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39,681,00047,700,000پراید 1111
37,381,00042,900,000پراید 2131
40,313,00044,600,000پراید 3151
155,000,000172,000,000چانگان4
43,443,00050,300,000تیبا صندوق دار5
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63,158,00073,200,000پژو 7405
8SLX 67,880,00082,500,000پژو
65,578,00078,000,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,00092,600,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67,283,00082,300,000پژو 206 تیپ 122
83,690,00097,500,000پژو 206 تیپ 135
80,213,00096,400,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00077,500,000سمند ال ایکس
16EF7 69,773,00087,000,000سمند
95,000,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
106,000,000-دنا18
133,000,000-تندر پالس دنده19
96,730,000126,500,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000368,000,000مزدا213
22H30  75,000,000131,000,000
-103,100,000استپ وی23
164,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000303,000,000پژو252008
67,203,00079,000,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/966/000سکه تمام طرح جدید
3/960/000سکه تمام طرح قدیم

2/032/000نیم سکه
1/232/000ربع سکه
/000851گرمی

405/200هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز
11,350دالر
12/550یورو
14/428پوند

1/935لیر ترکیه
3/145درهم امارات

97دینار

بر اســاس اطالعیه فرابورس که از دولتی 
کردن دوباره هپکو خبر داد، خصوصی  سازی 

در این شرکت، شکست خورد.
به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان فرابورس 
رســما طی اعالمیه ای با انتقال سهام شرکت تولید 
تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به 
دولت موافقت کرد. پیش از این سهام عمده شرکت 

هپکو در اختیار شرکت هیدرواطلس بود.
در اطالعیه ای در فرابورس آمده است: به اطالع 
سهامداران محترم می رساند بر اساس مصوبه شورای 
عالی بــورس و اوراق بهادار، موضوع نامه شــماره 

122/55330 مورخ 1398/7/21 ســازمان بورس 
و اوراق بهادار، با نقل و انتقال ســهام شرکت تولید 
تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به 
دولت جمهوری اســالمی ایران در خارج از ساعت 
معامالت و انجام تسویه آن به صورت خارج از اتاق 

پایاپای موافقت شده است.
گفتنی است، انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات 
سنگین هپکو در حالی رسما اتفاق افتاده است که 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی 
با بیان اینکه هپکو دولتی نشده است، در این رابطه 
اظهار داشــته، سازمان خصوصی  ســازی با وکالت 

بالعزل از سوی سهامدار قبلی فرایند قانونی واگذاری 
شرکت را طی می کند.

به گفته محمدتقی آبایی ِهزاوه، این شرکت به 
هیچ وجه دولتی نشده است. مگر می شود شرکتی 
واگذار شود و دوباره به دولت برگردد؟ این اتفاق در 

شرایط خاص رخ می دهد.
 گفتنی است، لیبرال ها و غربزده ها همواره داعیه دار

خصوصی  سازی اقتصادی و اقتصاد بازار آزاد بوده اند 
امــا از آنجا که هنری جز حرف زدن ندارند، در این 
امر نه تنها توفیقی نداشته اند بلکه خسارات جبران 
ناپذیری با اختصاصی  سازی به اقتصاد کشور زده اند. 

برخی از غربزده های فعلی که در دهه 60 ســنگ 
عدالت از طریق اقتصاد کمونیســتی را به ســینه 
می زدند و همه منابع را از مردم و حتی جبهه ها دریغ 
کردند بعدها طرفدار آزادی غربی از راه شــیوه های 
لیبرالی شــدند و منابع را به نام خصوصی  سازی به 
کام دوستان و اطرافیان خود ریختند اما به عدالت و 
آزادی مد نظر جمهوری اسالمی عمل نکردند. حاصل 
مدیریت این افراد در دولت ها که حتی در دولت نهم 
و دهم نفوذ داشتند، اقتصادی شترمرغی است که 
می توان آن را سرمایه داری دولتی با تلفیق دو شیوه 
سرمایه داری دولت و سرمایه داری دولتمردان نامید.

به دلیل بی هنری مدعیان اقتصاد آزاد

خصوصی سازی هپکو شکست خورد

در حالی که گفته شــده بــود ملخ های 
صحرایی دی ماه وارد کشــور می شــوند 
از  نباتات کشور گفت:  رئیس سازمان حفظ 
آبان ماه کشور با ورود موج جدید ملخ های 

صحرایی مواجه می شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت جهاد کشاورزی، 
محمدرضــا درگاهــی درباره مــوج جدید ورود 
ملخ های صحرایی به کشور اظهار داشت: در سال 
زراعی گذشته، کشور از سمت شمال آفریقا و شبه 
جزیره عربستان مورد تهاجم آفت ملخ صحرایی 
قرار گرفت و با تمهیداتی، این آفت مدیریت شد 

و امنیت غذایی کشور مورد تهدید قرار نگرفت.
وی ادامه داد: بنا بر هشدار کمیسیون مبارزه 
با ملخ صحرایی فائو با توجه به شــرایط اقلیمی 
مساعد شمال شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان 

و همچنین پاکســتان و هندوستان شرایط برای 
طغیان ملخ ها فراهم شــده اســت و بر اســاس 
پیش بینی ها، از آبان ماه این آفت از طریق سیستان 

و بلوچستان وارد کشور می شود.
رئیس ســازمان حفظ نباتات گفت: در همین 
راستا برای ایجاد هماهنگی های الزم و اندیشیدن 
تمهیدات، نامه ای برای معاون اول رئیس جمهور 
نوشــتیم که ایشــان هم بر اســاس ایــن نامه، 
دستورات بســیار خوبی را به سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و وزارت کشور دادند تا در این خصوص 
پیش بینی هــای الزم از طریق ســازمان برنامه و 

بودجه و استانداران صورت پذیرد.
وی افزود: ســال گذشــته حدود 12 میلیون 
هکتار پایــش و ردیابی شــدند و در 750 هزار 
هکتــار مقابلــه زمینی و هوایی صــورت گرفت 

و پیش بینی می شــود برای امسال نیز پایش در 
حداقل در همین سطح صورت پذیرد و عملیات 
مقابله نیز در مساحتی به بزرگی 800 تا 900 هزار 

هکتار انجام شود.
رئیس ســازمان نباتات تصریح کرد: عملیات 
مقابلــه به ازای هر هکتــار ۴0 تا 50 هزار تومان 
هزینه دارد و به این ترتیب برای 800 هزار هکتار 

مبارزه ۴0 میلیارد تومان اعتبار الزم است.
وی افزود: همه اعتبارات سازمان برای این امر 
آماده است و از سوی دیگر در استان ها پیش بینی 
الزم صورت پذیرفته اســت و با توجه به دستور 
معاون اول رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه 
اعتبارات خوبی برای این موضوع در نظر خواهد 

گرفت.
وی با اشاره به اینکه همه امکانات سازمان برای 

مقابله با این آفت آماده اســت گفت: پیش بینی 
می شود بین دو تا سه هزار نفر نیروی انسانی برای 

دفع این آفت وارد عمل شوند.
وی ادامــه داد: پیش بینی ها نشــان می دهد 
9 اســتان جنوبی کشــور، درگیر این آفت شوند 
و استان های سیســتان و بلوچستان، هرمزگان، 
کرمان، بوشهر، فارس و خوزستان سطح درگیری 
 باالتر و در اســتان های کهکیلویــه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری و خراســان جنوبی سطح 

درگیری پایین تر است.
گفتنی اســت چند روز پیش محمدرضا میر؛ 
سخنگوی سازمان حفظ نباتات گفته بود: از اواخر 
دی  ماه سال جاری هجوم دوباره ملخ های صحرایی 
به کشور را خواهیم داشت که پیش بینی  می شود تا 

خردادماه سال آینده ادامه داشته باشد.

بر اساس گفته رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

ملخ ها 3 ماه زودتر به ایران می آیند

سرپرست معاونت مســکن و ساختمان 
وزارت راه و شهر سازی گفت: عرضه واحد های 
خالی از سکنه به زودی با همکاری دستگاه های 
دیگر آغاز می شــود و نقش موثری در بهبود 

وضعیت مسکن خواهد داشت. 
 محمــود محمودزاده در گفت وگو با  باشــگاه 
خبرنگاران جوان، درباره اجرای برنامه های معاونت 
مسکن برای واحد های خالی از سکنه تصریح کرد: 
خانه های خالی به تعداد دو میلیون و 500 هزار واحد 
مسکونی در سطح کشور وجود دارد که طرحی برای 
شناسایی و اخذ مالیات از آنها در حال تدوین است 
که به زودی به بخش های ذی ربط ارسال می شود.
وی افزود: به دنبال اخذ سیاست های تشویقی 
و دریافت مالیات هســتیم تــا از طریق آن بتوانیم 

واحد های مســکونی خالی از ســکنه را وارد بازار و 
نیاز مسکنی کشور را تأمین کنیم.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهر سازی تاکید کرد: عرضه واحد های خالی از سکنه 
نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد 
داشــت که به زودی با همکاری دستگاه های دیگر 

این واحد ها را به بازار مسکن تزریق خواهیم کرد.
محمــودزاده با بیان اینکه نیمه دوم امســال با 
توجه به اجرای طرح های مســکنی که آغاز شــده 
شاهد ثبات در بازار مسکن خواهیم بود، افزود: بازار 
مســکن تحت تأثیر بخش های مختلف اقتصادی و 
 سرمایه ای است و همین موضوع زمینه ساز افزایش 

قیمت می شود.
او ادامــه داد: در صورتی که بازار های اقتصادی 

دیگر در این ایام دچار نوسانات اقتصادی نشود شاهد 
بازاری آرام در بخش مسکن و حتی کاهش قیمت 

در برخی از مناطق خواهیم بود.
سرپرست معاونت مســکن و ساختمان وزارت 
راه و شهر ســازی با بیان اینکه قیمت زمین بخش 
عمده ای از قیمت مســکن را شامل می شود، گفت: 
در کشــور های دیگــر ممکن اســت زمین ارزش 
چندانی نداشته باشــد، اما در کشور ایران به ویژه 
در کالنشــهر ها به دلیل رقابت و تقاضایی که برای 
اراضی وجود دارد زمین نقش عمده و مؤثری را در 

حوزه مسکن دارد.
محمودزاده افزود: در بخشــی از شهر ها ارزش 
واقعی زمین ناشــی از رقابت هایی است که در این 
حــوزه وجود دارد بنابراین قیمت در این بازار دچار 

افزایش می شود.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهر سازی از راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای خبر 
داد و گفت: یکی از طرح هایی که از دوره معاونت قبل 
مطرح شده مربوط به »تام اج« بوده که هم اکنون در 
قالب»بازار اجاره داری« حرفه ای ادامه خواهد داشت و 
وزارت راه و شهر سازی و معاونت مسکن و ساختمان 

در حال انجام مقدمات آن است.
محمــودزاده با بیان اینکــه راه انــدازی بازار 
اجاره داری حرفه ای نیازمند اصالح آیین نامه است، 
افزود: هــم اکنون با توجه به اصالح این آیین نامه 
مدت عملیات اجرایی آن زمان بر خواهد بود، اما با 
اجرای این طرح سعی خواهیم کرد بازار اجاره را برای 

سال آینده بازاری آرام و با ثبات کنیم.

معاونت مسکن وزارت راه و شهر سازی:

عرضه واحد های مسکونی خالی از سکنه به زودی آغاز می شود
انجمن صنفــی گاوداران گفت: قیمت  رئیس هیئت مدیره 
هرکیلوگرم گوشت گوساله با حدود ۳۰ هزارتومان کاهش به ۸۵ 

هزارتومان رسیده است.
ســید احمد مقدســی در گفت و گو با خبرگزاری مهر از کاهش 30 
هزارتومانی قیمت گوشــت گوســاله طی ماه های اخیر در بازار خبر داد 
و افزود: قیمت هرکیلوگرم گوشــت گوساله از حدود 115 هزارتومان به 

حدود 85 هزارتومان رسیده است.
وی اضافه کرد: باتوجه به شــرایط تولید و انباشــت دام سنگین در 

کشور، پیش بینی می کنیم روند کاهش قیمت ادامه یابد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشــاره به اینکه قیمت 
تمام شــده تولید هرکیلوگرم گوشت گوســاله 31 هزار و 700 تومان 
است، ادامه داد: قیمت دام زنده نیز کاهش زیادی داشته و طی روزهای 
اخیر مجددا حدود پنج هزارتومان ارزان شــده است؛ به عبارتی قیمت 
دام زنــده تا خردادماه 39 هزارتومان در هر کیلوگرم بود که هم اکنون 
به کمتر از 28 هزارتومان رسیده و در برخی نقاط کشور نیز بین 25 تا 

26 هزارتومان عرضه می شود.
مقدســی انباشت دام و عدم خرید و تقاضا برای آن را از دالیل این 
کاهش قیمت اعــالم و اضافه کرد: چند ماه قبل حدود 300 هزار راس 
دام سبک و نزدیک به 60 هزار راس دام سنگین در کشور انباشت شده 
بود که  طی این مدت نه تنها از تعداد آنها کم نشــده بلکه افزایش هم 
یافته است. درخواست ما از دولت این است که یا جلوی واردات را بگیرد 

یا اجازه صادرات بدهد.
وی درباره طرح عرضه مستقیم گوشت به بازار توسط تولیدکنندگان 

نیز گفت: فعال پیگیری های ما در این زمینه به نتیجه نرسیده است.
گفتنی است سعید سلطانی؛ مدیرعامل اتحادیه دامداران معتقد است 
که در شرایط کنونی قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله 75 هزار تومان 
و شــقه گوسفندی 85 هزار تومان است که متاسفانه نرخ های واقعی با 
قیمت های موجود در بازار اختالف معناداری دارد. واسطه ها حاضر نیستند 

قیمت گوشت برای مصرف کننده را کاهش دهند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت گوساله 
را 75 هزار تومان اعالم کرد و درباره قیمت دام سبک گفت: اگرچه قیمت 
هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی در مقایسه با ابتدای سال 10 تا 12 درصد 
کاهش داشته است، اما اُفت قیمت آن همانند گوساله محسوس نیست.
سلطانی متوسط قیمت کنونی هر کیلوگرم دام زنده سبک را ۴1 تا 
۴2 هزار تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که در ابتدای سال 
هر کیلوگرم گوســفند زنده با نرخ ۴7 تا ۴8 هزار تومان در بازار خرید 

و فروش می شد.
همچنین کرمعلی قندالی؛ رئیس سازمان امور عشایر کشور نیز با اشاره 
به اینکه وقفه ای در تولید گوشت قرمز وجود ندارد، اظهار کرد: براساس 
رصد استان ها جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه و تنش قیمت 
گوشت در بازار نیست. با توجه به بارندگی های اخیر و تولید مناسب علوفه 
در صحرا و مرتع و دسترسی بهتر دامداران به علوفه ارزان قیمت، تولید 
دام نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 تا 20 درصد افزایش داشته است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران:
قیمت گوشت 

کیلویی 30 هزار تومان کاهش یافت 
رئیس سازمان چای گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۲۳ هزار 
تن برگ ســبز چای با ارزش بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان خریداری و ۸۰ 

درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.
 حبیب جهان ساز در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
برداشــت برگ ســبز چای تا پایان مهر ادامه دارد، اظهار کرد: براساس آخرین 
آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون 123 هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ 
بر 3۴0 میلیارد تومان از چایکاران دو اســتان گیالن و مازندران خریداری شده 
است. ۴6 درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و 5۴ درصد درجه 2 است.

وی از پرداخت 80 درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون 265 
میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی به مرور پس از تامین منابع 

به حساب چایکاران واریز می شود.
رئیس ســازمان چای با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی برگ سبز چای 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است، بیان کرد: با توجه 
به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می شود که میزان خرید برگ سبز چای به 
120 هزار تن برسد که از این میزان بیش از 27 هزار تن چای خشک استحصال 

خواهد شد.
جهان ســاز، مصرف سرانه چای کشور را 100 هزار تن اعالم کرد و افزود: با 
تولید بیش از 27 هزار تن چای خشک، رقمی بالغ بر 27 تا 28 درصد نیاز کشور 

از تولید داخل تامین می شود.
وی با اشــاره به اینکه فروش چای تولیدی کارخانه های چای  سازی با رکود 
مواجه شده است، بیان کرد: با توجه به کاهش تعرفه چای وارداتی، نگاه ها برای 
تامین نیاز کشــور به واردات است که همین امر منجر به رکود خرید و فروش و 

کاهش قیمت چای در بازار شده است.
رئیس سازمان چای متوسط قیمت هر کیلوگرم چای ممتاز در خرده فروشی ها 
را 55 تا 60 هزار تومان اعالم کرد و گفت: باتوجه به آنکه 18 درصد چای تولیدی 
کشور ممتاز است، از این رو به طور متوسط قیمت هر کیلوگرم چای بیش از 37 

تا 38 هزار تومان نیست.
جهان ساز در واکنش به اظهار نظر برخی کارشناسان پیرامون قیمت منطقی 
18 تا 20 هزار تومانی برای هر بســته چای ایرانی تصریح کرد: با توجه به نرخ 
خرید تضمینی برگ ســبز چای، هزینه های کارخانه داران، بســته بندی و سود 
بازار چنین قیمتی غیرمنطقی است و به نظر می رسد کارشناسان باید در بررسی 

قیمت تمام شده تجدید نظر کنند.

رئیس سازمان چای:

 80 درصد مطالبات چایکاران 
پرداخت شد

یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه 
نتیجه ای جز  مالیات  از  آزاد  معافیت مناطق 
فساد نداشته است، گفت: تاکنون چندین هزار 
میلیارد تومان از بورس کاال به اسم مناطق آزاد 

کاال خریداری شده است.
هادی ســبحانیان در گفت و گــو با خبرگزاری 
مهر در مــورد مضرات معافیــت مالیات بر ارزش 
افزوده مناطق آزاد تجاری، اظهار داشت: دستگاه های 
نظارتــی و نهادهای کارشناســی معتقدند اعطای 
معافیــت مالیات بر ارزش افزوده برای مناطق آزاد 
نه تنها منطبق با مبانی نظری این مالیات نیســت 
بلکه پیامدها و تبعاتی را برای اقتصاد کشــور دارد 
که فساد و فرار مالیاتی و تبعیض بخشی از آنهاست.

وی ادامه داد: فلسفه تشکیل مناطق آزاد این بود 
که بدون درگیر شدن با بروکراسی اداری و پرداخت 

مالیات در حوزه عملکــرد، انگیزه ای برای فعاالن 
اقتصادی ایجاد شــود که در آنجا ســرمایه گذاری 
کنند و همچنین ســرمایه خارجی جذب شود و 
در نتیجه با رونق تولید در مناطق آزاد، اشتغالزایی 
صورت گیرد تا هم صادرات در کشور رونق گیرد و 

هم آبادانی به آن مناطق برود.
این کارشــناس اقتصادی گفت: مطابق با این 
منطق نظری الزم است که بر اساس برنامه زمانبندی 
شده مشخص و به صورت هدفمند، در حوزه مالیات 

عملکرد، معافیت ها اعطا شود.
ســبحانیان با اشــاره به مطرح بودن معافیت 
مناطــق آزاد از مالیــات بر ارزش افــزوده، اظهار 
داشت: مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه اصابتی بر 
تولیدکننده ندارد لذا این حرف غلط است که این 
مناطق را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف 

کنیم و بگوییم که به دنبال حمایت از تولیدکننده 
هستیم. با شفاف  سازی فرایند عرضه کاال و خدمات 
می توان جلوی بسیاری از مفاسدی را که بر اساس 
بســیاری از گزارشــات نظارتی نهادهای مختلف 

رسیده، گرفت.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، سازمان 
بازرســی و برخی از نهادهای نظارتی گزارش های 
مختلفی داده اند مبنی بر اینکه وجود معافیت باعث 
شده شرکت های مختلف، نام خود را در مناطق آزاد 
ثبت و تابلویی هــم آنجا آویزان کنند اما عمال در 
سرزمین اصلی فعالیت کنند. تاکنون چندین هزار 
میلیارد تومان از بورس کاال به اســم مناطق آزاد 
کاال خریداری شده اما در سرزمین اصلی استفاده 

شده است.
سبحانیان اظهار داشت: بر خالف سایر کشورها، 

در ایران بین مناطق آزاد و ویژه با ســرزمین اصلی 
مرز چندان قابل تفکیکی وجود ندارد؛ بعضا مشاهده 
می شود که یک سمت خیابان منطقه آزاد و سمت 

دیگر سرزمین اصلی است. 
ســبحانیان با اشاره به سیاست های کلی نظام 
قانون گذاری، اظهار داشت: در بند 9 سیاست های 
کلی نظام قانون گذاری که توسط رهبری ابالغ شده 
اســت »ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر 
اجرای قانون« مورد تاکید قرار گرفته اســت؛ اگر 
بخواهیم اجرای مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس 
این بند بسنجیم اوال که نوع معافیت ها مورد تایید 
هیچ کارشناسی نیســت و ثانیا نیز این قانون 10 
سال اســت اجرا می شود و طبق گزارش نهادهای 
مسئول، منجر به فرار مالیاتی، فساد، عدم شفافیت 

و تبعیض شده است. 

کارشناس اقتصادی:

معافیت مناطق آزاد از مالیات نتیجه ای جز فساد نداشته است

*مجری طرح برق رسانی روستایی با اشاره به آغاز عملیات برق رسانی 
به ۲۵ هزار خانوار عشایر کوچ رو از طریق مولد برق خورشیدی قابل حمل، 
گفت: این طرح تا پایان دولت دوازدهم اجرایی خواهد شد تا عشایر در 
زمان کوچ های متداول خود از نعمت برق برخوردار باشند. به گزارش ایسنا، 
علی چهل امیرانی با اشاره به این که پس از پیروزی انقالب اسالمی روزانه 
چهار روستای کشور برق دار شده است، گفت: تعداد روستاهای برق دار 
شده از ابتدای انقالب تاکنون ۱۳ برابر شده و هم اکنون از مرز ۵۷ هزار 

و ۳۵۰ روستا گذشته است.
*سه ماه از پایان مهلت دولت برای ترخیص خودروهای دپو شده گذشته و 
1100 دستگاهی که تشریفات گمرکی را انجام داده اند اکنون در معرض واگذاری 
به ســازمان اموال تملیکی قرار دارند که ممکن اســت به فروش رسیده یا اینکه 
هر تصمیمی در مورد آنها اتخاذ شــود. به گزارش ایسنا، چندی پیش رئیس کل 
گمرک اعالم کرد که خودروهای دپو شده ای در گمرک باقی مانده اند که ممکن 
اســت متروکه اعالم شوند  وی البته هیچ توضیحی در مورد سرنوشت خودروها 
پس از متروکه شدن ارائه نکرد. اما آنچه که به تازگی ارونقی -معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران- در رابطه با سرنوشت خودروهای دپو شده مطرح کرده از 
اعالم صریح گمرک در رابطه با احتمال واگذاری آنها به سازمان اموال تملیکی و 

فروش یا هر اتفاق دیگری در مورد این خودروها حکایت دارد.
*به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان، علــی قائدی معاون دفتر 
اقتصاد مســکن وزارت راه و شهر ســازی گفت: بطورکلی از مجموع 
پروژه های مسکن مهر ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده بود که پارسال وزارت 
راه و شهر ســازی متعهد شد تا پایان امسال این پروژه ها را تکمیل و به 
متقاضیان تحویل دهد. وی افزود: پروژه های نیمه تمام مسکن مهر اغلب 
در اطراف کالنشهر ها واقع و از طرفی عمده مشکل مسکن هم مربوط به 
کالنشهرهاست بنابراین تعیین تکلیف این پروژه ها می تواند کمک شایان 

توجهی به عرضه و بازار مسکن کند.
*مراسم رونمایی و تحویل قراردادهای سند تک برگی واحدهای مسکن مهر 
در پردیس انجام شد و مدیرعامل پردیس از راه اندازی بورس مسکن خبر داد. به 
گزارش خبرگزاری فارس،مهدی هدایت در مراسم رونمایی و تحویل قراردادهای 
سند تک برگی واحدهای مسکن مهر در پردیس گفت: مترو پردیس از اواخر آبان 
ماه وارد فاز اجرایی می شود. وی افزود: تمام اراضی پردیس از طریق فراخوان و یا 
تهاتر با سازندگان مسکن در جهت تکمیل مسکن مهر به فروش رفته و دوباره در 
پروژه های مسکن مهر هزینه و مصرف خواهد شد. مدیرعامل شهرجدید پردیس 
درباره راه اندازی بورس مســکن در این منطقه گفت:قصد داریم با کمک اتحادیه 
امالک پردیس بورس مسکن راه اندازی کنیم و سامانه ای ایجاد کنیم تا در خرید 

و فروش مسکن مهر نظارت بیشتری صورت بگیرد.
*معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار کرد: 
با اجرای برنامه های افزایش تولید صنایع کوچک، میزان تولید ۵۸۹ واحد 
صنعتی کوچک کشور حداقل ۲۵ درصد افزایش یافت. به گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت،  اصغر مصاحب گفت: از ناحیه این افزایش تولید، 
برای سه هزار و ۶۹۰ نفر اشتغالزایی شده است. مصاحب ادامه داد: از ۲ 
هزار واحد صنعتی هدف  گذاری شده برای بازفعال  سازی در سال جاری، 
یک هزار و ۳۴۳ واحد در شهرک های صنعتی مستقر هستند و تاکنون 
۳۹۰ واحد تولیدی به این هدف دســت یافته اند. وی یادآور شد: سال 
گذشته برای بازفعال  سازی یک هزار و ۴۰۰ واحد راکد برنامه ریزی شده 
بود که با تالش های انجام شده توانستیم یک هزار و ۷۲۶ واحد راکد را 

به چرخه تولید بازگردانیم.
*وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه تنظیم بازار کشور گفت: رصد مستمر 
قیمت 100 قلم کاالی اساسی و ضروری در سطح کشور نشان از کاهش قیمت 
93 قلم کاال داشته و البته به طور حتم علت تالطم قیمت هفت قلم کاالی دیگر 
را نیز بررسی و اقدامات مقتضی برای ایجاد ثبات در قیمت آنها در دستور کار قرار 
دارد.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی افزود: پیش بینی ما 
و آمارها موید این نکته است که روند آرام بازار و ثبات موجود در ماه های آینده 

نیز تداوم خواهد داشت.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: شاخص رقابت پذیری 
ایران تنزل ۱۰ پله ای داشــته و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور 

رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی دهقان دهنوی در نشست 
خبری با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته پیرامون بهبود محیط 
کسب و کار، گفت: در شاخص های جهانی نیز 10 رتبه جایگاه کشور در 
بحث رقابت پذیری تنزل کرد و به رتبه 99 در بین 1۴1 کشور رسید.

دهنوی ادامه داد: گزارش اخیر بخش خصوصی در این زمینه نشان 
داد که فضای کسب و کار در بهار 98 به 6.17 و در تابستان به 6.07 
بهبود یافت. فضا به سمت مطلوب تر شدن پیش می رود ولی هنوز به 

شرایط مناسب نرسیده ایم.
وی خاطرنشان کرد: با بهتر شدن شرایط کار، تمامی مجوزها در 
درگاه ملی کسب و کار وارد خواهند شد و تمامی کارها از این سامانه 
پیگیری خواهد شــد. اصناف در حال حاضر از طریق سامانه مجوزها 
را درخواســت می دهنــد و 55 درصد مجوزهای این بخش  در قالب 
سامانه درخواســت و دنبال می شود؛ اگر کسی یک بار اطالعات خود 
را در ســامانه وارد کند، تا زمانی که شرایط تغییر نکند، اطالعات در 

سامانه موجود است. 
معاون وزیر اقتصاد به صدور کد یکتا برای صدور مجوزها در آینده 
خبر داد و گفت: اینها از اهدافی است که در سامانه به صورت مستمر 
دنبال می شود؛ البته تاکنون برخی دستگاه ها همکاری الزم را نداشته اند 
و باید حساسیت نسبت به این موضوع ایجاد شود. دستگاه هایی مانند 
وزارت بهداشــت، وزارت علوم، سازمان استخدامی، شهرداری تهران 
و ســایر شهرها و سازمان برنامه هنوز گام های مناسبی در بارگذاری 
 اطالعات در ســامانه نداشــته اند؛ با این حال، تاکنون یک میلیون و 
200 هزار استعالم در سامانه درج شده و 269 هزار درخواست مجوز 

شده که 111 هزار مورد آن صادر شده است.
دهنوی خاطرنشــان کرد: در مکاتبه با رئیس جمهور خواســتیم 
دستگاه ها را نسبت به انجام اقداماتی برای بهبود محیط کسب و کار 

ملزم کنند و این مهلت تا 15 مهرماه پایان یافت.
وی ادامه داد: بانک ها که خدمات اعتباری به مردم ارایه می کنند 
در قالب ســامانه مجوزها قرار نمی گیرند ولی بیمه ها برای فعالیت و 
نمایندگی ها باید به این ســامانه متصل باشند؛ البته تسهیل در ارائه 
تسهیالت بانکی از طریق اصالح نظام بانکی می تواند در بهبود شرایط 
کسب و کار موثر باشد و اقدامات خوبی در این زمینه توسط معاونت 

بانک و بیمه دنبال شده است.
معاون وزیر اقتصاد درباره فعالیت هیئت مقررات زدایی با اشاره به 
شناســایی قوانین مخل کسب و کار گفت: این کار به صورت مستمر 
انجام می شود و البته در جلسات تخصصی دقت باالیی باید انجام شود و 
تاکنون 600 مجوز اضافه حذف شده است. درباره رشد اقتصادی هنوز 
گزارش رسمی نداریم ولی برخی عالئم نشان می دهد رشد اقتصادی 

در بخش غیرنفتی در سال جاری بهبود خواهد داشت.
دهنوی در پاسخ به سؤالی درباره شاخص فساد، با اشاره به تنزل 
رتبه کشور از رتبه 130 به 138 افزود: البته این شاخص ها با روش هایی 

انجام می شود که برخی مالحظات را در کشورها در نظر نمی گیرد.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
تنزل ۱0 پله ای 

شاخص رقابت پذیری ایران

 عضو اتاق بازرگانــی تهران گفت: تعلل 
باعث شده  در تصمیم گیری درباره رمزارزها 
فرصت نقش آفرینــی در این عرصه از ایران 
گرفته شده و فعاالن این عرصه به قزاقستان 

مهاجرت کنند.
مجیــد حســینی نژاد در گفت وگو با ایســنا 
درباره وضعیت اســتخراج رمزارز در ایران تصریح 
کــرد: از چنــد مــاه قبل کــه دولت بــه موضوع 
رمزارزهــا ورود کــرد، به طور دقیــق تکلیف این 
 حوزه مشــخص نشد و در چنین فضایی بسیاری از 
اســتخراج کنندگان بیت کوین کار خود را متوقف 
 کردند یا به دلیل غیرقانونی اعالم شدن آن، مورد پیگرد 

قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی گزینه مناسبی 
برای تصمیم گیری در زمینه رمزارزها نیست، افزود: 
یکی از اصلی ترین ویژگی های ارزهای دیجیتال این 

است که مستقل از بانک های مرکزی و دولت ها عمل 
می کنند و یکی از دالیل مزیت داشــتن این پول ها 
برای ایران همین ویژگی است که می تواند در عبور 

از فشار تحریم ها به ما کمک کند.
این عضــو اتاق بازرگانی تهــران ادامه داد: در 
رمزارز، بانک مرکزی نقشــی ایفا نمی کند و از این 
رو منطقی نیست از نهادی بخواهیم در حوزه ای که 
اختیاراتــش را محدود می کند، مجوز صادر کرده و 

در رابطه با آن ضابطه تعیین کند.
حسینی نژاد با بیان مزیت جغرافیایی ایران برای 
استخراج رمزارز، افزود:  ما در ایران دسترسی به انرژی 
ارزان قیمت داریم و با توجه به اینکه در تمام سال 
امکان اســتفاده از حداکثر ظرفیت آن وجود ندارد، 
عمال این انرژی به هدر می رود. اگر این انرژی تحت 
نظــارت دولت به رمزارزهــا انتقال پیدا کند، قطعا 
می توان برای کشور درآمدزایی کرد و سرمایه گذاران 

مختلفی را به این سمت سوق داد.
ایــن عضو اتــاق بازرگانــی تهــران تعلل در 
تصمیم گیــری قطعــی دربــاره رمزارزهــا را یک 
فرصت سوزی اقتصادی دانست و گفت:  در شرایطی 
که ما شــرایط فعالیت استخراج کنندگان رمزارز را 
دشوار کرده ایم، دیگر کشــورهای منطقه در حال 
جــذب آنها هســتند. برای مثــال از چندی قبل 
تعدادی از دستگاه های ماینر )استخراج رمزارز( به 
قزاقســتان رفته و این روند در ماه های گذشته نیز 

ادامه یافته است. 
در همیــن حــال، هدایــت اهلل خادمی؛ عضو 
کمیســیون انرژی مجلس در گفت وگو با  باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش ارز های دیجیتال 
در تأمین سرمایه گفت: ارز های دیجیتال در اندازه 
و حجمی نیســتند که بتوانند مشکلی از کشور را 
حل کنند و جایگزین مبادالت بانکی شــوند بلکه 

فعاًل درصد بسیار کم با عنوان خرید های خانگی و 
کوچکی انجام می شود.

گفتنی اســت، ارزهای دیجیتال یا رمزارزها از 
چند ســال قبل کار خود را آغــاز کرده اند و امروز 
به اقتصادی چند میلیارد دالری رســیده اند. برخی 
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه در جابجایی 
این ارزها، بانک ها نقشــی ندارند و عملکردشان نیز 
تحت نظارت بانک های مرکزی نیست، در صورتی 
که ایران در این حوزه به شــکل جدی فعال شود، 
می توان به وســیله آن، بخشــی از محدودیت های 

تحریم را دور زد.
مصرف باالی برق دستگاه های استخراج کننده 
بیت کوین در تابســتان امســال حاشیه ساز شد و 
وزارت نیرو اعالم کرد که بخشــی از توان شــبکه 
برق رسانی کشور، در پیک مصرف ساالنه به وسیله 

این دستگاه ها مصرف می شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

استخراج کنندگان رمزارزها از ایران به قزاقستان مهاجرت کرده اند

مدیرکل دفتر حمل مســافر ســازمان 
راهداری و حمل ونقل جــاده ای گفت: ۸۲۶ 
هزار نفر با اتوبوس به سوی مرزهای چهارگانه 
اعزام شده اند که افزایش ۲.۵ برابری زائران را 

نشان می دهد.
داریوش باقرجــوان در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، در تشریح آخرین وضعیت اعزام و بازگشت 
زوار اربعیــن از طریق نــاوگان حمل ونقل عمومی 
جاده ای، اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت اعزام 
و بازگشــت زوار به حد تعادل و سربه سر رسیده و 

در حال مساوی شدن است.
وی ادامه داد: روز یکشنبه در مرز مهران به ازای 
خروج 110 هزار نفر از کشور  103 هزار نفر به کشور 
وارد شدند. همچنین در مرزهای چذابه، شلمچه و 
خسروی این تعادل ورود و خروج در حال رخ دادن 
است و این نشان از برنامه ریزی زائران برای سفرهای 

اربعین دارد که ما از آنها تشکر می کنیم.

مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای گفت: با این وضع شرایط برای 
تأمین ناوگان مناسب تر خواهد بود زیرا ما آن حالت 

تعادل را داریم.
باقر جوان ادامه داد: تاکنــون 826 هزار زائر از 
طریق ناوگان حمل ونقل عمومی اتوبوسی از سراسر 
کشــور به ســوی مقاصد مرزهای چهارگانه اعزام 
کرده ایم و بازگشت زائران هم همان گونه که اعالم 
کردیم آغاز شده اســت؛ این رقم در بخش ناوگان 
حمل ونقل عمومی جاده ای در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته افزایش 2.5 برابری را نشان می دهد.
مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای درباره تأمین ناوگان برای سفر 
به مهران گفت: در سایت های مختلف مطرح فروش 
بلیت اتوبوس و همچنین دفاتر فروش بلیت به وفور 

اتوبوس برای مسیر مهران موجود است.
همچنین طبق اعالم روابــط عمومی راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران  با توجه به پیش بینی افزایش 
تردد زائران حسینی، 32 رام قطار دیگر به صورت 
فوق العاده برای بازگشت زائران اربعین راه اندازی شد.

به گــزارش روابط عمومــی راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران، به منظور تسهیل بازگشت زائران، 
در روزهای 25 تا 28 مهرماه ســال جاری، شرکت 
 راه آهن جمهوری اسالمی ایران در مجموع تردد 32 
قطار را به صورت فوق العاده از شهرهای کرمانشاه، 

همدان و خرمشهر برنامه ریزی کرده است.
با احتساب ظرفیت این 32 قطار فوق العاده در 
مجموع شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی ایران 
بــا 908 رام قطار در ایام اربعین حســینی )15 تا 

30 مهرماه( به زائران خدمت رسانی می کند.
سال گذشته برای ایام اربعین 296 هزار صندلی 
برای جابه جایی زائران حسینی اختصاص یافت اما با 
برنامه ریزی راه آهن امسال بیش از ۴57 هزار صندلی 
برای هموطنان ظرفیت  سازی شده که در مقایسه با 

سال گذشته 6۴ درصد افزایش یافته است.
همچنیــن یک عضــو هیئت مدیره ســازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح 
کرد: با مقیم شدن تیم های بازرسی اعزامی از مرکز 
اســتان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت در 
شهر مهران و افزایش نظارت ها؛ کنترل قیمت کاال 
و خدمــات قابل عرضه به زائریــن اربعین در مرز 

بین المللی مهران را افزایش یافته است.
کوثری افزود: اعزام و استقرار تیم های بازرسی 
در سطح شهرســتان باعث افزایش خدمات رسانی 

مطلوب به زوار شده است.
او با اشــاره به ســامانه در دســت اجرای ثبت 
اطالعات کاالها ادامه داد: با راه اندازی سامانه جامع 
بانک اطالعات کاال؛ فرایند ورود کاال، نگهداری در 
انبار و تمام امور مرتبط با تنظیم بازار، سیستماتیک و 
مانتورینگ می شود که این امر موثر بودن بازرسی ها 

و هدفمند شدن نظارت ها را به همراه دارد.

مسئوالن خبر دادند

افزایش اتوبوس و قطار برای رفت و برگشت زائران اربعین


