
وضعيت مبارزه با قاچ�اق كاال و ارز حتي براي 
مجلس هم غيرشفاف است، زيرا بعد از انتخابات 
دوازدهمين دوره رياست جمهوري و زماني كه 
معاون اول رئيس جمهور نتوانست جاده را براي 
افزايش قيمت برخي از اقالم كااليي در ايران 
باز كند، به رغم بسته بودن سامانه ثبت سفارش 
يا ممنوعيت واردات خودرو توس�ط اشخاص 
حقيقي، دهه�ا هزار خ�ودروي لوك�س وارد 
ايران شده است كه نش�ان از اشكال بنيادي و 
ساختاري در امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز دارد. 
به گزارش »جوان«، وضعيت امروز قاچاق كاال و 
ارز به جايي رسيده اس��ت كه گويي امر مبارزه با 
قاچاق كاال به چند كولبر، بس��تن بازارهاي بانه و 
گوشي تلفن همراه تقليل يافته است. در شرايطي 
كه مبارزه  با قاچ��اق كاال و ارز ي��ك كار علمي، 
اقتصادي، اطالعاتي و عمليات��ي فراگير و كالن 
است، منتها س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه 
گويا ساالنه در حدود 16ميليارد تومان از بودجه 
بيت المال دريافت مي كند، هنوز برنامه  مشخصی 

براي مبارزه با قاچاق كاال و ارز ندارد. 
در اين ميان با انفعال س��تاد مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز در رابطه با مبارزه علمي و فراگير با عوامل و 
چشمه هايي كه باعث قاچاق كاال و ارز در اقتصاد 
ايران شده اند، عده اي كارشناس اقتصادي براين 
باورند كه حجم نقدينگي بدون پشتوانه در ركود 
اقتصادي ايران چنان باال رفته اس��ت كه با ورود 
كاالي قاچاق ع��ده اي باور دارند بخش��ي از زهر 
تورم��ي نقدينگي جهش يافته ب��ا كاالي قاچاق 
كنترل مي ش��ود همانند طرح پيش فروش سكه 
كه به جمع آوري نقدينگي در سطح جامع منتج 
مي شود. عده اي نيز با واردات غير قانوني ) قاچاق( 
گس��ترده كاالهاي لوكس��ي چون خودرو تالش 
مي كنند دهها ميليارد تومان نقدينگي را از سطح 
جامعه و از ميان خانوارهايي كه پ��ول براي آنها 

همين طور پول مي آورد، جمع آوري كنند. 
تحقيق و تفح�ص از روند مب�ارزه با قاچاق 

چه شد؟
اينگون��ه مديريت اقتصاد ايران در ش��رايطي كه 
چالش هاي س��اختاري زيادي در اقتصاد داريم، 
واقعاً نوبر است و اميد است حداقل مجلس شوراي 
اسالمي كه سال گذشته با عقب نشيني از تحقيق 
و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، تحقيق 

و تفحص از روند مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز را در 
دس��تور كار قرار داد، فكري به حال اين وضعيت 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و همچنين اين آشفته 
بازار گمركات، شركت انبارهاي عمومي، سازمان 
بنادر، مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي و س��ازمان 
اموال تمليكي، كارت هاي صادره بازرگاني توسط 

اتاق هاي بازرگاني و... كند. 
بسياري از سؤاالتي كه در ماه هاي گذشته از ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پرسيده شده همچنان 
بدون پاس��خ باقي مانده و پس از گذشت حدود 
يكسال هنوز اين ستاد سخنگو ندارد و در رابطه 
با اينكه اين ستاد رئيس يا سرپرست دارد يا خير 

هنوز شائبه هايی وجود دارد.  
به گزارش ايسنا، سال جاري با توجه به نامگذاري 
حمايت از كاالي داخلي، توج��ه به بحث قاچاق 
ضروري به نظر رسيده و طبيعي است حساسيت  
در اين زمينه بيش از سال هاي قبل باشد؛ چراكه 
قاچاق كاال به زع��م همگان يك��ي از جدي ترين 
مشكالت پيش روي توليد است. البته مسئوالن 
مختلف سال گذشته از كاهش ۵۰ درصدي قاچاق 
خبر دادند، اما با اين وجود هنوز در بازارها به وفور 

مي توان كاالي قاچاق را مشاهده كرد؛ موضوعي 
كه توان و انگيزه توليدكنندگان را به شدت كاهش 

داده  است. 
اما با تم��ام اي��ن تفاس��ير در ماه هاي گذش��ته 
پيگيري هاي ايس��نا ب��راي درياف��ت خبري در 
حوزه هاي مختلف به نتيجه نرسيد. به عبارت ديگر 
مدتي است پاسخگويي ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز به برگزاري دو - سه نشست در ارتباط با طرح 
رجيستري و اجراي آن محدود شده و موضوعات 

ديگر بدون پاسخ باقي مانده است. 
اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد كه در آخرين 
روزهاي كاري اسفندماه پارسال رئيس جديد اين 
ستاد اظهار كرد كه براي رفع مشكل قاچاق نه تنها 
يقه مي گيريم، بلكه پيراهن هم پاره مي كنيم. حال 
جاي سؤال است كه آيا احساس نياز نمي شود كه 
نتيجه پيراهن هاي پاره شده اعالم شود يا فردي در 
اين ستاد توضيحاتي حداقلي در اختيار رسانه ها 
قرار دهد تا مشخص شود در بخش هاي مختلف 

چه اقداماتي صورت گرفته است!؟
در مراس��م معارفه رئيس جديد اين ستاد، وزير 
كش��ور اينگونه اظهار ك��رد ك��ه اميدواريم اين 
ستاد تعطيل ش��ود و البته منظور او اين بوده كه 
ديگر قاچاق  نداش��ته باشيم كه س��تاد مبارزه با 
آن الزم باشد ، اما حتي خود رحماني فضلي هم 
تأكيدي نداش��ت كه اين اتفاق به اين سرعت رخ 
دهد!  اكنون حداقل از نظر ارتباط با رسانه و ارائه 
اطالعات، چند ماه است كه اين ستاد سكوت را در 

دستور كار خود قرار داده است! 
در ماه هاي گذش��ته پيگيري هاي ايس��نا درباره 
قاچاق ارز، قاچاق س��ازمان يافت��ه، قاچاق لوازم 
خانگ��ي، دام، طال، س��وخت، گل ه��اي زينتي، 
وضعيت قاچ��اق در س��ال 1۳۹6، قاچاق چاي و 
برنج، قاچاق ميوه، قاچاق پوشاك و مواردي از اين 

دست بي نتيجه مانده است. 
اين اتفاقات در شرايطي رخ مي دهد كه رسانه هاي 
ديگر هم وضعيت تقريباً مشابهي داشته و از سال 
گذشته كه مدير روابط عمومي، سخنگو و رئيس 
س��تاد قاچاق تقريباً همزمان ب��راي فعاليت در 
بخش هاي ديگر از اين ستاد خارج شده اند، فكر 
جدي براي ساماندهي بخش اطالع رساني صورت 
نگرفته است.  طبيعي است گفته شود مدير جديد 
كمتر از دو ماه اس��ت در اين ستاد مستقر شده و 
هنوز فرصت كافي ب��راي انجام چنين مواردي را 
نداشته  است، اما حتي در اين صورت هم نمي توان 
قبول كرد كه ستادي با وظايف سنگين با گذشت 
دو ماه از سال نس��بت به اطالع رساني بي تفاوت 

باشد و مديران مياني هم پاسخگو نباشند. 

يك كارشناس با بيان اينكه انتظار مي رود سهام 
شركت هاي با ارزش پايين تر بازار دستخوش 
تغيير ش�ود، عنوان ك�رد: تعيين نرخ س�ود 
بانكي مي تواند اصلي تري�ن متغير تأثيرگذار 
بر چش�م انداز فصل مجامع امس�ال باش�د. 
مهدي دلبري كارشناس بازار سكه در گفت وگو 
فارس پيرامون دورنماي بازار س��رمايه با وجود 
ريسك هاي سيس��تماتيك و غير سيستماتيك 
حاكم بر اين بازار عنوان كرد: هر چند بايد نسبت 
به چشم انداز متغيرها در تحليل بازار سهام توجه 
كرد، اما هنوز براي كنار رفت��ن انتظارها از بابت 
ضعيف تر شدن سهام شركت هاي صادرات محور 

زود است. 
وي بر لزوم تحليل مح��وري در تصميم گيري ها 
تأكيد كرد و اف��زود: چرخه ه��اي تاريخي بازار 
سهام نشان مي دهد، در مقابل رشد قيمت سهام 
شركت هاي بزرگ بورسي در سال گذشته كه به 
اتكاي افزايش نرخ ارز و بهبود فروش ش��ركت ها 
ارزيابي مي ش��د، براي امس��ال انتظ��ار مي رود 
ش��ركت هاي با ارزش بازاري س��هام كوچك تر 
بتوانند از قابليت رشد برخوردار شوند، هر چند 
كه براي تصميم گي��ري در اين زمينه به فرصتي 

دو الي سه ماهه نياز خواهد بود. 
كارشناس بازار سهام از انتظار براي تقسيم سود 
مناسب در فصل مجامع امس��ال سخن گفت و 
افزود: مسئله اصلي براي ناشران و سهامداران آنها 
بر سر پرداخت به موقع سود ساالنه شركت ها پس 

از برگزاري مجامع كه شايد مهم تر از متغيرهايي 
همچون سياس��ت هاي ارزي يا تحريم ها باشد، 

موضوع نرخ سود بانكي است. 
به گفته وي نحوه تعيين نرخ تأمين مالي توسط 
بانك ها باعث شده تا فاكتورهاي تأثير گذار بر بازار 
سهام زير سؤال برود و در صورت تصميم گيري 
درس��ت مي توان امي��دوار بود، ضم��ن تعريف 
پروژه هاي جديد از سوي ش��ركت هاي بورسي، 
معوقات و تس��هيالت اخذ ش��ده ني��ز در مدت 
زمان كوتاهي تس��ويه و به اين ترتيب سود آوري 

شركت ها افزايش يابد. 
دلبري با انتقاد از نحوه طرح پيش فروش سكه طال 
از س��وي بانك مركزي عنوان كرد: تحويل سكه 
طال در بازار آتي بورس بر اساس گواهي سپرده در 
حالي به چندين دوره خود رسيده كه در دنيا نيز 
به جاي تحويل فيزيكي سكه طال همواره از اوراق 

فوروارد يا مشتقه استفاده مي شود. 
وي ادام��ه داد: اگ��ر بان��ك مرك��زي در ط��رح 
پيش فروش سكه خود از ابزارهاي مالي فوروارد 
به جاي تحويل فيزيكي س��كه استفاده مي كرد، 

نه تنها با موفقيت بيش��تري همراه ب��ود، بلكه از 
تبعات پر هزينه توزيع سكه فيزيكي نيز پيشگيري 

مي شد. 
اين كارش��ناس بازار س��كه با تأكي��د بر لزوم 
ايجاد بازار متش��كل براي مديريت نوسان ها و 
تالطم هاي ن��رخ ارز در ب��ازار آزاد عنوان كرد: 
حجم معام��الت در بازار فيزيك��ي كاال كه به 
طور مستقيم يا غير مستقيم به نرخ ارز وابسته 
هستند، در حالي كاهش يافته كه آنچه به عنوان 
نرخ كاال يا محص��ول عنوان مي ش��ود، با نرخ 
واقعي آن فاصله بس��ياري دارد. از جمله اين 
كاالها مي توان به كاالي الكترونيكي، موبايل 
و خودرو اش��اره كرد كه هيچ مبن��ا و تابلوي 
مش��خصي براي نمايش و اندازه گيري نوسان 

نرخ ارز ندارند. 
وي با بيان اينكه ايجاد بازار متش��كل يا تابلوي 
معامالتي كه به اتكاي آن فعاالن اقتصادي بتوانند 
به آن استناد كنند، ضروري است، افزود: در حال 
حاضر نرخ  اعالمي از س��وي دولت براي نرخ ارز 
قابل استناد نيست و تاجري كه براي واردات به 
ارز نياز دارد، نه تنها با قيمت باالتري آن را دريافت 
مي كند، بلكه براي صادرات نيز چنين وضعيتي 
باعث شده تا كاالها در بازارها و بورس ها با نرخ ارز 
دولتي خريداري و در نهايت قاچاق شود. چنين 
وضعيتي باعث شكل گيري بازارهاي كثيف ميان 
صادر كننده و وارد كننده شده كه به نفع اقتصاد 

ايران نيست.
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کسی جرئت نمی کند سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق شود!

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

3-12026دارويي رازك 
1-3857قندمرودشت 

2-7233نوردوقطعات فوالدي 
4-12666گروه صنعتي پاكشو

2-5208توليدمواداوليه داروپخش 
1-2126گسترش نفت وگازپارسيان

1-2011سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1-1898بيمه ملت

1-1837دارويي لقمان 
1-1797عمران وتوسعه فارس 

2-3575پتروشيمي فارابي 
3-5245فوالدخوزستان

1-1725قطعات اتومبيل ايران 
2-3122فروسيليس ايران 
1-1542حمل ونقل توكا
2-3013لنت ترمزايران 

1-1496س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
3-4223الكتريك خودروشرق 
1-1292گروه صنعتي سپاهان 

1-1267چرخشگر
1-1262لبنيات كالبر
6-7378نفت پارس 

2-2332گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
1-1118بيمه ما

1-1091سايپاشيشه 
3-3114س.صنايع شيميايي ايران
1-975سيمان فارس وخوزستان

1-948بيمه البرز
2-1882سرمايه گذاري آتيه دماوند

1-932بانك ملت
2-1844صنايع كاشي وسراميك سينا

2-1766صنايع كاغذسازي كاوه 
2-1693لعابيران 

3-2520گروه صنعتي بارز
2-1586سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

12-9493قنداصفهان 
3-2364سيمانخوزستان

18-13958معدني امالح ايران 
7-5360پتروشيمي فجر

 دهها هزار خودروی قاچاق  در يك سال وارد كشور شده اما كسی پاسخگو نيست
 شايد به همين خاطر است كه اين ستاد چند ماه است هيچ ارتباطی با رسانه ها ندارد

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

تورم 8/1 درصد شد
در ش�رايطی كه نوس�ان های ارزی در ماه های اخير اتف�اق افتاده 
اس�ت، مركز آمار اي�ران  اعالم ك�رد: ن�رخ ت�ورم در فروردين ماه 
س�ال جاري ب�ه رق�م كم س�ابقه  8/1 درص�د كاهش يافته اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري تس��نيم، مركز آمار ايران گزارش شاخص قيمت 
كل كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي كل كشور، شهري و روستايي و 
درصد تغييرات شاخص به تفكيك استان در فروردين ماه سال 1۳۹٧ را 
به شرح زير منتشر كرد.  شاخص كل )بر مبناي1=1۳۹۵( در فروردين 
ماه سال 1۳۹٧ براي كل كشور عدد 112/۹ را نشان مي دهد. بيشترين 
عدد شاخص در اين ماه مربوط به استان كرمانشاه )118/٧( و كمترين 

عدد شاخص مربوط به استان سيستان و بلوچستان )1 ۹/٧( است. 
1- شاخص كل )بر مبناي1 =1۳۹۵( در فروردين ماه سال 1۳۹٧ براي 
كل كشور عدد 112/۹ را نشان مي دهد. بيشترين عدد شاخص در اين 
ماه مربوط به استان كرمانشاه )118/٧( و كمترين عدد شاخص مربوط 
به استان سيستان و بلوچستان )1 ۹/٧( است. درصد تغييرات شاخص 
كل )نرخ تورم كاالها و خدمات مصرفي خانوار( در دوازده ماه منتهي به 
فروردين ماه سال 1۳۹٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل براي خانوارهاي 
كل كش��ور 8/1 درصد اس��ت. همچنين نتايج نرخ تورم استاني نشان 
مي دهد، بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه در اين ماه ۹/1 درصد است كه 
مربوط به استان كرمانشاه مي باشد و كمترين نرخ تورم دوازده ماهه 6/4 

درصد و مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد است. 
2- شاخص كل )بر مبناي1 =1۳۹۵( در فروردين ماه سال 1۳۹٧ براي 
خانوارهاي شهري عدد 112/۹ را نشان مي دهد. بيشترين عدد شاخص 
در اين ماه مربوط به استان كرمانشاه )118/4( و كمترين عدد شاخص 
مربوط به استان زنجان )1 ۹/۹( است. درصد تغييرات شاخص كل )نرخ 
تورم كاالها و خدمات مصرفي خانوار( در دوازده ماه منتهي به فروردين 
ماه سال 1۳۹٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل براي خانوارهاي شهري 
8,درصد است. همچنين نتايج نرخ تورم استاني نشان مي دهد، بيشترين 
نرخ تورم دوازده ماهه در اين ماه 11/1درصد است كه مربوط به استان 
لرستان مي باشد و كمترين نرخ تورم دوازده ماهه 6/۵ درصد و مربوط به 

استان كهگيلويه و بويراحمد است. 
۳- شاخص كل )بر مبناي1 =1۳۹۵( در فروردين ماه سال 1۳۹٧ براي 
خانوارهاي روستايي عدد 112/۹ را نشان مي دهد. بيشترين عدد شاخص 
در اين ماه مربوط به استان كرمانشاه )11۹/8( و كمترين عدد شاخص 
مربوط به استان سيستان و بلوچس��تان )6/1٧( است. درصد تغييرات 
ش��اخص كل )نرخ تورم كاالها و خدمات مصرفي خانوار( در دوازده ماه 
منتهي به فروردين ماه سال 1۳۹٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل براي 
خانوارهاي روستايي 8/۳ درصد است. همچنين نتايج نرخ تورم استاني 
نشان مي دهد، بيشترين نرخ تورم 12 ماهه در اين ماه 11/۵ درصد است 
كه مربوط به استان كرمانشاه مي باشد و كمترين نرخ تورم 12 ماهه 4/8 
درصد و مربوط به استان سيستان و بلوچستان است. اطالعات بيشتر از 
طريق فايل پيوست قابل دستيابي است. پيش از اين بانك مركزي نرخ 

تورم فروردين ماه امسال را ۹/2 درصد اعالم كرده بود. 

 وعده مشروط مديرعامل جديد هشتگرد
 براي اتمام مترو

مديرعام�ل جديد ش�ركت عم�ران هش�تگرد وعده اي مش�روط 
ب�راي بهره ب�رداري از مت�روي اي�ن ش�هر داده اس�ت. ط�ي 
س�ال هاي اخي�ر مدي�ران ش�ركت عم�ران ش�هرهاي جدي�د 
وعده ه�اي متعدد بي س�رانجامی براي اتم�ام اين پ�روژه داده اند. 
به گزارش تسنيم، آبان ماه سال ۹۵ معاون وقت وزير راه و شهرسازي از 
بهره برداري متروي هشتگرد در ابتداي سال ۹6 خبر داد. محسن نريمان، 
مديرعامل كنوني منطقه آزاد ارس 2۳ آبان دو سال پيش با بيان اينكه 
با تخصيص كامل اعتبار به پروژه، مي توان ابتداي س��ال آينده )۹6( به 
بهره برداري از اين خط دست يافت، گفته بود:  دو نقطه در منطقه گلشهر 
مقداري ناامني دارد. براي از بين بردن اين نقاط ناامن تفاهم شده كه با 

پرداخت هايي بتوان معارضان را راضي كرد. 
وي با اشاره به اينكه در طول مسير متروي هشتگرد مواردي وجود دارد 
كه استانداري بايد در حل آن كمك كند، افزود: معاون عمراني استانداري 
در اين راستا قول هايي را داده اند كه با تشكيل جلسه عملياتي مي شود.  
مديرعامل سابق ش��ركت عمران ش��هرهاي جديد ايران گفت: متروي 

هشتگرد نيازمند 1۰۰ ميليارد تومان اعتبار است. 
پيش از نريمان، مديركل دفت��ر حمل ونقل و ترافيك ش��ركت عمران 
ش��هرهاي جديد نيز وعده اي در خصوص زمان افتتاح متروي هشتگرد 
داده ب��ود؛ وعده اي كه البته مش��روط ب��ود. محمدرضا توكلي اواس��ط 
فروردين ماه سال ۹۵ گفته بود: اگر اعتبار كافي تأمين شود، مي توانيم با 
توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده، قطار حومه اي شهر جديد هشتگرد 
را به صورت آزمايشي در پايان س��ال جديد)۹۵( راه اندازي كرده و سال 

آينده به بهره برداري كامل برسانيم. 
  پيشرفت 2 درصدي قطار حومه اي هشتگرد در 2 سال اخير

در جديدترين اتفاق براي متروي هشتگرد، مديرعامل تازه وارد شركت 
عمران اين ش��هر وعده افتتاح پروژه مذكور را تا پايان س��ال داده است. 
مهدي هدايت ديروز با بيان اينكه تا پايان س��ال دو بحث مهم داريم كه 
منجربه جهش هشتگرد خواهد شد، گفت: موضوع اول افتتاح مترو است. 
يكي از مشكالت هشتگرد در مسير توسعه موضوع حمل ونقل ريلي بود 
كه ارتباط با كالنشهرهاي تهران و كرج را با مشكل مواجه كرده است. با 
افتتاح مترو كه اصلي ترين و محوري ترين برنامه ما در اين مجموعه است 

اين ارتباط برقرار مي شود. 
وي افزود: ۹۹درصد تملك اراضي متروي هشتگرد انجام شده و زيرسازي 
پروژه ۹6درصد پيشرفت فيزيكي دارد. ضمن اينكه ۵۰ درصد روسازي 
و ريل گذاري انجام گرفته است. سخت ترين بخش كار در مسير احداث 
متروي هشتگرد بحث تملك بود كه طي سال هاي اخير توسط استاندار 
در كنار وزير راه و شهرسازي انجام شد. در بخش مهندسي مشكلي وجود 
ندارد و در صورت تأمين اعتبارات مابقي تجهيزات تأمين شده  و تا پايان 

سال اين پروژه به بهره برداري مي رسد.

تجارت 1۰ ميليارد دالري ايران و چين
مب�ادالت تج�اري اي�ران و چي�ن در س�ه ماه�ه نخس�ت 
س�ال ج�اري مي�الدي ب�ا افزاي�ش 11درص�دي نس�بت ب�ه 
مدت مش�ابه س�ال قب�ل ب�ه م�رز 1۰ ميلي�ارد دالر رس�يد. 
به گزارش تس��نيم، گمرك چين اعالم كرد: مبادالت تجاري ايران و 
چين در سه ماه نخست س��ال جاري ميالدي با افزايش 11درصدي 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل مواجه شده است.  مبادالت تجاري 
ايران و چين كه در ژانويه تا مارس 2۰1٧ بالغ بر 8/۹۹ ميليارد دالر 
اعالم شده بود در ژانويه تا آوريل س��ال جاري به ۹/۹8 ميليارد دالر 

افزايش يافته است. 
صادرات چين به ايران و واردات از ايران در اين دوره افزايش داشته است.  
صادرات چين به ايران در ژانويه تا مارس 2۰18 با افزايش 4/۵ درصدي 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل مواجه ش��ده و به 4/۳2 ميليارد دالر 
رسيده است. چين در ژانويه تا مارس سال 2۰1٧ بالغ بر 4/1۵ ميليارد 
دالر كاال به ايران صادر كرده بود.  ارزش واردات چين از ايران نيز افزايش 
زيادي داشته است كه بخش مهمي از آن به دليل رشد قيمت نفت است. 
چين در ژانويه تا مارس 2۰1٧ بالغ بر 4/84 ميلي��ارد دالر كاال از ايران 
وارد كرده بود كه اين رقم با افزايش 16/6 درص��دي در ژانويه تا مارس 
امس��ال به ۵/66 ميليارد دالر رسيده اس��ت. نفت كاالي عمده وارداتي 

چين از ايران است.

هشدار به شكل گيري بازارهاي كثيف ميان صادرات و واردات

رونق بازار طالي آب شده در شرايط ركود بازار مصنوعات

  بورس

  بازار

چشم انداز فصل مجامع امسال بازار سرمايه در گروي نرخ سود بانكي است

دبير انجمن طال و جواهر عنوان كرد

دبي�ر انجمن ط�ال و جواهر با اش�اره به رك�ود ش�ديد در بازار 
مصنوعات طال گفت: وقتي در بازار مصنوعات راكد و بازار طالي 
آب شده فعال است، نشان مي دهد يك جريان قاچاق طال شكل 
گرفته و گروهي در حال قاچاق طال به خارج از كش�ور هستند. 
حسين پنداروند در گفت وگو با فارس، با اشاره تالش دولت و نيروي 
انتظامي براي جلوگيري از قاچاق ارز در ماه هاي اخير اظهار داشت: 
بعد از حاكم شدن فضاي جديد در بازار ارز، جريان قاچاق سر از بازار 
طال درآورد.  وي افزود: شوراي جهاني طال در گزارشي اعالم كرده 
در سه ماهه قبل از فروردين ماه ايراني ها بيش از ۹ تن طال خريداري 
كرده اند، اگر مردم اين ميزان طال خريداري كرده اند، بايد بازار طال با 

رونق روبه رو باشد، اما ما كه بازار را رصد مي كنيم، مي بينيم ركود در 
بازار حاكم است؛ بنابراين مردم اين طال را نخريدند. 

دبير انجمن ط��ال و جواهر تصريح كرد: هم اكن��ون بازار طال قفل و 
ماشين توليد خاموش است، اما در چنين شرايطي واحدهاي صنفي 
طالي آب ش��ده فعال هستند.  وي در پاس��خ به اين سؤال طرفين 
معامله در بازار طالي آب شده چه كساني هستند، گفت: توليدكننده 
يا توزيع كننده از بازار طال ي آب شده طال را مي خرد و اين خريد به 
اين دليل انجام مي ش��ود كه توليدكننده طال به جاي پول، طال به 
توزيع كننده مي دهد و فقط براي اجرت ممكن است پول دهد. در 
واقع توليدكننده بايد براي تأمين طالي خود از بازار آب شده طال 

بخرد.  پنداروند تأكيد كرد: وقتي در بازار مصنوعات طال ركود حاكم 
است، اما بخش طالي آب شده فعال است، نشان مي دهد يك جريان 
قاچاق طال شكل گرفته اس��ت، زيرا مردم عادي طالي آب شده را 
نمي خرند.  به گزارش فارس، كارشناس��ان پس از ابالغ بخش��نامه 
اخير بانك مركزي پيش بيني كرده بودند كه روند خروج سرمايه از 
كشور از بازار ارز به طال منتقل خواهد شد و برخي سوداگران بزرگ و 
سرمايه داران از اين طريق منابع مالي خود را به خارج از كشور منتقل 
خواهند كرد.  بعضي منابع آگاه گفتند: طاليي كه به صورت قاچاق و 
در حجم گسترده از كشور خارج مي شود، عماًل منابع قاچاق كاال به 

داخل كشور را فراهم مي كند. 


