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* رئیس اتاق اصناف گفت: قیمت نان هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت. 
علی فاضلی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: برای جلوگیری از افزایش 
قیمت نان پیشنهاد ما این بود که شاهد افزایش حامل های انرژی نباشیم 
و قیمت  حامل های انرژی همچون سال ۱۳۹۳ باشد. وی افزود: همچنین 
پیشنهاد کردیم که حداقل حق بیمه کارفرمایان تا سقف پنج کارگر اعمال 

شود تا بدین ترتیب بخشی از مشکالت این صنف برطرف شود.
رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به این سوال که از سوی دولت وعده 
همکاری در این زمینه داده شــده است؟ توضیح داد: هنوز مسئوالن در 
این زمینه پاســخ نداده اند اما پیشــنهادمان را طی نامه ای به معاون اول 
رئیس جمهوری ارسال کرده ایم که امیدواریم این پیشنهادات مورد توجه 

قرار گیرد.
* طی هفته منتهی به 14 دی ماه، در حالی که حدود 443 هزار و 
673 تن انواع کاال به ارزش بیش از 10 هزار و 524 میلیارد ریال 
در بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت، حجم و ارزش 
معامالت به ترتیب رشد 8 درصدی و 19 درصدی را تجربه کرد. به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کاالی ایران، 
طی هفته گذشته، در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، 133 هزار 
و 82 تــن انواع کاال به ارزش 4 هزار و 507 میلیارد ریال معامله 
شد.در این تاالر، 125 هزار و 60 تن فوالد، 5 هزار و 550 تن مس، 
160 تن کنســانتره مولیبدن، 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها و 
همچنین 2 هزار و 300 تن آلومینیوم از سوی مشتریان خریداری 
شــد. همچنین در هفته معامالتی مذکور در دو بخش داخلی و 
صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 215 هزار و 861 
تن انواع کاال به ارزش 5 هزار و 48 میلیارد ریال به فروش رسید.

در این تــاالر، 37 هزار و 274 تن قیر، 63 هزار و 623 تن مواد 
پلیمری، 74 هزار و 375 تن وکیوم باتوم، 18 هزار و 500 تن لوب 
کات، 17 هزار و 348 تن مواد شیمیایی، 4 هزار و 200 تن گوگرد، 
360 تن عایق رطوبتی، 161 تن روغن پارافین وکس ســنگین و 
همچنین 20 تن آرگون خریداری شد. تاالر محصوالت کشاورزی 
بورس کاالی ایران هم طی هفته مذکور، شاهد معامله 94 هزار و 
71 تن انواع کاال به ارزش بیش از 938 میلیارد ریال بود؛ در این 
تاالر داد و ستد 74 هزار و 800 تن گندم، 170 هزار قطعه جوجه 
یــک روزه، 16 هزار و 326 تن ذرت، 2 هزار و 700 تن روغن خام 

و 75 تن شکر مشاهده شد.
* مدیرعامل بانک سینا به عنوان مدیر شایسته ملی انتخاب شد. به گزارش 
روابط عمومی این بانک، در کنگره مدیر شایسته ملی ۱۳۹6 که با حضور 
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و همچنین تعدادی از مسئوالن و مدیران شرکت های برتر حوزه 
کارآفرینی، اســاتید دانشگاه و دانشجویان برگزار شد، پیشرو مدیرعامل 
بانک ســینا، عنوان مدیر شایســته ملی را کســب کرد.در این همایش 
سخنرانی ها و مقاالتی در زمینه شیوه های توسعه و رونق کسب و کار و 
همچنین راه های رفع موانع  موجود ارائه شــد. بر اساس این گزارش، در 
انتخاب مدیر شایسته ملی شاخص هایی چون کارآفرینی، توسعه، ابتکار، 

خالقیت و سابقه عملکرد موثر بوده است.
* مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری اظهار 
داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه با اجرای 8794 پروژه، 
115 هزار و 204 هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین 
آبیاری مجهز شده است. عباس زارع اضافه کرد: عالوه بر سطح 
اجراء شده در سال 96، طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در 
سطح 148 هزار و 670 هکتار نیز در حال اجراء است. وی با بیان 
اینکه مجموع سطح اجرا شــده و در حال اجرای طرح توسعه 
سامانه های نوین آبیاری در سال جاری 263 هزار و 874 هکتار 
می باشــد، خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای طرح تا پایان آذر ماه 
96 یک میلیون و 716 هزار و 284 هکتار از اراضی کشاورزی به 

سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است.

اگر  گفت:  نفت  اســبق  وزیر 
فروش نفــت افزایش یافته ربطی 
به برجام ندارد بلکه اداره اطالعات 
انرژی آمریکا اجازه افزایش فروش 
را داده تا بــه قیمت نفت در بازار 

خللی وارد نشود.
سیدمسعود میرکاظمی در گفت وگو 

با خبرگزاری فارس، با  اشاره به هشدارهایی که از سوی آمریکا برای تحریم 
ایران داده می شــود، اظهار کرد: باال رفتن و یا کاهش فروش نفت ایران نه 
ربطــی بــه برجام دارد و نه به دولت زید و عمر که در راس کار اســت. این 
موضوع به طور مســتقیم باز می گردد به گزارشی که اداره اطالعات انرژی 

آمریکا منتشر می کند.
وی در این رابطه توضیح داد: این اداره در وزارت انرژی آمریکا اســت و 
کارش همین است که بازار را رصد کرده و در دوره های سه یا 6 ماهه گزارش ها 
و تحلیل هایی را از تقاضا و عرضه جهانی منابع هیدروکربوری انجام دهد که 
یک نسخه از این گزارش به کنگره و یک نسخه هم به رئیس جمهورآمریکا 
داده می شــود. در آن گزارش مشخص می کند که تحریم نفت ایران تا چه 
حدی باشــد و درجه تحریم نفت ایران را به گونه ای مشخص می کنند که 

قیمت نفت درجهان باال نرود.
وزیر نفت دولت دهم درباره سابقه این موضوع ادامه داد: در سال های ۹۱ 
تا همین اواخر، تحریم یک میلیون بشکه را پیشنهاد دادند، یعنی اگر شما 
ایران را تا یک میلیون بشکه محدود کنید خللی به قیمت جهانی نفت وارد 
نمی شود ولی اگر بیشتر باشد، قیمت نفت باال خواهد رفت و اینها عالقه مند 
به افزایش قیمت نفت نیستند.میرکاظمی افزود: اروپایی ها و آمریکایی ها به 
شــدت اقتصادشان آسیب پذیر است. به تازگی گزارش هایی که از وضعیت 
جهانی نفت شــنیده می شود گویای این است که غربی ها می توانند تحریم 
علیه ایران را تشدید کنند و اگر در این مدت هم یک گشایشی بوجود آمد، 
علت آن را بایســتی در گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا جست وجو کرد 
ونه در برجام. اگر گشایش فروش نفت به برجام ربط داشت باید سؤال کرد 

چرا بعداز برجام پول نفت ایران همچنان بلوکه است؟
وی تصریح کرد: امروز می بینیم بعد از امضای برجام هنوز تحریم بانکی 
و نفتی پا برجاســت، اگر تحریم نفتی برداشته شده چرا پول نفت وارد بازار 
نمی شــود در صورتی کــه باید پول آن وارد بازار می شــد. چرا پول گاز به 
ترکمنستان را ندادند که اگر در زمستان امسال مصرف باال رود شاهد ناپایداری 
فشــار گاز دراستانهای شمالی و یا قطع گاز باشیم، اینها و موارد دیگر همه 

سؤاالتی هستند که باید جواب دهند و پاسخگو باشند.
وزیر بازرگانی دولت نهم درباره آماده سازی آمریکا برای اعمال تحریم های 
جدید نفتی ایران تصریح کرد: آقای ترامپ یکی دوماه پیش صحبتی کرد در 
مورد تحریم نفت ایران و گفت من تحریم را تشدید می کنم و در ادامه گفت 
گزارش های اداره اطالعات انرژی را هم مطالعه کردم و آن تایید مطلب من 
است. پس اینکه بعضی از آقایان آمدند و گفتند ما گشایشی کردیم در برجام 
این اصال صحیح نیســت.میرکاظمی ادامه داد: ممکن است آنها از یک عده 
ســاده لوح داخلی برای مقاصدشان در برخی از مقاطع زمانی استفاده کنند، 
اما به شــکل کلی در مقابل نظام هستند، دولت چپ و راست نمی شناسند، 
می خواهند نظام جمهوری اسالمی را تغییر دهند و دولت و حکومتی را که 
خودشان می خواهند بر راس کار بیاورند.وی افزود: اداره اطالعات انرژی آمریکا 
اگر اجازه محدود کردن نفت ایران را بدهد، شک نکنید که دولت آمریکا این 
کار را خواهد کرد و انجام خواهد داد، اگر امروز گشایشی هست آن اداره اجازه 

نداده تا نفت ایران محدود شود به دلیل آنکه قیمت باال می رود.

قیمت )به تومان(نوع سکه
۱/460/000سکه تمام طرح جدید
۱/450/000سکه تمام طرح قدیم

727/000نیم سکه
428/000ربع سکه

284/000گرمی
۱۳5/720هر گرم طالی ۱8 عیار

نوع ارز
4/۳07دالر
5/245یورو
5/۹0۹پوند

۱/۱75لیر ترکیه
۱/۱88درهم امارات

بر اســاس آمارهای فائو ایران در زمینه 
واردات 3 غله مهم جزو 10 کشــور نخست 

دنیا قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، سازمان جهانی خواروبار و 
کشاورزی ملل متحد، ایران را هفتمین واردکننده 

بزرگ برنج در جهان معرفی کرده است.
بر اســاس آمار منتشرشده از سوی این نهاد 
بین المللی واردات برنج ایران در سال 20۱7 بالغ 
بر ۱/2 میلیون تن اعالم شــده است که این رقم 
معادل 2/6 درصد از کل تجارت 45 میلیون تنی 

برنج در جهان بوده است.
بزرگترین واردکننده برنج در جهان طی سال 
20۱7 کشــور چین بوده اســت. این کشور 6/4 
میلیون تن برنج در سال 20۱7 وارد کرده است. 
نیجریه با واردات 2/6 میلیون تن و اتحادیه اروپا 
بــا واردات ۱/8 میلیون تن به ترتیب در رتبه های 

دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند.
بر اساس این گزارش ایران از نظر وابستگی به 
واردات گندم در وضعیت بهتری قرار داشته است 
و 26 کشور جهان واردات گندم بیشتری نسبت 

به ایران در سال 20۱7 داشته اند.
ایران با واردات ۱/2 میلیون تن گندم در رتبه 
27 جهان از این نظر قرار گرفته است. سه کشور 
اسالمی مصر، اندونزی و الجزایر به ترتیب بزرگترین 

واردکنندگان گندم در ســال 20۱7 شــناخته 
شده اند. مصر در این سال ۱2 میلیون تن، اندونزی 
۹/7 میلیون تن و الجزایر 8/2 میلیون تن گندم از 

خارج وارد کرده اند.

* ایران سومین واردکننده بزرگ جو در جهان
آمارهای فائو نشــان می دهد ایران ســومین 
واردکننده بزرگ جو در جهان طی ســال 20۱7 
بــوده و ۱/۳ میلیون تــن از این محصول را وارد 
کرده که فقط از واردات عربســتان و چین کمتر 

بوده است.
عربستان با واردات ۱۱ میلیون تن جو در سال 
20۱7 بزرگترین واردکننده این محصول شناخته 
شده است و چین نیز با واردات 4/6 میلیون تنی 

در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است.
*ایران در رتبه 6 جهان از نظر واردات ذرت

میــان واردکننــدگان ذرت نیز رتبــه ایران 
تک رقمی بوده است. ایران در سال 20۱7 بالغ بر 
۹/5 میلیون تن ذرت وارد کرده است و در جایگاه 

ششم جهان از این نظر قرار گرفته است.
اتحادیــه اروپا بــا واردات ۱5/6 میلیون تنی 
بزرگترین واردکننده ذرت جهان در سال 20۱7 
شناخته شده است. مکزیک با واردات ۱5/5 میلیون 
تن و ژاپن بــا واردات ۱5/2 میلیون تن به ترتیب 
در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.

رئیس اتحادیــه قالیشــویان از افزایش 25 
درصدی تعرفه شستشوی انواع فرش و قالی از 

ابتدای بهمن ماه امسال خبر داد.
حمید محمدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق 
مصوباتی که صادر شده تعیین قیمت به واحدهای صنفی 
واگذار شده است اما اکثریت واحدهای صنفی اتحادیه 
ما در جلسه ای مشترک برای تعیین قیمت با یکدیگر به 
گفت وگو پرداخته و در این زمینه تصمیمی واحد گرفتند.
رئیس اتحادیه قالیشــویان افزود: طبق تصمیمات 
گرفته شــده قرار بر آن است از ابتدای بهمن ماه امسال 
تعرفه های جدید اعمال شود. در این زمینه تعرفه هایی 
که ســال گذشــته حدود 4600 تا 5000 تومان بود، 
امسال با رشدی 25 درصد مواجه شده که این افزایش 
قیمت به دلیل گرانی 40 درصدی مواد اولیه یعنی انواع 

شوینده ها رخ داده است.
محمدی همچنین اظهــار کرد: در این گردهمایی 
مقرر شد که در تبلیغات و آگهی ها )سایتها، تراکت ها، 
کارت ها و هرگونه تبلیغات( با توجه به این که نام مناطق 
مختلف تهران، نام برند تجاری برخی قالیشویی ها بوده 
و امکان سوء استفاده از آن وجود دارد، مناطق و شعبات 
از کلیه آگهی ها حذف شــود و از اصطالح سرویس در 

از ابتدای بهمن ماه صورت می گیرد

افزایش ۲۵ درصدی قیمت شستشوی انواع فرش و قالی

سراسر تهران استفاده شود.
وی ادامه داد: عالوه بر این مقرر شد از درج عناوینی 
مانند ســرویس رایگان، تخفیف در متراژ باال یا ســایر 
مواردی که باعث اشــتباه مشــتری شده و به همکاران 

آسیب می رساند خودداری شود.
رئیس اتحادیه قالیشویان خطاب به مردم نیز تاکید 

کــرد: با توجه به این که واحدهای متعددی به شــکل 
غیرقانونــی و بدون مجــوز به فعالیــت در این زمینه 
می پردازند مردم پیش از انتخاب قالیشویی خود حتما به 
سایت اتحادیه مراجعه کرده و براساس لیست واحدهای 

صنفی دارای پروانه کسب عمل کنند.
طبق تعرفه های جدید شست وشوی معمولی انواع 

فرش ماشــینی معمولی هرمترمربــع 50 هزارریال و 
شست وشــوی ممتاز درجه یک آن، متری60 هزارریال 
خواهد بود. همچنین شست وشوی معمولی انواع فرش 
ماشینی ابریشــمی، بلژیکی و فانتزی هر مترمربع80 
هزارریــال و شست وشــوی ممتاز درجــه یک آن ۹0 
هزار ریال می باشــد. همچنین شست وشوی اعال فرش 
دســتباف معمولی هر مترمربــع بین۱20هزار تا ۱50 

هزار ریال خواهدبود.
البته شست وشــوی فرش های کهنه، عتیقه، تمام 
ابریشــم تبریز و اصفهــان و صادراتی، شست وشــو و 
رنگ بــرداری و لکه برداری، دارکشــی، پرداخت و رفو 
خدماتی هســتند که هزینه آنها با توافق بین طرفین 
قرارداد تعیین می شود. همچنین کرایه رفت و برگشت در 
سراسر تهران بابت هرچند تخته فرش رقمی معادل 200 
هزار ریال بوده و هزینه بسته بندی و کاور به هزینه های 
فوق اضافه می شود. البته هزینه بسته بندی و کاور اعالم 
نشده است. همچنین طبق مذاکرات صورت گرفته در این 
اتحادیه هیچ یک از واحدهای این صنف اجازه اعالم نرخ 
کمتر از 50 هزار ریال برای شست وشوی فرش ماشینی 
نیستند و در صورت اعمال چنین قیمت هایی از سوی 

اتحادیه با آنها برخورد خواهد شد.

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار 
انتشار بی رویه  نسبت به مسئله ساز شــدن 
اوراق مشارکت از سوی دولت گفت: دولت به 
جای انتشار اوراق مشارکت هزینه های خود را 

کاهش دهد.
محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع انتشــار 
اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر 

مدیریت نشــود به یکی از موضوعات چالش برانگیز 
اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می شود.

وی ادامــه داد: بی توجهــی به موضوع انتشــار 
اوراق مشــارکت و ادامــه این کار، باعث می شــود 
 بدهی هــای بیشــتری از دولت، به آینــده منتقل

 شود.
این نماینده مجلس افزود: رشــد انتشــار اوراق 

مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه دار بوده و با 
توجه به اینکه در آینده باید اصل و ســود این اوراق 
پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور بوجود 
می آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، 

قابل کنترل نباشد.
پورابراهیمی افزود: یکی از راهکارهای جایگزین 
برای جلوگیری از انتشــار اوراق مشارکت، مدیریت 

هزینه ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه ها 
متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.

وی یادآور شــد: افزایش منابع درآمدی از سایر 
مجموعه ها و همچنیــن منابع حاصل از جلوگیری 
از فرارهــای مالیاتی می توانــد از دیگر راهکارهای 
 عملیاتی برای جلوگیری از انتشــار اوراق مشارکت

 باشد.

رئیس  کمیسیون اقتصادی مجلس:

انتشار بی رویه اوراق مشارکت در آینده مسئله ساز می شود

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: مجلس 
با حذف فله ای یارانه بگیران مخالف است و طبق 
قانون باید یارانه دهک های باالی جامعه که شرایط 

اقتصادی مساعدی دارند حذف شود.
محمداسماعیل سعیدی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، با اشــاره به بررسی بودجه ۹7 در مجلس اظهار 
کرد: مشــکالتی همچون رکود و بیکاری و امثال آن از 
واقعیت هــای جامعه امروز ما اســت و با توجه به اینکه 
بودجه تاثیر مهمی بر رفع این مشــکالت و حمایت از 
اقشــار آســیب پذیر دارد ، باید دقت شود بودجه ای به 
تصویب برسد که جهت گیری آن در مسیر رفع مشکالت 

بیکاری باشد.وی افزود: اگر در بودجه یک جراحی انجام 
نشود یقینا در سال ۹7 شاهد استمرار مشکالتی همچون 
بیــکاری و رکود خواهیم بود. لذا باید بودجه در مجلس 
به تصویب برسد که جهت گیری آن رفع مشکل بیکاری 
و حمایت از تولید و صادرات و تقویت اقتصاد مقاومتی، 

حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و ... باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
بــه موضوع حذف ۳0 میلیون یارانه بگیر در بودجه ۹7، 
اظهار داشت: طبق قانون، یارانه دهک های دارای درآمد 
باال باید حذف شــود، نه اقشار آسیب پذیر جامعه. قبال 
مجلس اصرار داشت که یارانه دهک های باال حذف شود 

اما آقایان می گفتند که ما اطالعات کافی برای شناسایی 
این افراد نداریم و اقدامی برای حذف یارانه اقشار ثروتمند 
نکردند و اگر هم اقدامی در این زمینه صورت گرفته به 
صورت فله ای بوده و یارانه تعدادی از افراد مستحق هم 
قطع شــده است.سعیدی با بیان اینکه مجلس با حذف 
فله ای یارانه  یارانه بگیران مخالف است، خاطرنشان کرد: 
این نگرانی در جامعه وجود دارد که یارانه افراد نیازمند 
هم قطع شود و من معتقدم که در حذف یارانه ها نباید 
به این شــکل عمل کرد.وی افزود: امروزه به غیر از افراد 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی حدود شــش میلیون 
نفر داریم که تحت پوشــش نهادهای حمایتی نیستند 

اما مســتحق  دریافت یارانه هستند و حتی به نان شب 
خود نیز محتاجند.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای 
اســالمی اظهار داشــت: بر اثر رکود اقتصادی در کشور 
بسیاری از افراد که پیش از این خیر بودند و به دیگران 
کمک می کردند امروز دست نیاز به سوی این و آن دراز 
می کننــد، اینها واقعیت هایی اســت که موجب  ایجاد 
نگرانی شده است.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه اکثر نمایندگان با افزایش قیمت  
حامل های انرژی مخالفند، گفت: مجلس با متن الیحه 
دولت در بودجه ۹7 درخصوص افزایش قیمت های انرژی 
موافقت نخواهد کرد و تغییراتی در آن اعمال خواهد کرد.

یک نماینده مجلس:

مجلس با حذف فله ای یارانه بگیران مخالف است

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با ارائه 
گزارشــی با تأکید بر اینکه دولت درک صحیحی از 
شرایط بحرانی مسکن در تدوین الیحه بودجه سال 
97 نداشته است، پیشنهاداتی را برای توسعه و رونق 

بخش های مسکن و شهرسازی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی نوع سیاست ها و 
برنامه های اتخاذ شده، حجم اعتبارات و انطباق آن با تکالیف 
قانونی و بخشی در الیحه بودجه بخش مسکن و شهرسازی 
و مدیریت شــهری حکایت از آن دارد که جهت گیری های 
درون بخشی مرتبط با این حوزه و همچنین منابع اعتباری 
پیش بینی شده در الیحه بودجه سال ۹7 نمی تواند چالش ها 
و مشــکالت این بخش را رفع نماید و فاقد احکام و منابع 
اعتباری الزم جهت پاسخگویی به نیاز بخش است، به طوری 
که بســیاری از امور با اهمیت در این بخش مورد غفلت و 

کم توجهی قرار گرفته است.
بر اساس نتایج مطالعه ای که مرکز پژوهش های مجلس 

شــورای اسالمی انجام داده، برآورد اعتبارات بودجه وزارت 
راه و شهرسازی در الیحه ۹7 نسبت به اعتبارات موضوعه 
در قانون بودجه ســال ۹6 در بخش اعتبارات هزینه ای با 
4۹/24 درصد افزایش و در بخش اعتبارات تملک دارایی های 

سرمایه ای با 5/۳2 درصد کاهش مواجه است.
همچنین بررســی احکام باالدستی در بخش مسکن 
و شهرســازی و حمل ونقل درون شهری و توسعه روستایی 
نشــان می دهد که رویکردهای اتخاذشده در ماده واحده 
الیحه بودجه ۹7 هیچ گونه حکم خاصی درخصوص مسکن 
و شهرسازی که بتواند ضامن ارتقای این بخش باشد، ارائه 

نکرده است.
بر اساس این گزارش کارشناسی، آنچه باید مورد توجه 
بیشتر برای تنظیم الیحه بودجه قرار می گرفت درک صحیح 
از شــرایط بحران مسکن و تقویت مبادی مهاجرت، اتخاذ 
تصمیمات درون بخشی صحیح و برون بخشی برای رونق و 
ایجاد تعادل در بازار مسکن باشد که در الیحه بودجه سال 

۹7 ردی از آن مشاهده نمی شود.پرداختن به ضروریاتی مانند 
مســکن اجتماعی )وعده دولت(، حاشیه نشینی و نوسازی 
بافت های فرســوده، تکلیف قانونی در نوسازی ساالنه ۱0 
درصد از این گونه بافت ها، توزیع و آمایش جمعیت، جدیت 
در مقاوم ســازی بناهای با اهمیت، مقررات و استانداردها 
در پروژه های عمرانی و ساخت وســازهای شهری، اهداف 
کمی و کیفی مندرج در برنامه ششم توسعه، ارتقای کیفی 
سیاستگذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای برنامه های 
حمل ونقل عمومی درون شهری، ضرورت افزایش اعتبارات 
برنامه های مرتبط با توسعه روستاها و... از جمله مواردی که 

در این الیحه باید مورد توجه قرار می گرفت.
 استمرار این وضعیت که از سنوات گذشته بر این بخش 
حاکم بوده نمی تواند زمینه و تضمینی برای حل مســائل 
و مشکالت مربوط به ســال آتی باشد. بررسی ردیف های 
مرتبط با بخش مســکن و شهرســازی و مدیریت شهری 
بیانگر آن اســت که این الیحه از استمرار سنواتی ضعف ها 

و حتــی عدم نظم رفتاری در تنظیم ردیف ها و برنامه های 
بودجه ای برخوردار است.

در گزارش مذکور آمده است: از این دیدگاه در صورتی 
که الیحه بودجه سال ۹7 مانند سال های گذشته تصویب 
شــود می توان گفت بخش عمده ای از تکالیف باالدستی با 
عدم تحقق و اجرا مواجه خواهند شد. مواردی مانند ضرورت 
پرداختن به حاشیه نشینی و نوسازی و بهسازی حداقل ۱0 
درصد بافت های فرسوده )و حداکثر بهره برداری از فرصت 
بازتولید مســکن در بافت های فرســوده با لحاظ حداکثر 
آزادســازی عرصه و رعایت معیارهای شهرسازی(، تقویت 
مبادی مهاجرت )ساماندهی توزیع جمعیت(،  تقّید و تعهد 
به ساخت هرگونه مسکن جمعی )اعم از اتمام مسکن مهر و 
مسکن اجتماعی و...( تنها در بافت های فرسوده و... از عمده 
موضوعاتی است که ضرورت دارد در این الیحه به آنها توجه 
کافی و ویژه شــود تا از این طریق نیازهای مربوطه به طور 

کامل برطرف شود.

تولید  تعهدات دولت در بخش  57 درصد 
در فاصله ســه ماه مانده تا پایان سال محقق 

نشده است.
به گزارش ایســنا، در ســال گذشته طرح رونق 
تولیــد اقتصادی با پرداخت تســهیالتی معادل ۱7 
هزار میلیارد تومان به حدود 24 هزار واحد تولیدی، 
صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و پس 
از آن نیز تصمیم بر این شــد که در سال جاری این 
طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت 
تسهیالت 20 هزار میلیارد تومانی به ۱0 هزار واحد 

صنعتی مدنظر قرار گیرد.
براســاس آخرین آمار ارائه شده، تا دهم دی ماه 
ســال جاری از مجموع 4۱ هزار و 7۳5 درخواست 
واصلــه از واحدهای تولیدی، ۱۹ هزار و 570 بنگاه 
به بانک های عامل معرفی شــده و تعداد ۱2 هزار و 
480 هزار بنگاه موفق به دریافت 8750 میلیارد تومان 

تسهیالت بانکی شدند.
براساس محاســبات صورت گرفته از تسهیالت 
یکهزار میلیــارد تومانی در طرح رونق تولید چیزی 
حــدود 4۳ درصد از کل رقــم مذکور به واحدهای 

تولیدی پرداخت شــده و در حالی که کمتر از سه 
ماه تا پایان ســال جاری فرصت باقی  است، وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت به همراه بانک های عامل 
مکلف هستند حدود 57 درصد از تعهد باقی مانده از 

طرح رونق تولید را اجرایی کنند.
هرچند در ابتدای ســال جاری عالوه بر رقم 20 
هزار میلیــارد تومانی در طــرح رونق تولید جهت 
پرداخت ۱0 هزار واحد صنعتی از جمله برنامه های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم شــد، اما طبق 
تکلیف، این وزارتخانه باید دو طرح دیگر که شــامل 

پرداخت تســهیالت ۱0 هزار میلیارد تومانی برای 
پنج هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به 
منظور نوسازی و بهسازی و نیز  اختصاص 200 هزار 
میلیارد ریال با همکاری وزارت جهاد کشــاورزی به 
منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه 
در گردش مورد نیاز تعداد ۱0 هزار بنگاه اقتصادی 
و تأمین مالی شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی حداقل 60 درصد را پیگیری می کرد که تا 
کنــون هیچ آماری درخصوص ایــن دو طرح اعالم 

نشده است.

خبرگزاری ایسنا:

۵7 درصد تعهدات امسال دولت در بخش تولید محقق نشده است

مرکز پژوهش های مجلس: 

دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن ندارد

مدیرکل دفتــر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت: انتقال کشت محصوالت آب بر، 
همچون سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه؛ صرفه جویی 10 تا 

12 برابری آب را به همراه دارد. 
غالمرضا تقوی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان با  اشــاره به 
ضرورت مدیریت منابع آب اظهار کرد: انتقال کشــت محصوالت آب بر 
همچون ســبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه، صرفه جویی ۱0 تا ۱2 
برابری  آب را به همراه دارد. همچنین افزایش بهره وری و ایجاد  اشتغال 
۱0 تا ۱2 نفر به طور مستقیم در هر هکتار از دیگر مزایای توسعه کشت 

گلخانه ای است.
این مقام مسئول درباره تاثیر کشت محصوالت گلخانه ای در ارتقای 
صادرات بیان کرد: با توجه به کاهش کیفیت و باالبودن قیمت تمام شده 
کشت محصوالت در فضای باز ، امکان صادرات محصوالت تولیدی وجود 
ندارد؛ در حالی که با کشــت ارقام مناســب در فضای گلخانه می توان به 
تقاضای بازارهای جهانی پاسخ داد.تقوی تولید محصول سالم در فضای 
گلخانه را یکی از شاخصه های مهم صادرات دانست و افزود: تنظیم بازار 
محصوالتی نظیر گوجه فرنگی، کدو، هندوانه، طالبی، خیار، سبزی و سایر 
محصوالت در خارج از فصول و عرضه به بازار را می توان از دیگر مزایای 
کشت گلخانه ای دانست.مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ 
خوراکی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه کشت گلخانه ای  
به سبب افزایش کیفیت محصوالت تولیدی یک انتخاب نیست بلکه امری 
ضروری است اما در شرایط کنونی، هزینه احداث گلخانه به سبب پرداخت 
عوارض به شهرداری یکی از مشکالت پیش روی تولیدکنندگان به شمار 
می رود که انتظار داریم با پیگیری های صورت گرفته این عوارض حذف 
شود.تقوی تامین وثیقه مورد نیاز برای اخذ تسهیالت را از دیگر مشکالت 
تولیدکنندگان دانســت و افزود: با توجه به آنکه اراضی برخی متقاضیان 
از پشتوانه مالی کافی جهت ضمانت برخوردار نیست که به همین خاطر 
ورود شرکت های سرمایه گذاری به منظور ضمانت می تواند راهگشای حل 

این مشکل بر سر راه تولیدکنندگان باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران اعالم کرد: از جمعیت 
13 میلیونــی تهران حدود 5 میلیون نفر در بافت های فرســوده و 

سکونت گاه های غیر رسمی زندگی می کنند.
بــه گزارش فارس، محمد نادر محمدزاده با بیان اینکه ســکونت گاه های 
غیر رســمی در استان تهران به 8 هزار و 772 هکتار می رسد، گفت: در این 
محدوده 56۱ هزار خانواده ســاکن هستند که جمعیت آنها به 2.۳ میلیون 
نفر می رســد. یعنی از جمعیت ۱۳ میلیونی تهران، حدود 5 میلیون نفر در 

بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی زندگی می کنند.
وی تصریح کرد: بیشــترین جمعیت حاشیه نشینی استان تهران ساکن 
شهرها به ترتیب در تهران، اسالمشهر، مالرد، قدس و گلستان ساکن هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به بافت فرسوده استان تهران اشاره 
کرد و گفت: ۳۱ شــهر از 42 شهر استان تهران دارای محدوده مصوب بافت 
فرســوده هستند. و درحال حاضر اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در 
شــهرهای اسالمشــهر و چهاردانگه با ۱55 هکتار دارای طرح مصوب بافت 
فرسوده بوده و 5 شهر باغستان، باقرشهر، قدس، قرچک، ورامین با مساحت 

۹۱2 هکتار بافت فرسوده را در دست تهیه دارد.
ساماندهی بافت های فرسوده شهرهای بزرگ، موضوع بسیار مهمی است 
که در ســال های اخیر مورد توجه مردم و مسئوالن بوده و حوادثی همچون 
زلزله های اخیر اســتان تهران، مرکز توجه رسانه ها و مردم را به این موضوع 
بیشتر کرده است. اما بررسی ها نشــان می دهد عملکرد دولت در سال های 
گذشته چندان با ضرورت موضوع هم خوانی نداشته و ساماندهی به وضعیت 

کنونی از اهداف ترسیم شده فاصله بسیار دارد.
تأخیر در اجرای دستورات رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری تســنیم، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه 
نوسازی بافت های فرسوده به خصوص در 5 سال اخیر و به گواه دست اندرکاران 
و فعاالن ساخت و ساز کشور برخالف تمام وعده های داده شده در حد نزدیک 

به صفر بوده است.
اوایل شهریور ماه امسال محتشم، عضو انجمن انبوه سازان استان تهران با 
اعالم این که دولت ها در ۱0سال اخیر عملکرد نامناسبی در نوسازی بافت های 
فرسوده داشته اند گفته بود: مشکل بافت های فرسوده عدم تصمیم گیری دولت 

در این بخش طی ۱0 سال اخیر است.
حدود دو ماه پس از این انتقاد رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه جدید 
رئیس جمهوری برای بافت های فرسوده رونمایی کرد. محمدباقر نوبخت اواخر 
مهر امسال با  اشاره به برنامه ریزی های دولت برای احیای بافت های فرسوده 
شهری گفت: رئیس جمهوری به دالیل مختلف برای نوسازی بافت های فرسوده 

اولویت  قائل شده اند.
وی تأکید کرد که این موضوع یک اولویت ابالغی از سوی رئیس جمهوری 

به نهادهای ذی ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی است.
اما حدود یک ماه بعد سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به 
عنوان متولی نوسازی بافت های فرسوده کشور اظهارات معاون رئیس جمهوری 
را تکذیب کرد و گفت: تاکنون هیچ گونه دســتورالعمل و ابالغیه ای از سوی 
ریاست جمهوری مبنی بر برج سازی در بافت فرسوده به وزارت راه و شهرسازی 

ارسال نشده است.
از سوی دیگر با توجه به انتصاب اکبر ترکان به عنوان مشاور رئیس جمهوری 
در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده، به نظر می رسد رئیس جمهوری از 
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به خصوص نوسازی بافت های 

فرسوده همچنان نارضایتی دارد. 
حــدود یک هفته بعد از حکــم ترکان به عنوان مشــاور رئیس جمهور 
یعنی سه شــنبه گذشته، طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ 
ســاخت پروژه ۱00 واحدی محله سیروس با حضور وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل بانک مســکن به زمین زده شــد. اکبر ترکان در حین سخنرانی 
وزیر راه و شهرســازی خود را به این مراسم رساند تا مشاور رئیس جمهوری 
از نزدیک در جریان یکی از معدود برنامه های مربوط به نوســازی بافت های 
فرسوده شهری وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. اما عکس العمل نه چندان 
دوستانه برخی از مقامات نشان داد مقاومت هایی با دستورات و انتصاب های 

رئیس جمهوری وجود دارد.
نگاهی به عملکرد 5 سال اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه بافت های 
فرسوده حاکی از آن است که این وزارتخانه نتوانسته به برنامه های این بخش 
از جمله نوسازی ساالنه ۱0 درصد از این بافت ها جامه عمل بپوشاند. در این 
وضعیت با توجه به اهمیت موضوع چاره ای برای عالی ترین مقام اجرایی کشور 
نمی ماند تا راســا وارد ماجرا شده و برنامه برج سازی در بافت های فرسوده را 
ابالغ کرده یا حکم انتصاب هایی را امضا کند. گرچه این انتصاب برای فردی 

که سابقه اجرایی در حوزه مسکن را ندارد، عجیب به نظر می رسد.

یک مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

صرفه جویی ۱۲ برابری آب 
در کشت گلخانه ای 
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