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«اسکناس» بررسی کرد؛

اقتصاد کالن

دالیل افول رقابتپذیری اقتصاد

نقدینگی از  2000هزار میلیارد تومان
عبور کرد

بررس��ی ارقام رس��می پولی نشان میدهد از ابتدای
مرداد ماه ،یعنی آغاز ریاس��ت عبدالناصر همتی بر
بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه (بانک مرکزی تا این
ماه آمار متغیرهای پولی را منتشر کرده است) نشان
میده��د ،روزان��ه  1150میلیارد تومان به نقدینگی
کش��ور افزوده ش��ده و از  1602هزار و  250میلیارد
تومان به  1979هزار و  910میلیارد تومان رس��یده
است .در صورتی که این روند در روزها و ماه های
بعد از خرداد ماه و تا پایان شهریور ماه امسال ادامه
یافته باشد ،حجم نقدینگی تا پایان تابستان به  2هزار
و  86هزار و  860میلیارد تومان رسیده است.

توافق روسیه و ترکیه
برای حذف تدریجی دالر

مس��کو و آنکارا بر س��ر جایگزین کردن دالر با روبل و
لیر توافق کردند .به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی،
وزارت دارایی روسیه در بیانیهای اعالم کرد روسیه و
ترکیه بر سر جایگزینی تدریجی دالر با ارزهای ملی به
منظور کاهش وابستگی به ارزهای دیگر در روابط دو
جانبه به توافق رسیدهاند .سال گذشته حجم مناسبات
دوجانبهبینروسیهوترکیهبا ۱۶درصدافزایشنسبت
به سال  ۲۰۱۷به  ۲۵.۵میلیارد دالر رسیده بود .طبق
اعالم وزارت دارایی روس��یه ،این توافق جدید باعث
گسترشوتقویتروابطبانکیدوکشوروتضمینوجود
کانالپرداختمطمئنبرایبنگاههایتجاریخواهد
ب��ود.درح��الحاضرآمریکاوترکیهدرحالهمکاری
برای اتصال بانکهای ترک به شبکه پرداخت روسی
بهناممیرهستندکهبهعنوانجایگزینیبرایویزاکارد
و مسترکارد توسط روسیه طراحی شدهاند.

بانکمرکزیآمریکاآمادهطوفانمیشود

رئیسفدرالرزروگفتکهاینبانکخودراآمادهمواجهه
بانوساناتآتیمیکند.بهگزارشایسنابهنقلازرویترز،
جروم پاول با بیان این که ریسک های موجود بر سر راه
اقتصادجهانافزایشیافتهاندگفتکهدرصورتلزوم،
فدرالرزروآمادهکاهشبیشترنرخبهرهبهمنظورتقویت
رش��داقتصادیخواهدبود.پاولبااش��ارهبهکندشدن
آهنگاشتغالزاییماهسپتامبرگفتکهاینمسالهمی
تواندیکیازنشانههایتعدیلنرخرشدباشد.ویگفت
که به زودی بانک مرکزی برای تامین ذخایر مورد نیاز
اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

تصویب قانون صندوقهای مکانیزه
برای مقابله با فرار مالیاتی

در بودجه سال
آینده ریالی از
نفت وجود ندارد

خــبرویـژه

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران درباره مهمترین ویژگیهای بودجه سال ۹۹اظهار کرد :بودجه سال ۱۳۹۹در چارچوب طرح اصالح ساختار
بودجه تهیه شده است .به گزارش ایسنا،وی خاطر نشان کرد :خوشبختانه در بودجه  ۹۹هم در منابع و هم در مصارف اصالحاتی را که در طرح اصالح ساختار مورد توجه بود لحاظ کردیم .نوبخت گفت :منابع
بودجه ۹۹کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که میتوان گفت بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجههای جاری و هزینهای صرف نخواهیم کرد .رئیس سازمان
برنامه و بودجه افزود :منابعی را که از نفت به عنوان واگذاری داراییهای سرمایهای تحصیل میشود ،صرف ًا صرف تملک داراییهای سرمایهای کرده و برای طرحهای عمرانی از آن استفاده میکنیم.

راه و مسکن

گ�روه اقتص�اد کالن-احمدرض�ا مس�عودی:

وضعیت اقتصاد ایران این س��ال ها به واس��طه
تحری��م ه��ای خارج��ی در ابع��اد گوناگ��ون
دس��تخوشتغییروتحولش��دهوبهدلیلعدم
وجود فضای مطمئن سرمایه گذاری و تجارت
متحملخس��ارتهایفراوانیش��دهاست.به
گزارش«اسکناس»،جدیدترینگزارشدرباره
وضعی��ت رقابت پذی��ری اقتصاد ایران چندان
امیدوارکننده نیست و به نظر می رسد اقتصاد
دولت��ی چنان ضربه ای به ماهیت کلی فضای
اقتصادی وارد کرده که اساسا نمی توان توقعی
هم درباره بهبود اوضاع با روند فعلی داشت .باید
به این مسئله نیز اشاره کرد که امروزه بسیاری از
مفاسداقتصادینتیجهحاکمیتدولتبرفضای
اقتصاد و همچنین وجود رانت اطالعاتی برای
شرکت ها و گروه های خاص است؛ بنابراین اگر
قرار به شفافیت در اقتصاد کشور باشد در مرحله
اول باید همه بازیگران اقتصادی از فرصت برابر
برای رقابت برخوردار باشند.

تعریف مفهوم اقتصاد رقابتی


اقتص��اد رقابت��ی ،اقتصادیاس��ت ک��ه در آن
فعالی��ت بنگاهه��ای دولتی و ش��به دولتی در
زمینههای تولیدی به حداقل ممکن رس��یده و
س��رمایهگذاران بخش خصوصی آزادند که با
کمترین تش��ریفات ممک��ن ،وارد یک صنعت
خاص شده یا از آن صنعت خارج گردند .در یک
اقتصاد رقابتی ،دولت محدودیتی برای قیمت
محصوالت بنگاههای اقتصادی مختلف وضع
نمیکند ،در تعیین قیمت مواد اولیه ،نرخ بهره
وامهای دریافتی و نیز نرخ ارز مصرفی بنگاهها
دخال��ت نمیکند و نرخ مالی��ات ثابتی را برای
تمام بنگاههای تولیدی فعال در هر صنعت در
نظر میگیرد .با این توضیحات ،در یک اقتصاد
رقابتی ،مهمترین عاملی که از افزایش قیمت
محصوالت مختلف جلوگیری میکند ،عبارت
اس��ت از :رقابت بین بنگاههای اقتصادی فعال
در آن صنع��ت و نی��ز ترس این بنگاهها از ورود
بنگاههای جدید .از طرف دیگر در یک اقتصاد
رقابتی ،نرخ بهره ،نرخ مواد اولیه ،نرخ ارز و نیز
نرخ مالیات برای تمام بنگاههای فعال در یک
صنعت خاص ،یکس��ان خواهد بود و در نتیجه
بنگاهها برای افزایش سوددهی خود ،تنها یک
راه پیش رو خواهند داش��ت :تالش برای جلب
مش��تریان بیشتر از طریق ارائه محصوالتی با
قیمت و کیفیت مناسب.

اف�ول جای�گاه ای�ران در ش�اخص رقابت

پذیری

درتازهتری��نگ��زارشمجمعجهانیاقتصاداز
وضعی��ترقابتپذی��ریجهانی،ایرانبانزول
10پل��های در ش��اخص در رتبه 99جهان قرار
گرفت��ه و از می��ان 12رکن رقابتپذیری ،فقط
در 4رک��ن بهکارگی��ری فن��اوری اطالعات و
ارتباطات ،بهداش��ت ،مهارت و توانایی نوآوری
کس��بوکارها توانسته اس��ت امتیاز بهتری را
نس��بت به گزارش س��ال گذش��ته کسب کند.
بر اس��اس این گزارش ،ایران از10س��ال پیش
بهصورت پیوس��ته در گ��زارش رقابتپذیری
مجمعجهانیاقتصادحضوردارد.دراینگزارش
امتی��از و رتب��ه رقابتپذیری ایران براس��اس
اطالع��ات س��ال( 1397با ضری��ب30درصد
برای مؤلفههای مبتنی بر نظرسنجی از فعاالن
اقتصادی و با ضریب 70درصد برای دادههای
آماریرسمی)درمجمعجهانیاقتصادمحاسبه
ش��ده و از اف��ول قابلتوجه رتبه ایران حکایت
دارد .در گ��زارش رقابتپذیری جهانی،2019
بالغبر 141کشور حضور دارند و ایران با کسب
امتیاز( 53از  )100در رتبه 99جهان جای گرفته
است درحالیکه در گزارش سال گذشته ،ایران
با امتیاز  54.9در رتبه 89جهان قرار گرفته بود.
بررس��ی نتایج بهدستآمده از تحلیل وضعیت
ایراندراینگزارشنشانمیدهدایرانازمیان
12رکن رقابتپذیری ،فقط در 4رکن ش��امل
«بهکارگی��ریفناوریاطالعاتوارتباطات»،
«بهداش��ت»« ،مه��ارت» و «توانایی نوآوری
کسبوکارها»توانستهاستامتیازبهترینسبت
به گزارش سال گذشته کسب کند و در مابقی
ارکانمؤثربررتبهرقابتپذیری،باکاهشامتیاز

مواجه ش��ده اس��ت .در گزارش رقابتپذیری
امسال در مقایسه با سال گذشته ،ایران با 10پله
تنزل ،بیشترین کاهش رقابتپذیری را در میان
کش��ورهای منطقه داشته و لبنان و گرجستان
هر یک با 8پله تنزل و عمان با 6پله تنزل بعد از
ایران بیشترین تضعیف رقابتپذیری را تجربه
کردهان��د.درمقاب��لکش��ورهایآذربایجانبا
11پله ،کویت با 8پله ،بحرین با 5پله ،قزاقستان
با4پلهوعربستانسعودیواردنهریکبا3پله
صعود ،بیش��ترین پیشرفت را در رقابتپذیری
منطقه بهخود اختصاص دادهاند.

اقتصاد دولتی و جای خالی رقابت


در همین ارتباط،سعيد ليالز اقتصاددان نيز در
گفت و گویی با خبرآنالين در اين مورد گفت:
دراقتصادايرانمفهومرقابتپذيريمعناندارد.
رقابتپذيريشاخصياستکهدراقتصادهاي
مبتن��ي ب��ر فعاليت بخش خصوصي بايد مورد
ان��دازه گيري قرار گي��رد ولي در اقتصاد ايران
عم�لاوقت��يدولتبابخشخصوصيرقابت
مي کند ،مفهموم رقابت پذيري هم از بين مي
رود .از طرف ديگر بخش مهمي از اقتصاد ايران
در اختيار دولت قرار دارد در فعاليت بنگاه هاي
دولتي يا حاکميتي هم موضوع رقابت پذيري
چن��دان مفهومي ندارد .او ادامه داد :در اقتصاد
م��ادول��تحتی باکش��اورزانخود کهدرهمه
ج��ای دنی��ا از آن ها حمای��ت می کنند رقابت
م��ی کن��د .در اقتصاد ما ت��ا زمانی که دولت از
سهم کالن نفت استفاده می کند رقابت کردن
معنا دار نیس��ت .همه اینها در س��هم دولت از
اقتصاد بازتاب دارد .چند درصد از سهم اقتصاد
ایران دولتی اس��ت .اقتصاد ایران یک اقتصاد
کمونیستی،غیرکمونیستیدرجهاناست.این

اقتصاد کمونیستی است اما در یک کشور غیر
کمونیستی و حتی از همه اقتصادها کمونیستی
تر است .آثار این اقتصاد را در عدم رقابت پذیری
می بینیم .علت العلل تمام مشکالت اقتصادی
ما این هس��ت که اقتصاد ما وابس��ته به دولت
اس��ت.ويبي��انداش��ت :رقاب��تپذیربودن
ی��ا رقاب��ت پذیر نبودن تابع��ی از واقعیت های
عینی هر جامعه اس��ت که در رش��د و عدم رشد
اقتص��ادیجامع��هتاثیردارد.بخشاقتصادی
خصوص��ی با پول کالن نفتی و اقتصاد دولتی
رقابت می کند نه با همدیگر برای بهبود کیفیت
خدم��ات و کاال .م��ا زمانی م��ی توانیم امیدوار
باش��یم که در اقتصاد رقابتی س��هیم هس��تیم
ک��ه بخش خصوصی ب��دون رقابت و دخالت
دولت فعالیت کند .همچنين راغفر اقتصاددان
نيز براين باوراس��ت که وضعيت اقتصاد ايران
قابل قياس با اقتصادهاي توسعه يافته و حتي
وضعيتاقتصاديبرخيازکشورهايهمسايه
در منطقه هم نيس��ت .او در اين مورد توضيح
مي دهد 12:محور اصلی برای شاخص رقابت
پذی��ریاقتص��ادجهانیوجودداردکهعدهای
کمی است و عده ای کیفی .البته به نظر من خود
این شاخص ها هم مناقشه پذیر است .چگونه
می توان محیط کسب و کار ایرانی و خارجی
را با هم قیاس کرد و با چه معیاری و چگونه و
یاکیفیتآموزشوپرورشچگونهسنجیدهمی
شود .ایا این شاخص ها معرف متغیری جامع
هس��تند .خیلی از اینها به دلیل کیفی بودن و
مشکالت اندازه گیری محل مناقشه هستند.
البته شاخص های هر کشوری هم باید متفاوت
باش��د.اینش��اخصهابینالمللینیستوکلی
هم هست .شاخص ها باید تعریف شود تا نمره
رقابت ها اس��تاندارد باشد .مثال میزان واردات
وصادراتش��اخصکمیخوبیاس��تکهمی
تواند نشانگر باشد یا سهم اقتصاد خصوصی و
دولتی در اقتصاد هر کشور چقدر است می تواند
شاخص خوبی برای رقابت پذیری در اقتصاد
کشورها باشد .به نظر من این شاخص ها می
تواند معرفهای بهتری از کیفیت فضای کسب
و کار باشد .مثال وضعیت انحصاری دولتها در
اقتصاد و اینکه اقتصاد خصوصی در اختیار چه
کسانی است؟ آیا در اختیار نخبگان اقتصادی
و الیگارشی است یا همه افراد می توانند رقابت
کنند و به یکس��ان س��هم دارند شاخص خوبی
برای سنجش رقابت پذیری اقتصادی است.

رئیس کلبانکمرکزیتشریح کرد؛

وزی��ر اقتصاد گفت :امیدواریم مجلس قانون صندوق
های مکانیزه را رفع ایراد کرده تا این قانون تصویب و
ابالغ شود زیرا این قانون به مقابله با فرار مالیاتی کمک
میکند.بهگزارشایس��نا،فرهاددژپس��نددرحاش��یه
جلس��ه هیات دولت درباره راهکارهای وزارت اقتصاد
برایکاهشفرارمالیاتیاظهارکرد:برخیمالیاتهای
معوق را به عنوان فرار مالیاتی تلقی میکنند که درست
نیست .ما برای مقابله با فرار مالیاتی باید از روشهای
مختلف از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی استفاده
کنیم،خوشبختانهتصویبقانونصندوقهایمکانیزه
به این امر کمک میکند که البته ش��ورای نگهبان دو
ایراد جزیی گرفته و این قانون به مجلس بازگشته اما
امیدواریم در آینده ای نزدیک ،مجلس رفع ایراد کرده
و این قانون تصویب و ابالغ شود .وی با اشاره به اینکه
تصویبقانونارزشافزودهیکیدیگرازراههایمقابله
با فرار مالیاتی اس��ت ،افزود :امیدواریم قبل از تصویب
قانونبودجهس��ال،1399اینقانونتصویبش��ودتا
با آغاز سال آینده به اجرا درآید .سومین راهکار ،کامل
کردناطالعاتمالیاست.دراینزمینهقوانینمختلف
هم داریم که کمک میکند تا اطالعات را جمع کرده
و بر مبنای اطالعات درست ،جامع و گسترده بتوانیم
تمامفراریانمالیاتراشناس��اییکنیم.ش��بکهجامعه
نظام مالیاتی را برای همین هدف کامل می کنیم .وزیر
اقتصاددربارهآخرینوضعیتهپکوبیانکرد:مدیرعامل
و سهامدار عمده تعیین شده و هیات واگذاری و شورای
عالیبورسهممصوباتالزمراصادرکردهاندواکنون
منتظریم تا اولین مجمع را سازمان خصوصیسازی با
حضور تمامی دارندگان س��هام برگزار کند و بعد از آن
هپکوبایکمدلجدید،مدیریتخواهدشد.دژپسنددر
پایان درباره شرکت آذرآب نیز خاطرنشان کرد :در مورد
شرکت آذرآب شرایط متفاوت است و بانک کشاورزی
کار آن را انجام میدهد.

برگشتارزصادرکنندگانعاملثباتبازار

گ�روه اقتص�اد کالن:رئی��س کل بانک مرکزی گفت :یکی از دالیلی
که میبینید در بازار ارز ثبات نس��بی فراهم ش��ده اس��ت ،برگشت ارز
صادرکنندگان و سامانه نیما است امروز هم اعالم شد که  ۱۹میلیارد
دالر در ش��ش ماهه اول امس��ال ارز تخصیص دادهایم .به گزارش
اسکناس به نقل از ایسنا ،عبدالناصر همتی روز گذشته در حاشیه جلسه
هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات انجام شده در
زمینه اصالح نظام بانکی ،گفت :در این خصوص ضرب العجل خاصی
تعیین نشده است ،اما اصالح نظام بانکی مسئله بسیار مهمی است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه زمانبر بودن اصالح نظام بانکی افزود :همیش��ه
گفت��هام در کوت��اه م��دت نمیتوانیم آن را انجام دهیم مش��کالتی
ک��ه سیس��تم بانک��ی م��ا دارد از نظر نات��رازی بانکه��ا ،داراییها
معوق��ات ام��وال و مطالب��ات از دولت و مردم همه مس��ائلی اس��ت
ک��ه ب��ه تدری��ج حل میش��ود و ما هم بر اس��اس مصوبات که قبل

از ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی اقتصادی گرفتهایم اقداماتی ش��روع
کردی��م در زمین��ه موسس��اتی ک��ه مق��داری نات��رازی داش��تند.
همت��ی گف��ت :ب��ه تدریج اقداماتی را انجام م��ی دهیم فکر میکنم
اصالح نظام بانکی زمان طوالنی می برد مهم این است که حرکت
ما به س��مت اصالح باش��د .این موضوع را ش��روع کردیم و انشاءاهلل
با کمک بقیه اعضای دولت و مجلس بتوانیم مسائل را پیش ببریم.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد اقدامات این بانک برای جلوگیری
از ایجاد مش��کالت جدید در موسس��ات مالی ،تصریح کرد :ما اجازه
نمیدهیم دیگر موسسات غیر مجاز باشند برخی از موسسات مجاز
بودند اما تراز هستند آنها را هم تحت مدیریت گرفتیم و بعضی از آنها
را با ابزارهایی که در اختیار داریم کنترل میکنیم تا مشکالت کاهش
پیدا کند.همتی تاکید کرد :مالیات بر ارزش افزوده و معرفی افرادی که
ارز خود را به داخل نیاوردند به قوه قضائیه از ابزارهای ما است ،اما

تا کنون همراهی آنها خوب بوده و امیدواریم از این هم بیشتر باشد.
وی در مورد ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح نیز تصریح
کرد :روند بسیار خوبی در این زمینه در حال طی شدن است و فکر
میکنم که برنامهریزی کردیم تا پایان آذر ماه آنها اقدامشان قطعی
شود مراحل به آرام در حال انجام است و بخش عمدهای از سهام آنها
توسط بانک سپه تملک شده است .داراییها ارزشگذاری میشوند و
طبق همان تصمیم کمیته عالی راهبردی این مجموعه پیش میرود
و به نظر یکی از کارهای موفق و ماندگار در نظام بانکی خواهد بود.
وی در مورد رسیدن آمار بانک مرکزی به صندوق بینالمللی پول
و عدم در اختیار گذاش��تن این آمار به رس��انههای داخلی ،گفت :من
نمیدانم چطور این اتفاق افتاد از خودش��ان بپرس��ید ما به کسی آمار
ندادیم ،ش��ما حرف ما را قبول ندارید حرف صندوق بینالمللی پول
را قبول دارید؟

تخفیفمالیاتیبرایبرخیصاحبخانهها

وزیر راه و شهرسازی از اعطای تخفیف مالیاتی برای
صاحبخانههایی که مراعات مس��تاجرین را میکنند
خبر داد .به گزارش ایسنا ،محمد اسالمی در حاشیه
جلس��ه ام��روز هیئ��ت دولت در جم��ع خبرنگاران با
اش��ارهبهطرحاقدامملیمس��کنگفت:اینموضوع
مس��یر طبیعی و رو به رش��د خود را طی میکند و در
اس��تانهایمختل��فمهمتری��نکارمادراینطرح
نیازس��نجی بر اس��اس تقاضاهای قابل استناد است.
اسالمی با اشاره به اینکه همه دستگاهها باید در این
زمینه به ماموریت خود عمل کنند،تاکید کرد :تا پایان
سال  ۴۰۰هزار واحد مسکن که قرار است که در طرح
اقدام ملی مسکن عملیاتی شود را آغاز خواهیم کرد
و امیدواریم تا اتمام سال  ۹۹این پروژه به ثمر برسد.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی درب��اره وضعی��ت قیمت
من��ازل اس��تیجاری و توصیهاش ب��ه صاحبخانهها
گف��ت :ما همیش��ه پاس��خ روش��ن داده ای��م و نکته
مهم این اس��ت مالکین و صاحبخانهها باید مراعات
مستاجرین را بکنند هر چند این رابطه متقابل است.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد :اعطای تخفیف
مالیاتیبرایصاحبخانههاییکهمراعاتمستاجرین
را میکنند هم اکنون در دستور کار است و این موضوع
در هیئت دولت به تصویب رسیده و به مجلس ارسال
شده است که قرار است اصالحیه آن انجام شود.

پایان ماه عسل گرانفروشان
در بازار مسکن

مش��اورانام�لاکمیگوین��دهماکنوننس��بتبه
اردیبهشتماهازتعدادفایلهاینجومیوقیمتهایی
که باالتر از میانگین منطقه بود کاسته شده و مالکان
قیمتها را البته به طور قطرهچکانی پایین میآورند.
به گزارش ایسنا ،مسیر گرانفروشان در بازار مسکن
باغربالفایلهایقرمزمس��دودش��د.ازدوممردادماه
امس��ال که دادستانی ،ساماندهی سایتهای فروش
ملک را در دستور کار قرار داده قیمتهای نجومی از
آگهیها حذف شده و با توجه به کاهش  ۷۳درصدی
معامالت ،راه فروش این نوع آپارتمانها بسیار دشوار
شدهاست.واسطههایملکیمیگویندخریدوفروش
حتیدرفایلهایزیرقیمتبهسختیصورتمیگیرد؛
چه برسد به آپارتمانهایی که قیمتهای آن باالتر از
میانگین منطقه ارایه میشود .بررسیهای میدانی از
انجمادداراییهادربخشمسکنحکایتدارد.اشکان،
یکی از مش��اوران امالک منطقه  ۴میگوید :اس��فند
پارس��الواردیبهش��تامسالاوجمراجعهبرایخرید
آپارتمان بود و کس��انی که به نوعی تصور میکردند
از تورم جا ماندهاند س��رمایه خود را وارد بازار مس��کن
کردند .به همین دلیل در حال حاضر افرادی که در بازار
مسکن هستند و قصد سرمایهگذاری در هر حوزهای
دارن��د بای��د ابتدا آپارتمانی را کهخریدهاندبفروش��ند.
معدودخریدارانبازارمس��کنهمبهدودس��تهتقسیم
میشوند؛یاخریدارانمصرفیکهخانهقبلیخودرازیر
قیمت میفروشند و آپارتمانهای جدید را زیر قیمت
خریداری میکنند یا سفتهبازانی که خرید جدید آنها
مشروط به فروش خانه فعلی است که البته گروه دوم
با توجه به انتظار سودآوری ،تخفیف نمیدهند .وی با
بیان اینکه در حال حاضر نس��بت به اردیبهش��ت ماه
قیمت در برخی آگهیها  ۵تا  ۱۵درصد کاهش یافته
است گفت :تا اردیبهشت ماه تعداد خریداران بیشتر از
فروشندگان واقعی بود اما حاال شرایط بر عکس شده
است .تا دلت بخواهد آپارتمان برای عرضه وجود دارد
اما خریداران عقبنشینی کردهاند و در انتظار کاهش
بیشترقیمتهاهستند.

جزئیاتپرداختتسهیالتبهواحدهای
مسکونی 25و 30سالساخت

نارضایتی مردم از بی تدبیری مسئوالن؛

بهانهایرالینهابرایگرانفروشیبلیتپروازهایاربعین

گروه زیربنایی :اگرچه متولیان حمل و نقل هوایی
ثبات قیمت بلیت پروازهای اربعین امسال را یک
امتی��از وی��ژه برای زائران اربعین معرفی می کنند
ام��ا بس��یاری معتقدند با توج��ه به کاهش قیمت
ارز ،ن��رخ بلی��ت باید کاهش مییافت .به گزارش
اس��کناس به نقل از مهر ،از نیمه های ش��هریور
امسال از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی و
س��ازمان هواپیمایی کشوری به دستور وزیر راه و
شهرسازی نرخ بلیت پروازهای اربعین بر اساس
تفاهم نامه ای که میان شرکت های هواپیمایی به
امضا رسید ،برای پروازهای تهران-نجف-تهران
 ۲میلی��ون و  ۲۰۰ه��زار تومان و برای پروازهای
مشهد-نجف-مشهد  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
تعیین ش��د.این مسئله گالیه های متعدد مردم را

به همراه داش��ته اس��ت .مقصود اسعدی سامانی
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره علت
گران بودن نرخ بلیت اربعین گفت :س��ال گذشته
نرخ بلیت های اربعین را با نرخ دالر  ۸هزار تومان
تعیین کرده بودیم دولت در آن تاریخ قرار بود دالر
نیمایی به ش��رکت های هواپیمایی پرداخت کند.
وی افزود :بر همین اساس سال گذشته نرخ بلیت
پروازهای اربعین را بر اساس دالر  ۸هزار تومانی
تعیین کردیم که نهایتا به رقم  ۲.۲میلیون تومان
(تهران نجف تهران) و  ۲.۸میلیون تومان (مشهد
نجف مشهد) رسیدیم.

بهانه اول :نرخ دالر


اسعدی سامانی ادامه داد :در سال جاری ،هم رقم
دالر نیمایی و هم نرخ دالر بازار آزاد در دامنه ۱۱

هزار تومانی در نوس��ان اس��ت؛ از س��وی دیگر در
راستای سیاستی که وزیر راه و شهرسازی اعمال
کرده و شرکت های هواپیمایی از آن راضی نبودند،
ایرالین ها توافق کردند تا همان نرخ سال گذشته
را برای پروازهای اربعین امسال اعمال کنند.

بهان�ه دوم :ت�ورم عمومی و افزایش حقوق و

دستمزد پرسنل

وی ب��ا اش��اره با تورم اعالم��ی بانک مرکزی که
بیش از  ۴۰درصد است و همچنین افزایش حداقل
دستمزد نیروی انسانی در شرکت های هواپیمایی
گفت :ش��رکت های هواپیمایی در س��ال جاری با
افزایش هزینه ها در همه بخش ها نسبت به سال
گذشته مواجه بوده اند اما صرفا برای همراهی با
دستور وزیر و رفاه حال زائران اربعین ،بر سر نرخ

سال گذشته توافق کردند.

بهانه س�وم :هواپیماها یک س�ر خالی تردد

دارند

دبی��ر انجم��ن ش��رکت های هواپیمای��ی درباره
گرانتر بودن قیمت بلیت پروازهای نجف نس��بت
به تفلیس و آنکارا علی رغم کوتاهتر بودن مسیر
عراق نسبت به ترکیه و گرجستان ،اظهار داشت:
در پروازه��ای نج��ف حد فاصل  ۲۰تا  ۳۰مهر که
قرار اس��ت ش��رکت ها قیمت بلیت را  ۲.۲میلیون
تومان عرضه کنند ،ایرالین ها مجبورند در نیمه
نخست این دهه ،پروازهای برگشت را خالی تردد
کنند و در نیمه دوم آن ،هواپیماها مس��یر رفت را
خالی تا فرودگاه نجف می روند .بنابراین باید این
موضوع را هم در نظر گرفت.

ک مسکن
محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بان 
در پاس��خ به این س��ئوال که آیا بخش��نامه پرداخت
تس��هیالت به واحدهای مس��کونی  25سال ساخت
و 30س��ال ابالغ ش��ده اس��ت یا خیر گفت:بخشنامه
پرداخت تس��هیالت به واحدهای مسکونی  25سال
ساخت و 30سال ساخت از محل اوراق حقتقدم ابالغ
شده است بنابراین در این بخشنامه به خوبی مشخص
ش��ده است که واحدهای مسکونی چند سال ساخت
یعنی 25س��ال و حتی 30س��ال س��اخت چگونه می
توانندتسهیالتدریافتکنند.بهگزارشفارس،ویبا
اشاره به اینکه در این بخشنامه جدید تسهیالت خرید
مس��کن به واحدهای باقدمت ۲۵س��ال ساخت و30
سال ساخت از سوی بانک مسکن پرداخت میشود،
گفت:درمحاسبهقدمتبرایبانکتاریخصدورپروانه
ساختمانی و نه پایان کار ،مالک عمل است.

