا  بر این اعتقادم که طی این چند سال اخیر، با شرایط 
نامناســب اقتصادی، عمال قشــر متوســط رو به زوال رفته و به قشر مستضعف 
پیوسته است. دولتمردان بزرگوار! با خود بیندیشید و ببینید که این کشور سراسر 
ثروت، چرا باید به این روز برســد که بخش قابل توجهی از مردمش به نان شب 
محتاج شوند؟! آیا می دانید طی این سالیان چه تعداد پدرانی بوده اند که همواره 

شرمنده ی زن و فرزندان خود شده اند؟! 
نگذارید بیش از این عرق شــرم بر جبین پدران زحمتکش و شرافتمند این 
سرزمین جاری شود. مسئوالن گرامی! اگر توان اصالح کلی امور، به نحو احسن 
را ندارید، تو را به خدا حداقل فقط قیمت یک کاالی اساســی را برای این مردم 
مســتضعف کنترل کنید که اوضاع فعلی این مردم،سخت، آزاردهنده و ناراحت 

کننده است.

راه اندازی ۳۰ مرکز فوریت های بررسی
 مشکالت تولیدی ها

قائم مقام رئیس ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: تاکنون ۳۰ 
مرکز فوریت های بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری 
در ۳۰ استان کشور راه اندازی شده است و برای آخرین استان هم، شنبه، افتتاح 
می شــود.به گزارش ایسنا، بابک دین پرســت با حضور در یک برنامه تلویزیونی 
اظهار کرد: نمایندگان دستگاه های متولی از ساعت ۸ تا ۲۰ در این مراکز حضور 
دارند و پاسخگوی مشکالت واحدهای تولیدی هستند.وی درباره تملک زمین ها 
و امالک واحدهای تولیدی ها توسط بانک ها هم گفت: در دو سال گذشته، چند 
دستور از رئیس جمهور و معاون اول گرفتیم تا این واحدهای تولیدی به چرخه 
تولید برگردد و در جلســه هفته گذشته ستاد اصلی تسهیل و رفع موانع تولید، 
نماینــدگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حضور داشــتند.دین 
پرست ادامه داد: بر اساس آخرین آمارها ۱۷۱۸ واحد تولیدی تحت تملک داریم 
که مقرر شد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدت یک هفته، آخرین وضع این 
واحدها را به ســتاد اعالم کنند و ساز و کار ویژه ای برای برگشتن این واحدها به 

چرخه تولید پیش بینی شود.

تامین ۷۴۱ میلیون دالر ارز 
برای روغن خام در هفت ماه امسال

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تأمین 
۷۴۱ میلیــون دالر ارز برای روغن خام و ۶۶۴ میلیــون دالر ارز برای دانه های 
روغنی در ۷ ماهه امســال خبر داد.به گــزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
»صدیف بیک زاده« با اشاره به تامین عمده نیاز روغن کشور از واردات و ضریب 
باالی وابستگی به واردات این کاال، اظهار داشت: در سال جاری برنامه اختصاص 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر ارز برای روغن خام را داریم که در این راســتا 
باید ۱.۹ میلیون تن واردات روغن خام انجام شود تا بتوانیم بازار این محصول را 
تنظیم کنیم.وی با اعالم اینکه بخشی از روغن مورد نیاز از محل دانه های روغنی 
وارداتی و تولید داخل تامین می شود، تصریح کرد: از حدود سه میلیون تن دانه 
روغنی وارداتی، ۱۸ درصد تبدیل به روغن خام می شــود که می تواند بخشی از 

نیاز کشور را تامین کند. 

عقب نشینی شاخص بورس در نخستین هفته آبان
بهادار  اوراق  بورس  شــاخص کل 
تهران در پایان معامالت روز چهارشنبه 
)۷آبان( به عــدد یک میلیون و ۲۸۸ 
هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان 
هفته گذشــته حدود ۹.۵ درصد افت 
داشت.به گزارش ایرنا، شاخص بورس 
در معامالت هفته گذشته ۱۲۴ هزار 
واحد کاهش داشــت؛ شاخص کل در 

پایــان روز چهارشــنبه )۳۰ مهر ماه( با عدد یک میلیــون و ۴۱۲ هزار واحد به 
معامــالت پایان داد که این رقم در روز چهارشــنبه )۷ آبــان ماه( به عدد یک 
میلیون و ۲۸۸ هزار واحد رســید.همچنین شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته 
گذشــته ۳۹۳ هزار و ۸۷۲ واحد بود کــه در هفته جاری این عدد به ۳۷۹ هزار 
و ۹۶۷ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( از ۲۵۸ هزار و ۳۱ واحد به عدد ۲۴۶ 
هزار و ۹۰۵ واحد رســید.در چهار روز معامالتی هفته گذشــته نمادهای تولید 
نیروی برق آبادان، ایران خودرو، بهســاز کاشــانه تهران، ملی صنایع مس ایران، 
فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس و ســرمایه گذاری سیمان تامین 
در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.در هفته ای که گذشت، استخراج نفت و 
گاز به جز اکتشافات، سایر واسطه گری های مالی و قند و شکر با باالترین درصد 
بازدهی همراه بودند.همچنین نماد خرده فروشی، منسوجات، سایر حمل و نقل، 
الســتیک و پالستیک، محصوالت چرمی، وسایل ارتباطی، صنایع غذایی به جز 
قند و شکر، ماشین آالت و تجهیزات، کانی غیرفلزی، محصوالت فلزی، استخراج 
ســایر معادن، پیمانکاری صنعتی، رایانه، خودرو و قطعات، بیمه و بازنشستگی و 
زراعت و خدمات وابسته از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی را در بازار به 

همراه داشتند.

یادداشت

اخبار کوتاه

بورس

طبــق آخرین گــزارش گمرک حدود هشــت میلیون 
کاالی دپو شــده در گمرگ و بنادر وجود دارد که تاکنون 
اقدامات نهادهای متولی برای ترخیص این کاالها بی تاثیر 
بوده اســت؛ به گونه ای که بانک مرکــزی کوتاهی خود در 
تخصیص ارز را بــا اعالم اینکه این تخصیص طبق اولویت  
بندی ارائه شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 

انجام شده است، به گردن این وزارتخانه می اندازد.
 از طــرف دیگر، وزارت صمت هــم به عنوان پای دیگر 
ماجرا فعال گزارشی از اقدامات خود برای تسهیل ترخیص 
کاالهای دپو شده و مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور 
ارائه نکرده است.پیش از این وظیفه تامین ارز واردکنندگان 
کاال و خدمات بر عهده مرکز مبادالت ارزی بود اما با گذشت 
زمــان و کاهش مراجعات فعاالن اقتصادی به این مرکز، از 
سال ۱۳۹۳ تاکنون وظیفه تخصیص ارز به اداره نظارت ارز 
بانک مرکزی محول شده است. این روزها که آمارها نشان 
از دپوی ۸ میلیون تن کاال در بنادر و گمرک دارد و مشکل 
عمده رســوب این میزان از کاالها بــه عدم تخصیص ارز 
برمی گردد، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی تخصیص 
ارز کاالهای اساسی در جایگاه متهم ردیف اول قرار گرفته 
است، زیرا در پی این امر بسیاری از تجار، فعاالن اقتصادی 
و شرکت ها با توقف فعالیت خود مواجه شده اند؛ به گونه ای 
که عدم مبادله اسناد مالکیت بین شرکت خریدار ایرانی و 
فروشنده خارجی به دلیل تامین نشدن ارز، التهاباتی را در 

بازار روغن داخل کشور ایجاد کرد. 
برنج های رسوبی در گمرک را

 رها می کنیم
معاون فنی و امور گمرکی از در حال فاسد شدن ۲۰۰ 
هزار تن برنج دپو شده در بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز 
خبــر داد، اما دبیر انجمن واردکندگان برنج این موضوع را 
رد می کند و می گوید برنج های دپو شــده همچنان سالم 
هســتند با این حــال دیگر تصمیمی بــرای ترخیص این 
برنج ها نداریم چراکه در صورت ترخیص قیمت آن ها کمتر 
از برنج داخلی نخواهد بود و بازاری برای مصرف آن نیست.
بر اساس اعالم مقامات گمرکی بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج 
از چندیــن ماه پیش در گمرک و بنادر دپو شــده و مجوز 
ترخیص ندارد؛ آن هم در شرایطی که بنا بر اعالم مسئوالن 
و صاحبانشان، این برنج ها در حال فاسد شدن هستند و با 
عدم پرداخت ارز به فروشــنده، اعتبار بین المللی تجار زیر 
ســوال رفته؛ در این بین سکوت دستگاه های مربوطه قابل 
تأمل است.اما مسیح کشــاورز، دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج، در گفت وگو با ایلنا فاسد شدن برنج های دپو شده در 
گمرک را رد کرد و گفت: منظور مقامات گمرکی این بوده 
کــه اگر به زودی برنج های دپو شــده در گمرک ترخیص 

نشود شاهد آغاز فساد آن ها خواهیم بود.وی توضیح داد: به 
طور معمول برای برنج ۲ ســال تاریخ انقضا در نظر گرفته 
می شــود، برنج های دپو شده در گمرک یکسال پیش وارد 
شــده و از آن زمان به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرک 
مانده اند.کشــاورز ادامه داد: بر اســاس قوانین بهداشتی و 
استاندار ایران، برای قابل مصرف بودن برنج ها باید حداقل 
ســه چهارم از زمان مصرف آن ها باقی مانده باشــد که در 
حال حاضر بیش از این زمان برای مصرف برنج های مانده 
در گمرک زمان داریم.به گفته وی؛ به رغم اینکه برنج های 
دپو شده در گمرک همچنان زمان برای مصرف دارند و کد 
ترخصیص نیز برای آن ها صادر شده، اما واردکنندگان دیگر 
تمایلی به ترخیص برنج ها ندارند چراکه در صورت ترخیص 
قیمت آن ها کمتــر از قیمت برنج های داخلی نخواهد بود.

کشــاورز افزود: درحال حاضر نــرخ ارز نیمایی ۲۶ هزار و 
۵۰۰ تومان اســت که بسیار باالتر از نرخ ارز در زمان ورود 
برنج به گمرک است، ضمن اینکه هزینه های زیادی نیز به 
دلیــل دموراژ و انبار به قیمت تمام شــده ورود کاال اضافه 
می شــود.وی برآورد کرد قیمت هر کیلوگرم برنج وارداتی 
بــا در نظر گرفتن نرخ ارز و هزینه های مربوطه به ۳۰ هزار 
تومان می رسد که هم قیمت برنج کیفی و درجه یک داخلی 
است.کشــاورز تاکید کرد: هیچ کس حاضر نیســت برنج 
خارجی را به نرخ برنج درجــه یک داخلی از ما خریداری 
کند و به همین دلیــل تصمیم گرفتیم برنج های مانده در 

گمرک را رها می کنیم.
عدم تخصیص ارز دلیل فساد برنج ها

 در گمرک 
همچنین، هــزاران تن برنج که یکــی از اجزای اصلی 
ســفره  ایرانیها را تشکیل می دهد، به خاطر عدم تخصیص 
ارز از ســوی بانک مرکزی چند سالی است که در گمرک 
رســوب کرده اند و در حال حاضر فاســد شده اند که طبق 
گفته مســئوالن گمرک، در فاسد شدن این حجم از برنج 
نیز ردپای بانک مرکزی و بانک ها دیده می شود، زیرا از آنجا 
که احراز و اعالم ثبت سفارش هایی که در انتظار تخصیص 
ارز هستند برعهده بانک ها است اما بخشنامه این بانک مانع 
از صدور گواهی قرارگیری کاال در صف تامین ارز شــده و 
امکان ترخیص درصــدی از محموله های کاالهای وارداتی 

فراهم نشده است.
توضیحات ارزی بانک مرکزی 

بانک مرکزی علت اصلی رســوب برنج های وارداتی در 
گمرکها و بنادر کشــور را ترخیص درصدی کاال توســط 
گمرک، بدون داشــتن تخصیــص ارز و کد رهگیری برای 
ثبت  سفارش مرتبط با آنها اعالم کرد.در پی انتشار اخباری 
در خصوص احتمال فاسد شدن ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی 
در گمرکها و بنادر کشور، بانک مرکزی توضیحاتی به شرح 
زیر ارائه کرد:ســتاد اقتصادی دولت کاالی برنج را در سال 
جاری از ســبد کاالهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج 

کرد و در گروه کاالهای اساســی با نــرخ نیمایی قرار داد. 
برهمین اساس، در حال حاضر تمام کاالهای برنج موجود 
در گمرکهــا که واردکننده متقاضــی ارز با »نرخ نیمایی« 
باشــد، براســاس فهرســت اعالمی وزارت صمت، دارای 
تخصیص ارز از بانک مرکزی هســتند؛ لذا از ابتدای سال 
جــاری تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دالر بابت واردات برنج 

به نرخ نیمایی تأمین ارز شده است.
با این وجود، برنج های رسوبی موضوع گزارش های چند 
روز اخیر، مربوط به مواردی اســت که واردکننده متقاضی 
ارز با نرخ ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( اســت. همان گونه که 
در ابتدا نیز اشاره شد، در سال جاری هیچ محلی به منظور 
تأمیــن ارز برنج با نرخ یاد شــده از ســوی دولت به بانک 
مرکزی اعالم نشــده است.یادآور می شــود، در سفر اخیر 
معاون اول رئیس جمهوری به بندرعباس، با در نظر گرفتن 
تمهیداتی خاص، مجوز تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای 
ایــن گروه از کاالها طی شــرایطی ویژه به وزارت صمت و 

متعاقباً بانک مرکزی داده شد.
 از این رو، نیاز است وزارت صمت با توجه به شرایط در 
نظر گرفته شده از یک سو و از سوی دیگر متناسب با مقدار 
و محل منابــع اعالمی بانک مرکزی برای واردات کاالهای 
اساســی با نرخ ترجیحی در ماه جاری، پــس از رایزنی با 
واردکنندگان مربوطه، فهرست ثبت  سفارش های یاد شده 
منطبــق با منابع اعالمی مذکور را در اختیار بانک مرکزی 
قرار دهد.همچنین این بانک به محض دریافت فهرســت 
منطبق با منابع اعالمی، برای تخصیص و تأمین ارز از محل 
منابع در دســترس و متعاقباً نسبت به صدور کد رهیگری 
مدنظــر گمرک، اقدام خواهــد کرد.ذکر این نکته ضروری 
است که علت اصلی مشکل به وجود آمده برای بازرگانان، 
ترخیص درصدی کاال توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص 
ارز و کد رهگیری برای ثبت ســفارش مرتبط با آن ها بوده 
است. بدیهی اســت، در صورتی که هنگام خروج کاالهای 
یاد شــده از گمرک، »وجود تخصیص ارز« و »کدرهگیری 
بانک مرکزی« توسط گمرک کنترل می شد و بازرگانان نیز 
به درســتی راهنمایی می شدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به 
نرخ ترجیحی قابل انجام بــود و ماندگاری کاال در گمرک 
و اتفاقات کنونی رخ نمی داد.در پایان تأکید می شود، بانک 
مرکزی به محض دریافت فهرست ثبت سفارش های منطبق 
با منابع اعالمی این بانک، اقدام به تأمین ارز با نرخ ۴۲۰۰ و 
صدور کد رهگیری خواهد کرد؛ لذا انتظار می رود رسانه ها 
پس از خروج برنج های یاد شده از گمرک، پیگیری الزم را 
درخصوص نحوه توزیع و قیمت فروش برنج های ترخیصی 
بــه عمل آورند و در اختیار قــرار گرفتن این محصول نزد 

مردم را مورد توجه ویژه قرار دهند.

بانک مرکــزی در اطالعیه ای اعالم کــرد: در هفت روز 
نخست آبان ماه ســال جاری، به طور روزانه و متوسط ۷۰ 
میلیــون دالر ارز به صورت اســکناس در »بازار متشــکل 
معامالت ارزی« در نرخ های حاشــیه بازار عرضه شده است.

به گــزارش بانک مرکزی، به رغم عرضــه ۷۰ میلیون دالر 
ارز و امکان خرید هــر صرافی به میزان  ۵۰۰ هزار دالر در 
بازار متشــکل معامالت ارزی، از تاریخ اول تا هفتم آبان ماه 
۱۳۹۹، در مجموع فقط هفــت درصد )حدود پنج میلیون 

دالر( توسط صرافی ها خریداری شده است که این امر حاکی 
از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت اســکناس 
است.همچنین گزارش های دریافتی از سامانه نیما حاکی از 
این است که در مدت مشابه حدود ۶۷۰ میلیون دالر ارز به 
صورت حواله توســط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه 
شده اســت.به گزارش ایرنا، روز گذشته صرافی های بانکی 
هــر دالر را ۲۷ هزار و  ۹۰۰ تومــان فروختند، اما صرافی 
ملی قیمت خرید دالر و یورو )اســکناس( را از صفحه خود 

حــذف و  نرخ فروش را اعالم کرد. قیمــت فروش یورو در 
صرافی های بانکی ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان درج شد.همچنین 
در ســامانه ســنا نیز هر یورو با قیمت میانگین ۳۳ هزار و 
۳۵۷ تومان به فروش رســید و هــر دالر با قیمت میانگین 
۲۷ هزار و ۹۱۸ تومان فروخته شــد.عالوه براین در سامانه 
نیما طی روز کاری گذشــته، حواله یورو با میانگین قیمت 
۳۳ هزار و ۲۷ تومان به فروش رسید و حواله دالر نیز قیمت 
میانگیــن ۲۶ هزار و ۸۷۳ تومــان را ثبت کرد.نرخ خرید و 

فروش دالر و یورو در صرافی های بانکی و بازار متشکل ارزی 
متغیر است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند 
بار تغییر می کند.هفته های گذشته با تشدید نوسان ارزی و 
مدیریت عرضه و تقاضا توســط بانک مرکزی، قیمت ارز تا 
حدودی روند نزولی درپیش گرفت و اکنون نرخ فروش دالر 
در صرافی ها با کاهش نسبت به قیمت های پایانی دیروز ۲۷ 
هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت فروش یورو نیز با کاهش معادل 

۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعالم شد.

سرنوشت ترخیص میلیون ها تن کاال در دست بانک مرکزی 

وزارت صمت و بانک مرکزی مقصران فساد 200 هزار تن برنج 

در هفت روز نخست آبان ماه سال جاری انجام شد 

عرضه روزانه ۷۰ میلیون دالر در بازار متشکل ارزی

وزیــر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشــت: باید 
شرمنده مردم باشیم که نتوانستیم خودروی مناسب و 
باکیفیت عرضه کنیم.علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت 
اظهار داشت: متاسفانه در حوزه خودرو عقب افتادگی 
داریم و نتوانســتیم آنطور که باید در ســاخت داخل 
عمل کنیم. در تحریم ها مشــخص شــد که صنعت 
خودرو چــه میزان وابســتگی ارزی دارد و به محض 
اینکه پایه ارزی کشــور افزایش پیدا می کند چندین 
برابر محصوالت نهایی مثل خودرو افزایش قیمت دارد. 
امیدواریم که با توجه وضعیت پیش آمده اقدامات الزم 

را در جهت ساخت داخل انجام دهیم.
بــه گزارش ایلنــا،وی افزود: در زمینــه ی خودرو 
نیز تصمیمات خوبی در حال اتخاذ اســت. باید برای 
شــرکت های دولتی، شــرکت های رقیب ایجاد کنیم 
کــه کیفیت را باال ببرنــد و رقابت در بــازار افزایش 
پیــدا کند. بتوانیم گام به گام انحصار را بشــکنیم که 
با بــازار خوبی که در حوزه خــودرو داریم امکان این 
فراهم شــود که مصرف کنندگان از خودروی مناسب 
با قیمت مناسب برخوردار شوند.رزم حسینی با اشاره 

به شرایط خودروسازی کشــور تصریح کرد: به دلیل 
همین شرایطی که گفتم باید شرمنده مردم باشیم که 
نتوانستیم خودروی مناسب با کیفیت مناسب عرضه 
کنیم. من فکر می کنم بــا همکاری خوبی که تا االن 
داشــتیم و حتما در جهت تعمیــق آن اقدام خواهیم 
کرد، بتوانیم زمینه ساخت داخل را بهبود ببخشیم.وی 
افزود: امسال در زمینه لوازم خانگی ۵۸ درصد افزایش 
تولید داشتیم. با رفتن شرکت هایی که در کشور بودند 
فرصت خوبی برای شــرکت های داخلی ایجاد شــد و 
ایــن افزایش تولید اتفاق افتاد که محصوالتشــان نیز 
محصــوالت با کیفیت و خوبی اســت.وزیر صمت در 
پایان خاطرنشــان کــرد: ظرفیت داخلــی برای یک 
جهش تولیدی مناســب اســت. البته باید بروکراسی 
نحس اداری، قوانین مزاحم و بخشنامه های شبانه را با 
یک هم اندیشی با تشکل های بخش خصوصی، مجلس 
محترم و دولت از میان برداریم. البته ما در این چهار 
هفته دست نگه داشتیم و هیچ بخشنامه ای را ندیدید 
کــه یک تصادف اقتصادی را در اقتصاد ایران به وجود 

بیاورد و یک بخشی از شرکت ها متضرر شوند.

معــاون طرح و برنامــه وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، از عزم این وزارتخانه برای جایگزینی واردات 
و داخلی ســازی ۲۱۰ محصــول وارداتی به ارزش ۸ 

میلیارد دالر، خبر داد.
به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی از عزم این 
وزارتخانــه برای جایگزینی واردات و داخلی ســازی 
۲۱۰ محصــول وارداتــی به ارزش ۸ میلیــارد دالر، 
خبر داد و افزود: به این منظور در ســامانه بهین یاب، 
بخشــی را به عنوان فرصت های ســرمایه گذاری راه 
اندازی کردیم که در این بخش موضوعات جایگزینی 
واردات اعالم می شــود حتی اعالم کردیم چند واحد 
و با چه ظرفیتی در آن حوزه مشــغول به کار هستند 
یعنی اگر سرمایه گذاران می خواهند در این باره ورود 
کنند توصیه ما این اســت موضوعاتی را که به کاهش 
واردات و کاهش ارزبری منجر می شود در اولویت خود 

قرار دهند.
وی گفت: حتی طرح های نیمه تمام کشور با درصد 
پیشرفت هر طرح در سامانه بهین یاب مشخص شده 
تا ســرمایه گذاران بدانند در چــه بخش هایی نیاز به 

سرمایه گذاری داریم.
زرنــدی افزود: همچنیــن در ســامانه بهین یاب 
محصوالتی که در آن ظرفیت صادراتی داریم مشخص 
کردیم تا ســرمایه گذاران با نگاه زنجیره ارزش به آن 
حوزه وارد شــوند ضمن این که صنایع اشباح شده را 
نیز اطالع رســانی کردیم تا سرمایه گذاران با آگاهی 
اقدام به ســرمایه گــذاری کنند.وی اضافــه کرد: در 
مجموع ســرمایه گذاری که وارد ســایت بهین یاب 
می شــود هم می تواند واحدهای تعطیــل را ببیند و 
هــم می تواند طرح های نیمه تمام را که مالکان آن به 

واگذاری یا مشارکت عالقه مند شده اند، ببیند.
معــاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان این که 
بــرای راه اندازی ۲ هــزار و ۲۰۰ واحد تعطیل هدف 
گذاری کرده ایــم گفت: تاکنون از ایــن میزان ۷۶۰ 
واحد دوباره احیا شدند ضمن این که برای واحدهایی 
که زیر ظرفیت فعالیت می کنند ســعی کردیم هم در 
تأمیــن منابع ارزی و ریالی آن هــا کمک کنیم و هم 
اجازه دادیم در فضــای اضافی خود کارخانه جدیدی 

مستقر کنند.

۸ میلیارد دالر کاالی وارداتی، داخلی سازی می شودشرمندگی وزیر صمت بابت خودروهای بی کیفیت داخلی


