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چهار شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ 
۹ ذی القعده ۱44۱ - شماره ۲۲۵۰۱

شــهرداری چالوس در نظر دارد، اجرای پروژه عمرانی شــرح ذیل را، جهت اجراء در ســطح شهر چالوس، از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان و عالقمندان 
شــرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه، طبق زمان بندی ذیل، به امور قراردادهای 

شهرداری، واقع در خیابان 17 شهریور مراجعه نمایند.
تذکرات:

1- شهرداری چالوس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

3- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد.

مبلغ برآوردعنوان پروژهردیف
)به ریال(

نوع فهرست 
بهاء

محل تأمین 
اعتبار

مدت 
پیمان

میزان مبلغ سپرده یا 
ضمانت نامه شرکت 
در مناقصه )به ریال(

حداقل 
رتبه 
مجاز

رشته مجاز 
به شرکت 
در مناقصه

زیرسازی رینگ 1
راه، راه آهن و باند 3026/659/247/462 متری ساحلی

فرودگاه سال 99
منابع داخلی 

شهرداری
چهار 

راه، باند و 1/350/000/0005ماه
فرودگاه

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 1399/4/11
تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی مناقصه: روز سه شنبه مورخ 1399/4/17

مهلت دریافت اسناد: ساعتهای اداری از ساعت 7:30 الی 14 از تاریخ 1399/4/17 الی 1399/4/29
آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1399/4/29

محل دریافت اســناد و تحویل اسناد: چالوس- خیابان 17 شهریور- ســاختمان مرکزی شهرداری- امور 
قراردادها و دبیرخانه شهرداری

زمان بازگشائی پاکتها: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1399/4/30
تلفن تماس: 52223044 - 011 داخلی 229 واحد امور قراردادها- داخلی 220 واحد عمران
جعفر ردایی- شهردار چالوس

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای«
ت اول

نوب
سند کمپانی خودرو سواری ســایپا تیبا به شماره پالک 473 د 37 - ایران 14 به 
رنگ ســفید روغنی مدل 1396 و شماره موتور M15/8433346 و شماره شاسی 

NAS811100H5749325 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و سند کمپانی و کارت مشخصات موتورسیکلت سادات 125 به شماره 
پالک 6914 اهواز- 21 به رنگ مشــکی مدل 1385 و شماره موتور 1000957 و 

شماره شاسی 8511144 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان:

برابر رای شــماره 13996031700700541 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات 
مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای علی صداقت فرزند عبدالرســول به شناســنامه 21773 و 
شماره ملی 1860313272 صادره از بهبهان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
33/96 مترمربع در قسمتی از پالک 5771 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده از 
مالک رسمی رمضان گلبهار محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/11                        تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/04/25
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی فقدان سند مالکیت
بــه نام: داود عزتی که آقــای اصغر داودی وکیل ایشــان به موجب وکالت نامه شــماره 20862- 

87/08/30 دفترخانه 440 تهران
آدرس: شهرری خانی آباد سه راه شریعتی 20 متری صمدی پالک 312 ساختمان پزشکان طبقه دوم

با تســلیم دو برگ استشهاد مصدق به شــماره 4286- 98/09/25 دفترخانه 1310 تهران به شرح 
وارده به شــماره 4032314 مورخ 1398/09/026 اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین به شــماره 2516 فرعی از 113 اصلی مفروز و مجزا شــده از 4 فرعی از اصلی مذکور قطعه 
2366 واقع در بخش12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت 193/2 متر مربع

مشخصات مالکیت:
مالکیت/ بنیاد شهید انقالب اسالمی فرزند شماره شناسنامه تاریخ تولد دارای شماره ملی با جز سهم 
6 از کل ســهم 6 به عنوان مالک ششــدانگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی به شماره 
چاپی 957478 ســری ســال که در صفحه 508 دفتر امالک جلد 618 ذیل شماره 145582 ثبت 
گردیده اســت. سپس تفکیک که نســبت به کلیه قطعات تفکیکی به استثناء قطعه سوم به انضمام 
پارکینگ دو سند صادر گردیده است که قطعه سوم به موجب سند انتقال شماره 25514- 87/04/24 

دفترخانه 646 تهران به آقای داود عزتی منتقل گردیده است.
لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد باید تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره 
ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.         م - الف 363

سید مهدی المعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری 
ــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان سند مالکیت
به نام: آقای حیدر یعقوبیان

آدرس: شهرری 13 آبان خیابان رشیدی کوچه خرداد 8 پالک 14
با تسلیم 4 برگ استشــهاد مصدق به شماره 6877 و 6909- 1399/03/24 و 1399/04/04 
دفترخانه 1488 تهران به شــرح وارده به شماره 4007201 مورخ 1399/03/25 اعالم نموده 
که ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به شماره 1805 
فرعی از 112 اصلی مفروز و مجزا شده از 34 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3483 واقع در بخش 
12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شــهرری اســتان تهران به مساحت 84 متر مربع ذیل ثبت های 
306104 و 306106 صفحــات 170 و 172 دفتر 1272 بــه چاپی های 279561 و 279562 
به نام های فاطمه تقی بیگی و علی اصغر مهرجو )باســویه( ثبت و سند صادر و سپس برابر سند 
قطعی 87479 مورخ 73/04/20 دفتر 5 شهرری به نام حیدر یعقوبیان ششدانگ انتقال گردیده 

و فاقد رهن می باشد.
لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد باید تا ده 
روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد کرد.                                                       م- الف 364

 سید مهدی المعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری 

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

9/008/000سکه تمام طرح جدید
8/607/000سکه تمام طرح قدیم

4/553/000نیم سکه
2/523/000ربع سکه

1/342/000گرمی
873/600هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
18/982دالر
21/102یورو
25/119پوند

2/991لیر ترکیه
5/600درهم امارات

17/6دینار عراق

ادامه عرضه ارز در بازار 
و نگرانی از افزایش دوباره نرخ ها

سرویس اقتصادی -
هر چند بانک مرکزی با عرضه ارز مستمر در بازار، 
تالش می کند نرخ ها را کنترل کند، اما اگر فکری به حال 
مشکل پایه پولی و تورم انتظاری نشود، این تدابیر پایدار 

نخواهند بود.
چند هفته ای است که نوسانات بازار ارز دوباره جان گرفته 
و نرخ های مختلف روند صعــودی پیدا کرده اند. دیروز قیمت 
دالر برای فروش در بازار متشکل ارزی 18 هزار و 890 تومان 
و صرافی های بانکی 18 هزار و 990 تومان اعالم شــد. عوامل 
متعددی برای این وضعیت بیان می شود که یکی از آن ها، کاهش 
عرضه دالر حاصل از صادرات در سامانه نیما است. همزمان با 
افزایش نرخ دالر، ســکه بهار آزادی طرح جدید هم به مرز 9 

میلیون تومان رسیده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، فروش ارز حاصل از صادرات 
در ســه ماه و پنج روز اول ســال جاری نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل 36/3 درصد و میزان تخصیص ارز برای واردات 55 
درصــد کاهش یافته، اما میزان فروش و تخصیص ارز در نیما 

در چند هفته اخیر روند افزایشی داشته است.
بازارساز هم با ادامه عرضه سنگین در بازار ارز، دیروز 100 
میلیون دالر دیگر وارد بازار کرد که از این میزان، 2/2 میلیون 
دالر فروش رفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عرضه های 
سنگین بانک مرکزی درحالی همچنان ادامه دارد که از هفته 
قبل تا کنون بیش از 600 میلیون دالر وارد بازار کرده است و 

احتماال در روزهای آینده این عرضه ها را ادامه دهد.
بررســی های صورت گرفته از معامــالت ارزی در بازار ارز 
تهران حاکی از آن اســت که با استمرار این عرضه ها، تقاضای 
خرید به طور چشم گیری در نرخ های اعالمی در فضای مجازی 
به شــدت کاهش یافته اســت و نرخ معامالت در بازار رسمی 

به مراتب پایین تر است.
به این ترتیب بعد از ثبت رکوردهای باال در بازار و عبور دالر 
از کانال 20 هزار و 500 تومان، به نظر می رسد با ورود بازارساز 
به بازار قیمت ها تغییر جهت داد و با سیر نزولی همراه شده است.

صرافی ها و فعاالن بازار پیش بینی می کنند عرضه های ارز از 
سوی بازارساز در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد. در همین 
رابطه، احسان قمری، مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی 
ســازمان توسعه تجارت پیش بینی کرده است که تا پایان تیر 
ماه امســال، 35 میلیارد یورو دیگــر ارز حاصل از صادرات به 
کشــور بازگردد که می تواند دســت بازارساز را برای مدیریت 

بازار باز نگه دارد.
گفتنی است همتی، رئیس بانک مرکزی، پیش از این گفته 
بود که از این به بعد برای کنترل بازار »ارزپاشــی نمی کنیم« 
ولــی چند روز بعد درباره ایــن اظهارنظر خود توضیح داد که 
»برخی این برداشــت  اشتباه را کرده اند که گویا مداخله ارزی 
نمی کنیم. برعکس، بدین مفهوم است که مداخله ما در بازار با 

تدبیر و هدفمند خواهد بود«.
هــر چند ظاهر بازار نشــان می دهد بانک مرکزی در حال 
هدایت بازار به نرخ های پایین تر است و شاید بازگشت دالر به 
کانال هــای 19 و حتی 18 هزار تومان در هفته های آینده دور 
از ذهن نباشــد، اما نباید فراموش کرد که ثبت محدوده روانی 

20 هزار تومان در ذهن بازار می تواند خطرناک باشد.
از ســوی دیگر، بررســی دالیل بنیادی رشد نرخ ارز نشان 
می دهد این مخاطرات همچنان پابرجا هســتند و می تواند باز 

هم دالر را به نرخ های باالی 20 هزار تومان بکشاند.
دولت و بانک مرکزی اگر فکری به حال خلق پول و افزایش پایه 
پولی به عنوان محور کلیدی تورم انتظاری نکنند، کاهش ارزش 
ریال و افزایش نرخ دالر با این ارزپاشــی ها قابل کنترل نخواهد 
بود. پایه پولی در سه ماه نخست امسال 8/8 درصد افزایش یافته 
و به بیش از 380 هزار میلیارد تومان رسیده که اصال خبر خوبی 

نیست چرا که ادامه این روند به تورم انتظاری دامن خواهد زد.
نیازی به تأکید نیســت که افزایش پایه پولی، تورم و نرخ 
دالر، به معنی تأمین بســیاری از اقالم مصرفی ضروری مردم 
با هزینه تمام شــده باالتر و کوچک شدن سفره مردم طبقات 

شاخص کل بورسمتوسط و ضعیف خواهد بود.
 از یک میلیون و 500 هزار واحد عبور کرد

شاخص کل بورس برای نخستین بار رشدی نزدیک 
بــه ۶۵ هزار واحد را تجربه کرد و از مرز یک میلیون و 

۵۰۰ هزار واحد هم گذشت.
شــاخص کل بازار ســرمایه با 64 هزار و 911 واحد رشد 
رقم یک میلیون و 546 هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با 
معیار هم وزن نیز با 18 هزار و 288 واحد صعود به رقم 453 

هزار و 40 واحد رسید.
شــاخص کل فرابورس نیز با 563 واحد رشــد به رقم 16 

هزار و 516 واحد رسید.
ایــن روزها بورس روی دور صعود قرار دارد و مســئوالن 
این سازمان شرایط را برای ورود شرکت های جدید به بورس 

تسهیل کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، حسن قالیباف اصل دیروز 
در حاشیه مراسم تفاهم نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای 
ورود شرکت ها به بازار سرمایه اعالم کرد: براساس تفاهم نامه ای 
که بین اتاق بازرگانی ایران، حسابرسی، بورس تهران و فرابورس 
به امضا رســید سعی کردیم، دستورالعمل پذیرش را تسهیل 
کنیم به همین دلیل سازمان بورس از فرایند پذیرش کنار کشید 
و فرایند را به شرکت های بورس تهران و فرابورس واگذار کرد.
وی ادامه داد: با توجه به جلســاتی کــه در اتاق بازرگانی 
داشــتیم قرار شد نرم افزاری تهیه شــود تا شرکت های عضو 
اتاق بازرگانی، بتوانند از طریق پنجره واحد در بازار ســرمایه 

پذیرش شوند.
رئیس  ســازمان بورس و اوراق بهــادار ایران گفت: بخش 
خصوصی از روند طوالنی بودن پذیرش در بورس گالیه داشتند، 
برای همین برای کوتاهی فرایند پذیرش این تفاهم نامه امضا 
شد تا قبل از پذیرش بسیاری از کارها، چون صورت های مالی 

شرکت ها انجام شود.
قالیباف اصل همچنین یادآور شد: در بحث بورس امالک 
مستغالت قرار است عالوه بر امالک، امتیازات اموال نیز معامله 

شود.
وی اضافه کرد: ایجاد بورس امالک ایده خوبی اســت، زیرا 
بســیاری از نهاد های دولتی و خصوصی، امالک و اموال زیاد 
دارنــد، اما نمی توانند نقد کنند بــورس امالک به عنوان ابزار 

تامین مالی خواهد بود.
وی با  اشاره به اینکه این بورس امالک و مستغالت شرکت 
سهامی عام است ادامه داد: این بورس بیشتر با محوریت بخش 
خصوصی است و سهام آن بعد از پذیره نویسی، به مردم واگذار 

می شود و کمک به نقدشوندگی اموال می کند.
مدیرعامل بورس تهران گفــت: افراد برای ورود به بورس 
از پس انداز های خود اســتفاده کنند و دارایی های مورد نیاز 

خود را نفروشند.

بر اساس گزارش مرکز آمار

قیمت مواد خوراکی اقشار کم درآمد 
به شدت افزایش یافته است

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که اقالم خوراکی 
اقشــار کم درآمد همچون برنج خارجی، عدس، چای و تخم 

مرغ به شدت افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، براســاس گزارش مرکز آمار ایران، 
تغییرات ماهانه و نقطه به نقطه ساالنه واقعیت تورم در جامعه را نشان 
می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده در خرداد ماه 1399، سیب 
درختــی زرد 24/6 درصد، برنج خارجی درجه یک 15/8 درصد و 
مرغ ماشینی 12/2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته اند. 
طبق این گزارش، خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
عدس 125/7 درصد، چای خارجی 76/7 درصد، برنج خارجی درجه 
یک 55/7 درصد و تخم مرغ 39/4 درصد افزایش دارد. دقیقا قوت 

غالب مردم با تورم باال روبه رو بوده است.
در این ماه اقــالم پیاز 23/5 درصد، گوجه فرنگی 20/8 درصد 
و ســیب زمینی 19/9 درصد نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت 
داشــته اند. همچنین در خرداد ماه به نسبت مدت مشابه سال 98 
قیمت پیاز منفی 23/7 درصد، گوجه 23/5 درصد، رب گوجه 19/6 

درصد و گوشت گاو منفی 9/8 درصد کاهش داشته است.
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی قیمت مصوب 
مرغ 15هزار تومان اعالم و مقرر شــد با گرانفروشان برخورد قاطع 
شود که برخی فروشگاه ها و خرده فروشان، این محصول را به قیمت 
18 تا 19 هزار تومان می فروشــند و برای فرار از برخورد تعزیراتی، 
قیمت هــا را از روی تابلوهای خود حذف کرده اند.  کارگروه تنظیم 
بازار، حداکثر قیمت مصوب جدید هر کیلوگرم مرغ را با 2100 تومان 
افزایش از نرخ قبلی، 15هزار تومان اعالم کرده است اما این نرخ در 

بسیاری از فروشگاه ها رعایت نمی شود.
گفتنی است، افزایش شدید قیمت اقالم خوراکی ریشه در سپردن 
قوت غالب مردم به سیستم عرضه و تقاضا دارد. در این سیستم که 
معموال تقاضاهای سرمایه دارانه بر نوع عادی غلبه دارد، سوداگری؛ 
هدف اول اســت. تا جایی که برای پاییــن نیامدن قیمت، اقدام به 
کشــتن جوجه ها هم می کند. این در حالی است که دولت، متولی 
حداقل های زندگی مردم به ویژه اقشار کم درآمد است و اگر چه طبق 
سیاســت های اصل 44 باید 70 درصد اقتصاد را به بخش خصوصی 
بسپارد که نمی سپارد اما در بحث غذا باید با مداخله مستقیم، جلوی 
هرگونه سوداگری را بگیرد. این مداخله از زمین های کشاورزی آغاز 
و تا مغازه هــا ادامه دارد. در حال حاضر اگرچه ظاهرا قیمت گذاری 
دولتی بر غذا وجود دارد اما دولت، قیمت ها را به میل بخش خصوصی 

تعیین می کند که از توان مردم، خارج است. 

درحالی که یک روزنامــه آلمانی قباًل از 
اخراج 23۰۰ کارمند و تعطیلی 2۰۰ شــعبه 
»کامرزبانک« آلمان خبر داده بود، اخبار جدید 
از بررسی اخراج هفت هزار نفر و تعطیلی 4۰۰ 

شعبه حکایت دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقل 
از رویترز، هیئــت نظــارت »کامرزبانک«؛ دومین 
بانــک بزرگ آلمان، قرار اســت در مورد عدم نیاز 
هفــت هزار نفر دیگر را مورد بحث و گفت و گو قرار 
دهد. این تعداد بعالوه چهار هزار فرصت شغلی است 
که پاییز گذشــته اعالم شد تا سال 2023 کاهش 

خواهند یافت.
یــک روزنامه آلمانی به نقــل از منابع صنعتی 
نوشــت: دومین بانک بزرگ آلمان در حال بررسی 
تعطیلی 400 شعبه از هر شعبه این بانک است. این 
تعداد دو برابر رقمی است که قباًل اعالم شده بود.

در عین حال، مقامات اتحادیه کارگران ایرباس 
اعالم کردند که این شــرکت هواپیمایی فرانسوی 
قصد دارد هزاران نفر از کارمندان خود را تعدیل کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، 
ایربــاس در معرض بزرگ تریــن کاهش فعالیت و 
تعداد کارمنــدان در تاریخ فعالیت خود قرار دارد. 

کارشناســان پیش بینی کردند که هواپیماســاز 
فرانسوی آمریکایی 14 تا 20 هزار نفر از کارمندانش 
را اخراج خواهد کرد. این شــرکت 135 هزار نفر 
کارمند دارد و اتحادیه کارگران به شــدت مخالف 

تعدیل نیرو است.
به گفته منابع آگاه شرکت ایرباس در حال آماده 
کردن خود برای پایین آمدن 40 درصدی تولید و 

فروش هواپیما طی دو سال آینده است.
شرکت هواپیمایی نروژ اعالم کرد که این شرکت 
خرید 97 فروند هواپیمای 737 مکس و دریم الینر 

را لغو کرده است.

همچنین شرکت هواپیمایی نروژ، اعالم کرد که 
خریــد 97 فروند هواپیمای بوئینگ 737 مکس و 
دریم الینر را لغو کرده و قصد دارد به خاطر زمین گیر 
مانــدن هواپیماهای بوئینــگ 737 مکس خود از 
شرکت هواپیماساز آمریکایی خسارت دریافت کند.
این شرکت هواپیمایی همچنین مدعی شده که 
موتورهای هواپیماهای 787 که پیشتر از بوئینگ 
تحویل گرفته نقص فنی داشته اند. بر همین اساس 
هواپیمایی نروژ سفارش 92 بوئینگ 737 مکس و 
پنج فروند 787 دریم الینر به همراه توافق دریافت 

خدمات طالیی از بوئینگ را لغو کرده است.

اینکه  بیان  بــا  ایران  رئیس خانه صنعت 
بانک ها، صنعت را بیچاره کرده اند، گفت: بعد 
از گذشت هفت سال از عمر دولت، اتفاقی برای 

نجات بخش صنعت نیفتاده است.
به گــزارش خبرگــزاری فــارس، عبدالوهاب 
سهل آبادی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن 

اظهار کرد: در اوایل روی کار آمدن دولت می دانستیم 
که مسئوالن با مشکالت انباشته شده از قبل روب

 iرو اســت و ایــن موضوع را نیز بــه رئیس جمهور 
اعالم کردم و گفتم که تنها وزارت صنعت نمی تواند 
صنایع و معادن کشور را نجات دهد. بلکه برای این 
کار بایــد یک عزم جدی در همه وزارتخانه ها وجود 

داشته باشد.
وی ادامه داد: برای حل مشکالت صنعت و معدن 
نیاز به یک قیام بود که آن اتفاق نیفتاد و امروز بعد 
از گذشت هفت سال می دانیم که دولت با مشکالت 

زیادی از جمله تحریم ها روب iرو است.
رئیس خانه صنعت ایــران با بیان اینکه بانک ها 

صنعت کشــور را نابود کرده اند و نزول ما را بیچاره 
کرده اســت،  گفت: ملک 25 یا 40 میلیارد تومانی 
صنعتی را به قیمت پنج یا شــش میلیارد تومان به 
مزایده می  گذارند، بانک ها شرخر دارند و فساد ما را 
بیچاره کرده اســت به طوری که برای هر کار جزئی 

باید داد بزنیم.

وزیر جهاد کشاورزی:

توزیع گسترده خوراک دام و طیور 
در کشور آغاز شده است

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: محموله هــای زیادی از 
محصوالت جو، ذرت و کنجاله سویا وجود دارد و توزیع آنها 

در سطح کشور آغاز شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزی، کاظم 
خاوازی دربــاره توزیع خوراک دام و طیور اظهار کرد: وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه نهاده های دامی 
همکاری خوبی دارند و هم اکنون در بنادر کشور محموله های زیادی 
از محصوالت جو، ذرت و کنجاله ســویا وجود دارد و توزیع آنها در 

سطح کشور آغاز شده است.
وی با اشــاره به این که نهاده های دامی بزودی از طریق سامانه 
جدید و جایگزین بازارگاه توزیع خواهد شــد، افزود: در این سامانه، 
عرضه نهاده ها به شکل هدفمند انجام می شود و این اقدام منجر به 
کاهــش حضور بخش دولتی و افزایــش اختیارات بخش خصوصی 

خواهد شد.
وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد: در حال حاضر، روزانه به  طور 
متوسط 30 هزار تن نهاده از بنادر در حال حمل و توزیع می شود.

وی دربــاره قیمــت محصــوالت پروتئینی، گفــت: در زمینه 
قیمت گذاری محصوالت پروتئینی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصمیم گیرنده است و وزارت جهاد کشاورزی با آن وزارتخانه همکاری 

می کند.

سرویس اقتصادی- 
در شرایطی که دولت، مشکالت اقتصادی 
را به گردن کرونا و تحریم انداخته است اما 
بررسی مسائل حوزه مسکن نشان می دهد 
مشکالت این حوزه ربط چندانی به کرونا و 
تحریم ندارد و فقط نیازمند همت و مدیریت 

داخلی است.
به گزارش خبرنگار ما، چند روز پیش حســن 
روحانی در جلسه هیئت دولت، مشکالت اقتصادی 
کنونی را ناشی از تحریم ها و گسترش ویروس کرونا 
دانست و گفت: »وظیفه ما به عنوان دولت و همه 
مردم این اســت با هم مشکالت را حل کنیم این 
مشکالت به یک فرد و دستگاهی مرتبط نمی شود و 
این شرایط مربوط به ویروس کرونا و تحریم است.«

بــا وجود اظهــارات فوق، یکــی از مهم ترین 
مشکالت اقتصادی مردم در شرایط کنونی مربوط 
به حوزه مسکن اســت که شواهد نشان می دهد 
ارتباط چندانی هم با تحریم ها و کرونا ندارد. چه 
اینکه کشور ما از لحاظ تعداد و کیفیت مهندسان، 
جزو کشورهایی اســت که سرمایه انسانی خوبی 
دارند و از طرف دیگر، مواد اولیه ســاختمانی نیز 

عمدتا در داخل تولید می شود. 
بــه عنوان نمونه، چندی پیــش دبیر انجمن 
کارفرمایان صنعت سیمان با اعالم اینکه سال 98 
سال بسیار خوبی برای صنعت سیمان بود، گفته 
بود: »صادرات ســیمان و کلینکر در سال گذشته 
32 درصد رشد کرد.« همچنین، تولید فوالد میانی 
کشــور در سال 98 با رشد 10 درصدی نسبت به 

سال 97، به 27 میلیون و 240 هزار تن رسید. 
براساس آماری که انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران ارائه کرده، تولید محصوالت فوالدی نیز در 
سال قبل با رشد شــش درصدی به 20 میلیون 
و 182 هزار تن رســید. تولید آهن اسفنجی نیز 
در ســال 98، با رشد شش درصدی به حدود 28 
میلیــون تن افزایش پیدا کرد، در نهایت صادرات 
فوالد ایران در ســال 98، رشــد قابل توجه 22 

درصدی را تجربه نمود. 
آمارهای فوق به خوبی نشان می دهد که صنایع 
داخلی توانسته اند فارغ از تحریم ها هم تولید خود 
را افزایش دهند و هم صادرات داشــته باشند؛ به 
همین دلیل می توان گفت مشکل مسکن را بدون 
در نظر گرفتن مشکالت ناشی از تحریم می توان 
رفع نمود؛ ضمن اینکه کرونا نیز تاکنون اثر چندانی 
در این خصوص نگذاشــته اســت و شاید نهایتا 
ساختمان سازی ها در دو ماه ابتدایی سال تعطیل 

بودند که االن این مسئله هم رفع شده است. 

دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن
اما مشــکل بخش مســکن کجاست؟ چرا در 
شرایطی که توان داخلی برای حل معضل مسکن 
کامال وجود دارد شــاهد گرانی بی ســابقه خانه 
هستیم؟ اصال فرض کنیم که بخش مسکن از کرونا 
و تحریم هم متاثر باشد؛ چرا قبل از این فشارهای 
تحریمی و شیوع ویروس کرونا وضع بخش مسکن 
نابسامان بود؟ این موارد نشان می دهد که علت را 

باید جای دیگری پیدا کرد. 
علت این شــرایط را باید در رفتار خود دولت 
طی هفت سال گذشــته جست وجو کرد، عباس 
آخوندی، وزیر سابق راه که اعتقاد داشت مسکن 
مهر مزخرف، شــهربرانداز و... اســت، در مراسم 
تودیع خود اعالم کــرد افتخار می کنم که حتی 
یک واحد مســکونی نساخته ام! ضمن اینکه طرح 
مسکن اجتماعی او نیز پس از پنج سال، به منصه 

ظهور نرسید. 
بر همین اساس، ساخت و ساز مسکن، علی رغم 
افزایش جمعیت طی دهه گذشته به کمترین ارقام 
خود رســید، چنان که از 890 هزار واحد در سال 
88 به 550 هــزار واحد تقلیل پیدا کرد و زمینه 
افزایــش انفجاری قیمت خانــه و اجاره را فراهم 
نمــود. از همین رو، می بینیم کــه در طول دوره 
دولت تدبیر و امید بیش از 350 درصد به قیمت 

خانه اضافه شده است. 
در دوره تصدی محمد اســالمی وزیر جدید 
راه هم هرچند وعده هایی درباره ساخت مسکن 
ملی داده شــد و برخی موارد زیرساختی نظیر 
ثبت نام و احــراز هویت ها صورت گرفت اما اوال 
هنوز عرضه ای به بازار در این باره صورت نگرفته 
اســت آن هم در شرایطی که کمتر از یک سال 
از عمر دولت فعلی باقی مانده است و ثانیا 400 
هزار واحد مسکونی طرح مسکن ملی)در صورت 
ساخت فوری در یک سال آینده( باز هم در برابر 
نیاز ســاالنه حدود یک میلیون واحد مسکونی 

ناچیز به نظر می رسد.
بنابراین مشکل اصلی بخش مسکن ربطی به 
کرونا و تحریم ندارد بلکه مشکل همان عدم عرضه 
کافی است که همین مسئله سبب شده متاسفانه 
مدام شاهد افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر 
هســتیم تا جایی که هم اکنون براساس آخرین 
آمارهــای بانک مرکــزی میانگین قیمت هر متر 
مربع خانه در تهران به 19 میلیون تومان رسیده 
که فقط نسبت به ابتدای سال حدود چهار میلیون 

افزایش داشته است! 
حاال دولتمردان- از جمله خود رئیس جمهور- 

به صرافت افتاده اند تا با دســتورات خود، بازار را 
کنترل کننــد! چنان که در اواســط خرداد ماه، 
روحانی دســتور داد کارگروهی متشکل از وزرای 
اقتصاد، راه و شهرسازی و رئیس  کل بانک مرکزی 
با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور برای بررسی 
علل و عوامل گرانی مسکن و راه حل های برون رفت 
از این وضعیت تشکیل شود؛ موضوعی که موجب 
شگفتی کارشناسان شد! در ادامه همین روند، چند 
روز پیش ستاد ملی مبارزه با کرونا هم به ریاست 
حسن روحانی، میزان افزایش نرخ اجاره بها را در 
تهران 25 درصد، کالنشــهرها 20 درصد و سایر 

شهرها 15 درصد تعیین کرد. 
جالب اینجاست که رئیس جمهور در حالی به 
طور رگباری دستور کنترل قیمت ها را می دهد که 
در زمان تبلیغات ریاست جمهوری خود در سال 92 
گفت بود: »مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز 
معنا و مفهومی دارد؟ مگر می توان در یک برنامه 
تلویزیونی اعالم کرد که نرخ دالر باید به 700 تومان 
تقلیل یابد و بعد از چند ماه دالر به چند برابر قیمت 

افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟«
ظهور واحدهای 2۵ متری!!

حــاال با وجــود دســتورات رئیس جمهور باز 
هم گشایشــی در حوزه مسکن رخ نداده و حتی 
خبرهایی نظیر اجاره پشت بام ها یا ساخت خانه های 

25 متری شنیده می شود! 
جالب اینجاست که ساخت واحدهای 25 متری 
در شرایطی مطرح شــده که حسن روحانی، در 
بهمن 96 در گفت و گو با رســانه ملی،  در پاسخ به 
سؤال رضا رشیدپور درباره مسکن مهر گفته بود: 
»در دولت یازدهم تالش وزارت راه و شهرسازی، 
تکمیل مســکن مهــر و خدمات رســانی به آن 
بوده، اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست 

کنیم، مسکن نیست.«
حاال این موضوع هم به موضوعات دیگری )از 
قبیل کارت سوخت، طرح شبنم، مسکن ملی و...( 
که دولتمردان آن را مسخره می کردند اما در آخر 
همان را اجرا کردند، اضافه شــده است! به عبارت 
دیگر، هنوز ســه ســال از حــرف روحانی درباره 
»قوطی« بودن مسکن مهر نگذشته که شرایط بازار 
مسکن به جایی رسیده که حرف از خانه های 25 
متری )که از قوطی هم کوچک تر است( می شود! 
خبرگزاری ایسنا که به دولت نزدیک است با 
انتشار گزارشی با عنوان مسکن 25 متری از اصرار 
تا انکار نوشت: احداث واحدهای کوچک متراژ یا 
کپسولی که در مناطقی از شرق آسیا و کشورهای 
غربی برای پاسخگویی به بخشی از تقاضا و کنترل 

بازار مسکن اجرا شده از اواخر سال گذشته در ایران 
نیز مطرح شد. با اینکه گفته می شود شهرداری و 
وزارت کشور به عنوان یک مجموعه دولتی بر روی 
اجرای این برنامــه توافق کرده اند حاال وزیر راه و 
شهرســازی اعالم کرده »اصاًل این مورد را تایید 
نمی کنم و طبق الگوی جامع مســکن، کمترین 

متراژ 75 متر است.« 
البته علی رغــم مخالفت وزیر راه، محمودزاده 
معــاون وی بــه خبرگزاری مهر گفت: ســاخت 
خانه های 25 متری پیشنهادی بود که شهرداری 
تهران ارائه کرده و این پیشــنهاد هنوز رســماً به 

وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.
وی افزود: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در 
این خصوص، راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای 
است که به زودی بسته مربوط به آن تدوین خواهد 
شــد. در این سازوکار، افرادی که برای  اشتغال یا 
تحصیل و درمــان و امثال آن به صورت مجردی 
یا بدون خانواده به پایتخت کوچ می کنند، در آن 
مستقر می شوند و محلی برای سکونت آنها است.

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی ادامه داد: ما از نظر مسائل اجتماعی 
با این ایده شــهرداری موافق نیستیم و درباره آن 
نظراتــی داریم ضمن اینکــه دولت تاکنون هیچ 
موضعی درباره این پیشنهاد اعالم نکرده و موافقتی 
با آن نداشته است. نظر ما با ساخت خانه های 25 

متری، منفی است. 
درخصوص این طرح بین نمایندگان مجلس 
هم اتفاق نظر وجود نــدارد. با اینکه دو روز قبل 
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس به 
طرح خانه های 25 تا 40 متری مهر تایید زد، روز 
گذشته رضایی کوچی، رئیس  کمیسیون عمران 
مجلس درباره احداث واحدهای 25 تا 40 متری 
بیان کرد که اصاًل موافقت مجلس با این موضوع 

صحت ندارد. 
این موارد به خوبی نشــان می دهد که سطح 
برخورد با معضل مسکن تا چه اندازه پایین آمده، 
مسئولین سیاست گذار باید توجه داشته باشند که 
برای حل معضل مسکن باید سیاست همه جانبه و 
گسترده ای برای ساخت داشته باشند نه اینکه به 
اقدامات زودگذر و پرهزینه بسنده کنند. به واقع 
اگر دولت آستین همت باال بزند و رویکرد جدیدی 
برای افزایش عرضه مسکن اتخاذ کند، می توان به 
حل معضل مسکن امیدوار بود، چراکه این حوزه 
جزو بخش هایی اســت که توان داخلی در اجرای 
آن بسیار باالست و با اتکا به همین توان می توان 

این مشکالت را حل کرد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولت آستین همت را باال بزند
مسکن ربطی به کرونا و تحریم ندارد

رئیس خانه صنعت ایران:

اتفاقی برای نجات صنعت در این 7 سال نیفتاد

غرب در گرداب مشکالت اقتصادی
از تعطیلی400 شعبه دومین بانک آلمان تا زیان بوئینگ


