
 با نگاه به شگردهای دالالن ارز می توان دریافت که دالیل 
در  و سکه  دالر  قیمت  بدون ضابطه  و  رویه  بی  افزایش 
ماههای گذشته چه بوده و انتشار و تولید هدفمند و برنامه 
ریزی شده اخبار جعلی چه میزان در افزایش آن تاثیرگذار 

بوده است.
به گزارش جمعه ایرنا، »دالالن ارز« فقط کسانی نیستند که در 
پیاده رو خیابان فردوسی ایستاده اند و ارز خرید و فروش می کنند؛ 
اغلب آنها کارگزاران دالالن اصلی اند که در دفترهای تهران، هرات، 
سلیمانیه و دوبی نشسته اند و با ارتباطات خارجی، زد و بند با برخی 
عوامل داخلی و تعریف منافع میلیاردی برای خود، رسماً با سرنوشت 

80 میلیون ایرانی بازی می کنند.
برای دالالن ارز مهم نیست چه تعداد بیمار بر اثر گرانی ناشی از 
قیمت ارز و عدم توان تهیه دارو، جان خود را از دست خواهند داد یا 
چند دختر دم بخت در تهیه جهیزیه درمانده می شوند و چند پدر، 

در برابر فرزندانش شرمنده خواهند بود.
کاهش بهای ارز در روزهای اخیر ضربه مهمی به دالل های بزرگ 
ارز وارد کرده است و اگر اوضاع به همین گونه پیش برود، هزاران 
میلیارد تومان ضرر یا بهتر است بگوییم عدم النفع بر آنان تحمیل 

خواهد شد.
البته طبیعی است که آنان نیز مانند هر تاجری در صدد جلوگیری 
از زیان برآیند و دست به هر کاری برای بیچاره کردن مردم و تخریب 

معیشتشان بزنند.
بنابراین از روز چهارشنبه یازدهم مهرماه ضدحمله خود را با چند 
شگرد آغاز کرده اند؛ اولین و مهم ترین حربه آنها، افزایش قیمت در 
فضای مجازی است. این روش پیشتر نیز جواب داده است. بنابراین در 
سایت ها و کانال هایشان قیمت هایی بیش از آنچه در عمل، خرید و 
فروش می شود اعالم می کنند و عوامل شان در بازار نیز به این قیمت 

های ساختگی استناد می کنند.
روش دوم دالالن ارز این است که برخی عوامل خود را به بازار می 
فرستند و در جاهایی که تجمع زیادی وجود دارد اعالم می کنند که 
مقدار محدودی دالر مثال تا سقف 10 هزار دالر را به قیمت باالیی 
می خرند. مثال اگر قیمت معامالتی در آن ساعت 11 هزار تومان باشد 
با صدای بلند می گویند که 13 هزار و 500 تومان می خرند و واقعا 

هم 10 هزار دالر را با همین قیمت می خرند.
همین رقم، جو بازار را تحت الشعاع قرار می دهد، حال آن که تنها 
یک یا چند معامله محدود و هدفمند انجام شده است. شاهدان این 
معامله همه جا می گویند که به چشم خود دیده اند که دالر به فالن 

قیمت خریداری شد.

همچنین برخی عوامل آنها ماموریت دارند دالرهایی را به قیمت 
باالتر از بهای واقعی روز و در میان جمع به همتایان هماهنگ شده 
خود بفروشند و در بازار جوی حاکم شود که چند معامله مثال به 

قیمت 15 هزار تومان انجام شد.
مشاهدات خبرنگاران در خیابان فردوسی نیز حاکی از آن است که 
شبکه ای از این نوچه دالل ها از طریق گروه های اختصاصی تلگرامی 
با یکدیگر در ارتباط و هماهنگی اند و دالالن اصلی در هر لحظه آنان 
را خط دهی می کنند که مثال االن برو سر فالن کوچه و مقابل چشم 

مردم از فالنی دالر بخر به فالن قیمت و نظایر این.
این ضعف غیرقابل اغماض نهادهای مسئول است که طی سال ها 

نتوانسته اند ریشه این دالالن و نوچه هایشان را بخشکانند.
یکی دیگر ازشگردهای اصلی دالالن اصلی دالر و حامیان پرنفوذ 
آنان، جعل خبر است ، به عنوان مثال یک کانال آن طرف آبی که 
مدام بر طبل افزایش قیمت دالر می کوبد، تصویری از تجمع مردم 

برای فروش دالر را به عنوان عکسی از هجوم مردم برای خرید دالر 
منتشر کرد.

یا کانالی که پیش از این در ساعت 12 نیمه شب خبر می زد که 
دالر هم اکنون 1000 تومان دیگر گران تر شد، در اولین شبی که 
مردم برای فروش دالرهای خانگی در خیابان های محل استقرار 
دالالن تجمع کرده بودند و قیمت دالر به خاطر همین مازاد عرضه 
پایین آمده بود نوشت: در کجای دنیا بازار ارز ساعت 10 شب باز 
است که قیمت پایین بیاید؟ و فراموش کرد که خود در ماه های 
گذشته در هر ساعتی از شبانه روز که اراده می کرد، برای دالر قیمت 

جعل می کرد.
البته آنچه گفته شد، الیه آشکار اقدامات جریان ضد مردمی ارز 
است و وجود زد و بند در برخی الیه های پنهان و نیز برنامه های 
پردامنه کشورهای معاند منطقه در تقویت دالالن جهت خارج کردن 
ارز از کشور و... ابعاد دیگر این سناریوی جنایتکارانه علیه مردم ایران 

است.
ترکیدن حباب غیر واقعی ارز طی روزهای گذشته نشان داد که 
با هوشیار شدن مردم و تفوق نگاه بلند مدت به منافع ناپایدار لحظه 
ای می توان همه این طرح ها و تالش ها را به سادگی شکست داد.

قیمت هایی که برخی سایت ها و کانال ها جعل می کنند را باور 
نکنیم و به آنها استناد نکرده و از خرید ارز مگر در صورت ضرورتی 
مانند سفر خودداری کنیم. فریب شوهای دالالن را نخوریم و صد 
نهادهای  و سایر  منافی مسئولیت دولت  اینها  از  البته هیچکدام 
حکومتی، به ویژه دستگاه های امنیتی و قضایی نیست چرا که مردم 
انتظار دارند با دالالنی که به نیابت از دشمن به سمت مردم ایران 

تیراندازی می کنند، قاطعانه و بی رحمانه برخورد شود.
قطعا با هوشیاری مردم و توجه به منافع ومصالح ملی و از سوی 
که  اقتصادی  جنگ  این  از  دولتمردان  دقیق  ریزی  برنامه  دیگر 

دشمنان به وجود آورده اند، پیروز خواهیم شد.

اقتصادی 5

 مناطق ویژه اقتصادی و فرصت های طالیی توسعه

راه اندازی و ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی را که با مصوبه اخیر مجلس 
در نقاط مختلف کشور کلید خورده ، فرصت هایی طالیی برای رونق تولید، 
صادرات و اشتغال زایی در نقاط مختلف بویژه مناطق کم تر توسعه یافته 

دانست.
به گزارش ایرنا، ماه گذشته با موافقت مجلس شورای اسالمی و بدنبال اجرای 
بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل در حوزه تولید، انتقال 
فناوری، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، 
اجاره ایجاد مناطق آزاد صنعتی و تجاری در هشت استان و مناطق ویژه اقتصادی 
در 12 استان داده شد. مناطق ویژه اقتصادی شامل محدوده های جغرافیایی 
مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور هستند که به منظور جذب سرمایه 
های خارجی و داخلی و ایجاد بستر و زیرساخت مناسب برای فعالیت های تولیدی 
و تجاری در راستای افزایش صادرات کاال، واردات ماشین آالت مورد نیاز بخش 
تولید و انتقال فناوری و ارائه خدمات بهینه برای حضور فعاالن اقتصادی در 
بازارهای منطقه ای و بین المللی ایجاد می شوند. راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی 
را باید خدمتی ماندگار از سوی دولت و مجلس دانست که خونی تازه به رگ های 
صنعت و کشاورزی مناطق مختلف داده و زمینه را برای بهبود شرایط کسب و کار 
و فعالیت های اقتصادی در نقاط گوناگون بویژه کم ترتوسعه یافته فراهم می کند.

در مناطق ویژه اقتصادی معافیت گمرکی، ورود ماشین آالت خط تولید و 
ملزومات اداری بدون عوارض گمرکی، جواز رایگان ساخت و پایان کار تنها بخشی 
از تسهیالت پیش روی فعاالن عرصه تولید و تجارت است که بستر الزم را برای 
رونق تولید و اشتغال و توسعه صادرات در این نقاط فراهم می آورد و یک فرصت 

طالیی را برای رشد و توسعه اقتصادی در نقاط کم تر توسعه ایجاد می کند.
 قزوین صاحب منطقه ویژه اقتصادی

گفتنی است که از جمله این نقاط 12 گانه که به موجب مصوبه یاد شده مجلس 
صاحب منطقه ویژه اقتصادی می شوند، تاکستان در غرب استان قزوین است.

این شهرستان دارای بزرگ ترین شهرک صنعتی کشور به لحاظ مساحت، 
دارنده رتبه نخست تولید کشمش و دوم انگور در ایران و دارای صنایع تبدیلی 

متنوع و واحدهای بزرگ قطعه سازی خودرو، صنایع شیمیایی و فوالدی است.
این ظرفیت ها در کنار مجاورت شهرستان تاکستان با راه آهن خطوط شرق به 
غرب و جنوب به شمال و آزادراه مسیر تهران - تبریز موقعیت اقتصادی خوبی را 
پیش روی این شهرستان ایجاد نموده است که با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی 

می توان به بهره برداری بهتر از آنها خوشبین بود.
مناطق ویژه اقتصادی زیرساخت توسعه مناطق کم تر توسعه یافته

استاندار قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از مناطق ویژه اقتصادی به عنوان 
زیر ساختی برای توسعه نقاط کمتر توسعه یافته یاد کرد و گفت: با سازوکارهای 
پیش بینی شده در این نقاط، در امور تولید و صادرات و دریافت دانش فنی و ورود 
فناوری تسهیل ایجاد شده که این روند می تواند در نهایت به رونق اقتصادی این 

نقاط کمک کند.
عبدالمحمد زاهدی با اشاره به تصویب منطقه ویژه اقتصادی تاکستان، آنرا 
خدمتی ماندگار از جانب دولت و مجلس به مردم این شهرستان و همچنین استان 
قزوین دانست و گفت: بدون شک تصویب این منطقه ویژه اقتصادی برکات فراوانی 
را با خود به همراه دارد و می تواند موجب استفاده بهتر از ظرفیت های اقتصادی 

این شهرستان و استان قزوین شود.
وی، جذب سرمایه گذاران را از رویکردهای مهم اقتصادی در استان قزوین نام 
برد و اظهار داشت: فعالیت منطقه ویژه اقتصادی روند سرمایه گذاری در استان را 

نیز سرعت می بخشد.
استاندار قزوین از بخش خصوصی به عنوان بازوی دولت برای پیشبرد اهداف 
اقتصادی خود نام برد و افزود: با راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی زمینه بهتری برای 

فعالیت این بخش در عرصه های گوناگون فراهم می شود.
این مقام مسئول، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در تاکستان را همچنین موجب 
تسهیل در ورود ماشین آالت صنعتی به استان و رفع نیاز واحدهای صنعتی و 
کشاورزی قزوین در این زمینه دانست و گفت: تبادل دانش فنی بین فعاالن عرصه 
تولید و ایجاد زمینه بهتر برای توسعه صادرات از دیگر مزیت های راه اندازی مناطق 
ویژه اقتصادی به شمار می رود. استاندار قزوین، ظرفیت های اقتصادی استان 
قزوین را فراوان و متنوع دانست و گفت: منطقه ویژه اقتصادی این ظرفیت ها را 
فعال تر کرده و به شکوفا شدن صنعت و کشاورزی استان کمک می کند، ضمن 

آنکه بخشی از مشکالت مرتبط با حوزه اشتغال را نیز مرتفع می سازد.
زاهدی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری قزوین بین 10 تا 12 درصد در نوسان 
است، اظهار داشت: در سند اشتغال این استان باید نرخ بیکاری تک رقمی شود و 
ایجاد زیرساخت های اقتصادی همچون منطقه ویژه می تواند ما را به این هدف 
مهم نزدیک کند. وی با اشاره به تشکیل ستاد هاب لجستیک )کارگروه سنجش 
زیر بنایی حمل و نقل( در استان قزوین برای ساماندهی امور مربوط به منطقه 
ویژه اقتصادی و ایجاد بندر خشک، اظهار داشت: در این ستاد که با حضور مدیران 
اقتصادی این استان تشکیل شده همه برنامه ها و طرح هایی که باید در منطقه 
ویژه اقتصادی پیاده شوند مورد بررسی قرار می گیرد تا به محض ابالغ دولت به 

استان برای آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی، مورد اجرا قرار بگیرند.
 پویایی صنعت و کشاورزی استان به کمک منطقه ویژه اقتصادی

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسالمی نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: 
با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در تاکستان شاهد پویایی و رونق هرچه بیشتر 

صنعت و کشاورزی این شهرستان خواهیم بود.
بهمن طاهرخانی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی تاکستان می تواند زمینه 
الزم را برای جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران به این شهرستان فراهم کند، اظهار 
داشت: نزدیکی به پایتخت و همجواری با خط آهن سراسری غرب به شرق و 
شمال به جنوب کشور شرایط مناسبی برای فعالیت منطقه ویژه اقتصادی تاکستان 
فراهم خواهم آورد. این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 53 درصد 
اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین در تاکستان قرار دارد که این 
نشان از ظرفیت های باالی صنعتی این منطقه است، افزود: راه اندازی منطقه 
ویژه اقتصادی از درخواست های دیرین فعاالن عرصه صنعت و کشاورزی و مردم 
منطقه بود که با تصویب آن در مجلس طی ماه گذشته در حال تحقق است و با 
انجام آن تحول اقتصادی در سطح تاکستان و استان قزوین را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بیشترین مراجعات مردم به دفاتر نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در زمینه اشتغال است، اظهار داشت: با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی 
تاکستان، فرصت های شغلی زیادی در این شهرستان ایجاد خواهد شد که در 

کاهش نرخ بیکاری این منطقه بسیار موثر خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رونق تولید از نیازهای اصلی 
کشور در حوزه اقتصاد به شمار می رود، افزود: رونق تولید به خودی خود ایجاد 
نمی شود مگر اینکه بسترها و زیرساخت های الزم آن فراهم شود که یکی از این 

موارد راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی در نقاط دارای استعداد است.
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46 هزار هکتار، میزان سطح باغات لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سطح باغات استان 46 هزار هکتار است. به گزارش ایسنا، »بازدار« در جلسه بررسی مشکالت باغبانی استان لرستان اظهار کرد: لرستان ظرفیت فراوانی در زمینه باغبانی دارد که نباید از آن غافل شد. 

وی افزود: 46 هزار هکتار باغات در سطح استان داریم که 2۵ هزار تن محصول از آن ها برداشت می شود. بازدار خاطرنشان کرد: در زمینه توسعه کشت های گلخانه و گیاهان دارویی پتانسیل مناسبی در لرستان وجود دارد. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نبود صنایع تبدیلی، بسته بندی و برندسازی هم از دیگر مشکالت اساسی استان لرستان است که به بررسی بیشتری نیاز دارد. 

دالالن اصلی در دفترهای تهران، هرات، سلیمانیه و دوبی نشسته اند

شگردهای دالالن ارز برای افزایش قیمت دالر
اخبار

 گران فروشان بلیت هواپیما به تعزیرات معرفی شدند

مرغ ها بی دان ماندند!

معاون نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اعالم کرد: شرکت های هواپیمایی که خودسرانه و بدون هماهنگی با کارگروه 
تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمتها کرده اند، برای آنها پرونده گران فروشی 

تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
»وحید منایی« روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پس از 
افزایش قیمت بلیط هواپیما و در پی تغییرات نرخ ارز، سازمان هواپیمایی با تغییر نرخ 
بلیت به ارز نیمایی، اقدام به تغییر و افزایش قیمت ها کرد که این اقدام مغایر با ضوابط 

تغییر قیمت ها و هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار است.
وی در زمینه چگونگی افزایش قیمت بلیت هواپیما توضیح داد: بر پایه ابالغیه وزیر 
صنعت،  معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار که اختیاراتی از رئیس 
جمهوری به عنوان جانشین وی در ستاد هدفمندی یارانه ها دارد، همه نهادهای دولتی 
و غیردولتی و دستگاه هایی که اختیارات قانونی قیمت گذاری دارند، در شرایطی که 
رئیس ستاد اعالم کند باید پیش از هرگونه افزایش قیمت با کارگروه تنظیم بازار 

هماهنگ کنند و این موضوع نیز جزء این دسته بوده است.
منایی ادامه داد: بر اساس ابالغیه 10 شهریورماه وزیر صنعت،  معدن و تجارت، 
»کاالها و خدمات« اولویت بندی شدند و قیمت بلیت هواپیما در بند »ب« گروه 
یک )اولویت دار( قرار دارد و باید تغییر قیمت آن با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار 

انجام شود.
وی در زمینه اقدام های سازمان حمایت در مقابله با افزایش خودسرانه بلیط هواپیما 
افزود: در مرحله نخست، قیمت هایی که براساس نرخ دالر آزاد افزایش یافته بود با 

هماهنگی سازمان هواپیمایی طبق ارز نیما پایین آمد و از شدت گرانی اولیه کاسته 
شد اما باز هم قیمت ها غیرقانونی بود و براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، هرگونه 

تعیین قیمت باید با هماهنگی و اعمال نظر این کارگروه باشد.
معاون نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: 
از سوی دیگر سازمان هواپیمایی با استناد به ماده 161 قانون برنامه پنجم، این افزایش 
قیمت ها را قانونی می دانست، در حالی که دستور رئیس کارگروه تنظیم بازار ارجح بر 
این ماده قانونی است و در این شرایط باید پیش از هرگونه افزایش قیمت، با کارگروه 

تنظیم بازار هماهنگی شود.
وی اضافه کرد: در این مرحله به سراغ ایرالین ها و خطوط هواپیمایی مشخص که 
افزایش قیمت داشتند رفتیم تا اسناد بهای تمام شده را بررسی کنیم که آیا منطبق با 
ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت و تنظیم بازار هست یا خیر؛ اما از کل ایرالین ها 

فقط چهار مورد اسناد ارائه کرده اند.
منایی تاکید کرد: در ادامه، شرکت هایی که با ما همکاری نکرده و گران فروشی 
کردند را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کردیم؛ همچنین مستندات ارائه شده 
از سوی برخی شرکت ها را بررسی کرده و برای تصمیم گیری به کارگروه تنظیم بازار 

گزارش شده است.
وی گفت: سازمان حمایت در همه حال نظارت خود را اعمال می کند و در صورت 

تخلف، برای اقدامات بعدی به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد کرد.
منایی، در زمینه لزوم و ضوابط افزایش قیمت ها توضیح داد: نرخ ها بسته به شرایط 
و عوامل هزینه ای تغییر می کند، اما برخی تغییرات بسیار موثر است که از قبل باید 

هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار انجام و درخواست ارائه شود؛ اما تاکنون درخواستی از 
سوی شرکت های هواپیمایی ارائه نشده است.

در روزهای گذشته کامیون داران در اعتراض به برخی شرایط این صنف، 
مرغ  پرورش دهندگان  انجمن  رئیس  که  یافته  کاهش  ترددشان  میزان 
گوشتی گفت: به تبع این شرایط در حمل و نقل، خوراک مرغ در برخی 
وضعیت،  این  ادامه  صورت  در  که  نرسیده  مرغداری ها  به  هنوز  موارد 

احتمال دارد مرغ ها تلف شوند.
به گزارش ایسنا،   به دلیل باالرفتن هزینه های حمل و نقل، تعدادی از رانندگان 
کامیون نسبت به مقرون به صرفه نبودن حمل و نقل اعتراض داشتند و در برخی 
موارد از ترددشان کاستند که این امر باعث بروز مشکالتی در جابجایی برخی 

کاالها شده است.  

در این باره محمد یوسفی - رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی - در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بزرگترین مشکل مرغداران در حال حاضر کاهش 
تردد وسایل نقلیه باری است که تامین خوراک مرغ برای برخی مرغداری ها را 
با مشکل مواجه کرده است و ممکن است برخی مرغداری ها به دلیل تمام شدن 

نهاده ها، شاهد تلف شدن طیور باشند.
وی افزود: اینکه برخی مرغداری ها تلفاتی در این زمینه داشته اند یا خیر در 

حال بررسی است.
مقدار محدودی خوراک مرغ ذخیره  اینکه مرغداران در  به  اشاره  با  یوسفی 
می کنند، اظهار کرد: کامیون داران حدود 10 روز است که ترددشان کم شده 

است؛ بنابراین محموله  نهاده های طیور از مناطق شمالی و جنوبی به استان ها 
نمی رسد.

روز  موضوع  این  اینکه  بیان  با  گوشتی  مرغ  پرورش دهندگان  انجمن  رئیس 
گذشته در جلسه ای با استانداری تهران بررسی شد، گفت: در صورت ادامه این 
شرایط، دولت می تواند از شرکت های حمل و نقل متعلق به خود مانند وزارت 

بازرگانی یا جهاد کشاورزی استفاده کند.
آن  قیمت  افزایش  در  تاثیری  مرغ  خوراک  عرضه  کاهش  یوسفی،  گفته  به 
به  مجبور  تلف شدن طیور  از  پیشگیری  برای  مرغداران  است، چراکه  نداشته 

فروش آنها زودتر از موعد هستند.

کالن  اتفاقات  گفت:  مرکزی  بانک  اقتصادی  مدیرکل 
اقتصادی و نوسانات ارزی که به دنبال خروج آمریکا از 
برجام رخ داد، بازار مسکن را نیز متالطم کرد و در شهریور 
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درصدی قیمت مسکن بودیم.
به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، »ابوالفضل 
اکرمی« افزود: افزایش نرخ ارز، افزایش بهای مصالح و افزایش 
قیمت مسکن را در پی دارد و در نهایت شاهد کاهش قدرت خرید 

هستیم و افق پیش رو نامعلوم است.
روبرو  مسکن  معامالت  افت  با  اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
حال  در  شدت  به  مسکن  شده  تمام  قیمت  گفت:  هستیم، 
افزایش است، گرچه ساختمان های تکمیل شده رشد خوبی 
داشته اند اما ساختمان هایی که تازه در حال تولید هستند، از 
فصل اول سال ۹6 تاکنون، افت و رشد منفی دارند و آمارها 

چندان مطلوب نیست.
افزوده بخش  ارزش  افتادن شاخص ها،  با  اضافه کرد:  اکرمی 
مسکن و ساختمان بار دیگر منفی شد و به 2.2- درصد رسید که 

با این بی ثباتی، باید راهکاری بیاندیشیم.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: شاید ساده ترین راه این 
باشد که تسهیالت را دوباره فعال کنیم اما در شرایط فعلی با وجود 
افزایش حجم نقدینگی، با تنگناهای بخش تولید روبرو هستیم و 
این تناسب وقتی به هم می خورد، افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر 

است.
وی با بیان اینکه با همکاری  سیستم بانکی، حمایت های دولت 
و وزارت راه، باید دوران فعلی را پشت سر بگذاریم، افزود: تا قدرت 
خرید مردم افزایش نیابد، مسائل بخش مسکن حل نمی شود اما 
بهتر است برای اقشار آسیب پذیر مبالغی را درنظر بگیریم و مسکن 
ارزان قیمت را پیشنهاد بدهیم تا این قشر جامعه در شرایط دشوار 

فعلی، از این مقوله محروم نمانند.
اکرمی، ساختمان را یکی از بخش های مهم در تولید ناخالص 
داخلی دانست و با مروری بر آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز 
آمار به بیان برخی شاخص ها در بخش مسکن در مقاطع زمانی 
سال های ۹2 تا ۹5، گفت: در حالی که تورم در سال ۹2، 3۴.۷ 
درصد بوده، رشد قیمت مسکن به ازای هر متر زیربنای واحد 

مسکونی، 30 درصد بوده و با سیر نزولی تورم، در بخس مسکن 
بسیار پایین تر بوده است؛ از این رو قیمت واقعی مسکن در این 

دوره ۴ یا 5 ساله به صورت نزولی کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه بخش مسکن یکی از دغدغه های دولت یازدهم 
بود، گفت: این بخش، وقت زیادی از کمیسیون اعتباری به موضوع 
مسکن اختصاص داد و در بخش تسهیالت پرداختی نیز عملکرد 
تسهیالت بانک مسکن و سایر بانک ها به طور مستمر افزایش 
داشته و سهم پرداختی از 281 هزار میلیارد در سال ۹2 به 51۷ 

هزار میلیارد در سال ۹6 رسیده است.
به  توجه  با  مجموع  در  داد:  توضیح  اقتصادی  مدیر  این 
سیاست های تیم اقتصادی دولت، بانک مسکن و مرکزی و وزارت 
راه و شهرسازی تعیین می کرد، اتفاقات مثبتی در بخش مسکن 
شاهد بودیم که نتیجه آن براساس ارقام، رونق بازار معامالت بود، 
یعنی رشد 5.۴ درصد در سال ۹5 و 11.8 درصد در سال ۹6 که 

عالئمی از خروج مسکن از رکود بود.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی از کاهش 33.5 درصدی معامالت 
مسکن پایتخت در شهریورماه امسال خبر داد و شمار معامالت 

آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریور امسال را 10 هزار و 
300 واحد مسکونی اعالم کرد که نسبت به مردادماه و شهریورماه 

پارسال به ترتیب 13.۹ و 33.5 درصد کاهش یافت.
نیز نشان می دهد که  تهران  گزارش تحوالت مسکن شهر 
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده در بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 81 میلیون 
ریال بود که نسبت به مرداد و شهریور پارسال به ترتیب ۹.۴ و 

۷۴.1 درصد افزایش یافت.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه 
پارسال مربوط به منطقه پنج به میزان ۹2.1 درصد و کمترین 
میزان رشد مربوط به منطقه 12 به اندازه 36.2 درصد تعلق داشت.

در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت 
یک مترمربع زیربنای مسکن معامله شده 1۷6 میلیون ریال به 
منطقه یک و کمترین آن به میزان 35.۴میلیون ریال به منطقه 

18 تعلق داشت.
ارقام یاد شده نسبت به شهریورماه پارسال در منطقه یک ۷5.3 

و منطقه 18 نیز 55 درصد افزایش نشان می دهد.

 مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی :

نوسانات شدید ارز، بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد


