
حدیث دشت عشق

وزیر راه و شهرسازی:

نقشه ترانزیتی با ارمنستان 
کامال تغییر خواهد کرد

وزیر راه و شهرسازی از حل مشکل مسیر »نوردوز« 
به ارمنستان و تغییر نقشه ترانزیتی منطقه خبر داد.

رستم قاسمی در یک یادداشت کوتاه منتشر شده در فضای 
مجازی از تغییر در نقشــه ترانزیتی با ارمنستان و رفع مشکل 

مسیر نوردوز خبر داد.
به گزارش فارس، در این یادداشــت کوتاه آمده اســت: با 
مأموریت ویژه ای که به معاونین وزارتخانه داده شــد مشکل 
مســیر نوردوز به ارمنســتان و کریدور قفقاز رفع و به زودی 
نیز نقشه ترانزیتی آن منطقه کامال تغییرخواهد نمود. کسانی 
که در این خصوص شیطنت کردند بدانند هیچ راهی برای ما 
بســته نمی ماند اما پل های شکسته پشت سر آنها به سادگی 

ترمیم نخواهد شد!
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، رستم قاسمی؛ وزیر 
راه و شهرسازی در جلسه شورای اداری شهرستان دیر با تاکید 
بر اینکه عقب ماندگی های این شهرســتان جبران می شود به 
اقدامات مهم دولت سیزدهم در جهت رفع مشکالت معیشت 
مردم اشــاره کرد و افزود: در وزارت راه و شهرســازی تالش 
می کنیم تا روند ساخت و تکمیل زیرساخت های استان بوشهر 

سرعت بگیرد.
وی با  اشاره به این که با کمک و همراهی مجموعه دولت و 
مجلس، تغییرات مناسبی را در استان بوشهر ایجاد می کنیم، 
تصریــح کــرد: تکمیل کریدور ســواحلی جنــوب که نقش 
تعیین کننده ای در اقتصــاد دریامحور دارد و از چابهار آغاز و 
به شــلمچه ختم می شود در حال انجام است که از پیشرفت 
مناسبی نیز برخوردار است. تالش خواهیم کرد تا سال 1401 

این پروژه بزرگراهی در استان بوشهر تکمیل شود.
وزیر راه و شهرسازی از در دستور کار قرار داشتن تکمیل 
راه آهــن شیراز-بوشــهر خبر داد و با  اشــاره به این که تالش 
می کنیم این پروژه در دولت ســیزدهم به پیشرفت مناسبی 
دست پیدا کند، تاکید کرد: تکمیل اتوبان ساحلی دیر به بوشهر 

با تامین مالی در دستور کار قرار می گیرد.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که بزرگراه جم-شیراز 
پیش تر از محل اعتبارات وزارت نفت احداث شــد، افزود: آغاز 
احداث و تکمیل فاز دوم بزرگراه جم- شیراز، با اعتبارات وزارت 

راه وشهرسازی و وزارت نفت، در دستور کار قرار می گیرد.
قاسمی در جریان سفر به استان بوشهر و در بازدید از کریدور 
جنوب کشور، اعالم کرد: از جاده عسلویه در استان بوشهر که 
بخشی از کریدور جنوب کشور است و برای اقتصاد دریا بسیار 
مهم و حیاتی اســت بازدید شد. 390 کیلومتر از این کریدور 
در اســتان بوشهر است که 270 کیلومتر آن به اتمام رسیده 

است و باقیمانده مسیر هم پیشرفت مناسبی دارد.
وی با  اشاره به بازدید از روند توسعه بندر کنگان، افزود: روند 
توسعه بنادر جنوبی کشور در اولویت است. بر اساس گزارشی 
که از همکاران استان دریافت کردیم و همچنین اجرای پروژه ها 
شاهد هستیم که پیشرفت پروژه ها با حدود یکسال و نیمی که 

از آغاز آنها می گذرد، روند مناسبی دارد.
وزیر راه و شهرســازی از تخصیص منابع مناســب برای 
تکمیل بندر کنگان خبر داد و گفت: مقرر شد تا سازمان بنادر 
و دریانوردی، پیمانکاران و تمامی دست اندرکاران اجرای این 
پروژه به آن سرعت بدهند تا پروژه از سرعت مناسبی برخوردار 

شود و مردم بتوانند از این بندر به خوبی استفاده کنند.

قائم مقام خانه صمت ایران:

اعمال محدودیت برای واردات لوازم خانگی 
سیاست درستی است

قائم مقام خانه صمت ایران، سیاست اعمال محدودیت 
واردات لوازم خانگی را سیاست درستی دانست.

آرمان خالقی، با بیان اینکه در گذشته همواره بازار ایران در 
اختیار برند های کره ای بود، اظهار داشت: با نبود رقبای خارجی، 
شــرکت های ایرانی رشد کردند اما امروز در شرایط رقابتی، در 
صورت دامپینگ و بازارشکنی، شرکت های داخلی نابود می شوند.
وی تاکید کرد: سیاســت اعمال محدودیت واردات سیاست 

درستی است اما باید چارچوب مشخصی داشته باشد.
به گزارش فــارس، خالقی ادامه داد: ایــن محدودیت باید 
محدودیت زمانی و هوشــمندانه باشــد تا به افزایش کیفیت و 
کاهش قیمت منجر شــود، در غیر ایــن صورت باعث تخریب 

تولید خواهد شد.
چرا هنوز نمایندگی شرکت های خارجی فعالند؟

در همیــن حال، رئیس  اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی 
درباره چرایی فعالیت نمایندگی شــرکت های خارجی با وجود 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی، اظهار کرد: این نمایندگی ها در 
زمان واردات کاالهای خارجی، نمایندگی شرکت ها بودند، اما بعد 
از خروج شرکت های خارجی با شرکت های داخلی جایگزین ال 
جی و سامسونگ همکاری کردند. بنابراین در حال حاضر فقط 
برخــی خدمات پس از فروش کاالهای قدیمی را ارائه می دهند 

و کاال نمی فروشند.
اکبــر پازوکی در گفت وگــو با ایســنا، درخصوص قیمت 
لــوازم خانگی هم گفت: درباره قیمــت، انجمن تولیدکنندگان 
باید اعالم نظر کند اما در ســطح بازار شــنیده ها حاکی از این 
اســت که شــرکت ها می خواهند پنج درصد محصوالت خود 
 را گــران کنند، اما هیچ ســند و مدرکی در ایــن رابطه وجود 

ندارد. 
به گفته وی، تا زمانی که شــرکت ها اعالم قیمت نکنند در 
ســطح بازار قیمت تغییر نمی کند، چرا که در حال حاضر بازار 
 اشــباع اســت و به دلیل قیمت باالی کاال خریدار وجود ندارد. 
بنابراین فروشــنده از سود خود می زند تا بتواند کاال را بفروشد. 
به بیانیه دقیق تر گرانی به ضرر صنوف اســت، چراکه مشتری 

خود را از دست می دهند. 
رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه با بیان اینکه 
خریداران برای اطمینان از قاچاق نبودن کاال می توانند گارانتی 
آن را در ســامانه 124 بررسی کنند، گفت: اگر کاالی ال جی و 
سامسونگ به ترتیب با ضمانت گلدیران و سام عرضه شود، کاال 
اصل و در غیر این صورت کاال با گارانتی متفرقه عرضه شــده و 
قاچاق است. حتی اگر فروشندگان برای آن کاال بیمه ارائه کنند 

و برای نصب در منزل حضور پیدا کند.

سخنگوی صنعت برق:

مصرف برق ۱۵ درصد مشترکان 
تا ۲ برابر الگوی مصرف است

سخنگوی صنعت برق کشور درخصوص نجومی شدن قبوض 
برخی از مشترکان گفت: حدود 15 درصد مشترکان، بین الگوی 

تعیین شده تا دو برابر الگو، مصرف داشته اند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، مصطفی رجبی مشهدی با  اشاره به 
اعتراض برخی از مشترکان به قبوض نجومی برق خود، تصریح کرد: حدود 
15 درصد مشــترکان، بین الگوی تعیین شــده تا دو برابر الگو، مصرف 
داشته اند. برای این دسته از مشترکان عالوه بر افزایش ساالنه هفت درصد 
تعرفه، 16 درصد افزایش تعرفه به دلیل مصرف باالتر از الگو محاسبه شده 

و در مجموع 23 درصد افزایش تعرفه در قبض آنها اعمال شده است.
او ادامه داد: با بررسی قبض های صادرشده امسال در شرکت توانیر 
مشخص شده که حدود 82 درصد یعنی 25 میلیون مشترک کمتر از 
الگوی تعیین شده در مناطق معتدل و 300 کیلووات ساعت مصرف برق 
داشته اند که برای این گروه از مشترکان فقط هفت درصد افزایش ساالنه 
بر اســاس مصوبه دولت اعمال شده که قبض برق عمده این مشترکان 

رقم بسیار پایینی است.
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه امسال با توجه به افزایش 
دما و آغاز زود هنگام فصل تابستان مصرف برق به شدت افزایش پیدا 
کرده است، اضافه کرد: صورت حساب برق مشترکان طبق مصوبه هیئت 
وزیران ساالنه هفت درصد و برای مشترکان پرمصرف که الگوی مصرف 

را رعایت نمی کنند، 16 درصد محاسبه و ارائه خواهد شد.
رجبی مشهدی افزود: مشترکانی که مازاد دو برابر الگوی هر منطقه 
مصرف دارند، میزان مازاد مصرف شان با متوسط خرید برق از نیروگاه های 
تجدیدپذیر محاسبه می شود که فعال 800 تومان بابت هر مگاوات است. 
از تعداد 30 میلیون مشترک قبوض 850  هزار مشترک بر اساس نرخ 

خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر تعیین می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر 82 و نیم درصد مشــترکان برق زیر 
الگوی مصرف هستند و فقط افزایش هفت درصدی تعرفه را در قبوض 
خود داشــته اند، 17 و نیم درصد مشــترک پرمصرف هستند و از این 
میزان دو و شــش دهم درصد مشــترکانی هستند که مازاد بر دو برابر 

الگو مصرف دارند.
تخفیف 100 درصدی به 23 میلیون مشترک

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس و بر اساس آمار عملکرد توانیر، 
از مجموع 152 میلیون 845 هزار قبض صادر شده توسط شرکت توانیر 
در 31 استان کشور از تاریخ اجرای مصوبه برق امید در ابتدای آبان ماه 
ســال 1399 لغایت 31 شهریورماه ســال 1400 تاکنون 22 میلیون 
689 هزار قبض مشــترکان کم مصرف مشمول تخفیف 100 درصدی 

این طرح شده  است.
عالوه بر تعداد قبوض صادر شده مشترکان کم مصرف، 75 میلیون 
و 189 هزار قبض صادر شــده در تاریخ مذکور متعلق به مشــترکانی 
است که مطابق الگوی مصرف از انرژی برق استفاده می کنند. همچنین 
از تعداد قبض صادر شــده، 43 میلیون و 64 هزار قبض نیز متعلق به 
پرمصرف هایی است که مشمول افزایش 10 درصدی تعرفه برق شده اند.

به اســتناد آمار یاد شده تاکنون 10 میلیون و 622 هزار مشترک 
 در کشــور حداقــل یک بار در قالب مشــترکان کم مصــرف از قبض 
100 درصد رایگان استفاده کرده اند که از این تعداد، 70 درصد متعلق به 
مشترکان شهری و 30 درصد نیز مشترکان کم مصرف روستایی هستند.

الزم به ذکر است، تعداد قبوض مصرف صفر در قالب آمار محاسبه 
 شــده و با توجه به اینکه واحدهای مســکونی خالی و سکونت گاه های 
غیر رســمی مشمول اســتفاده از برق رایگان نیستند، از تخفیف 100 

درصدی بهره مند نشده اند.
گفتنی اســت، بر اســاس مصوبه برق امید، مشترکان خانگی برق 
بر اســاس مصرف به سه دسته مشترکان کم مصرف، مشترکان خوش 
مصرف و مشترکان پر مصرف تقسیم بندی شده که بر این مبنا هزینه 
برق مشــترکان کم مصرف، به صورت رایگان محاسبه شده، مشترکان 
خوش مصرف تغییر در تعرفه برق خود ندارند و مشترکان پرمصرف از 
ابتدای اردیبهشــت ماه سال 1400 مشمول 10 درصد افزایش قیمت 

مازاد بر افزایش قیمت ساالنه شده اند.

اقتصادی

ادامه از صفحه ۶

 برگ سبز هیوندای ســوناتا 2400 به شماره موتور 040450 
و شاسی ۶73809 و شماره پالک 9۶4ط42  ایران 10 مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.

صفحه 4
 شنبه ۱7 مهر ۱4۰۰
۲ ربیع االول ۱44۳ - شماره ۲۲۸۵۸

»اخطاریه«
آقــای حمیدرضــا کثیــری فرزند عبــاس به شــماره ملی 
1281870927 به نشــانی: شاهین شــهر خ فرعی 7 شرقی 
پالک 63 همسر شــما برابر دادنامه شماره 1574-99 مورخ 
1399/11/18 صــادره از شــعبه 6 دادگاه خانــواده اصفهان 
تقاضای ثبت طالق را نموده اســت لذا به شما اخطار می شود 
ظرف مهلت 10 روز پس از انتشــار این آگهی در دفترخانه به 
آدرس: اصفهــان خ چمران خ مولــوی خ پوریای ولی کوچه 
ورزشــگاه با در دست داشــتن کارت ملی و شناسنامه حاضر 
شــوید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام به ثبت خواهد 

شد و اعتراض وارده شما مسموع نخواهد بود.
دفتر ازدواج ۸6 و طالق 7۲ اصفهان

آگهی مزایده اموال منقول
پرونــده اجرایی له مژگان قدیمی فرزند غالمعباس متولد 1360/5/22 کدملی 0532451211 
علیه ابوالفضل عابدخانی فرزند ابوالقاســم متولد 1353/6/25 با شــماره ملی 0533445418 
باســتناد سند ازدواج شماره 3710- 1379/6/19 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 3- اراک در 
قبال تعداد 414 عدد ســکه طالی تمام بهار آزادی و نیم عشــر اجرایی متعلقه تشــکیل و به 
کالسه 1400375 در این اداره به جریان گذارده شده است و اجراییه صادر در مورخ 1400/3/2 
از طریق ســامانه ثنا به مدیون ابالغ و رعایت ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده است سپس 
به درخواست بســتانکار خودرو ســواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره انتظامی ایران 
47- 677 ط 32 بــه مالکیت ابوالفضل عابدخانی توســط پلیس راهور بازداشــت گردیده که 
مشــخصات خودروی بازداشتی حسب اعالم کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح می باشد: 
نوع: سواری، سیستم: پراید تیپ جی تی ایکس آی، مدل: 1389، رنگ: بژ متالیک، شماره موتور: 
3359744 شماره شاسی: S14122891355073 وضعیت موتور: در حد مدل، وضعیت اتاق: در 
حد مدل، قابلیت شماره گذاری : دارد، با اسناد آن مطابقت دارد، توضیحات: درب جلو سمت چپ 
و ســپر جلو تعویضی است، روکش صندلی دارد، ضبط صوت فابریک دارد، الستیک کویر جلو 
60٪- الستیک عقب کویر 45٪، ارزش پایه: 600/000/000 ریال معادل شصت میلیون تومان 
توســط کارشناس رسمی دادگســتری ارزیابی گردید و اتومبیل مزبور در قبال قسمتی از طلب 
بستانکار  )خانم مژگان قدیمی( و نیم عشر اجرائی و هزینه های اجرایی متعلقه در روز چهارشنبه 
مورخ 1400/7/28 از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد اراک از طریق 
مزایده به فروش می رسد شرکت در مزایده برای عموم آزاد و طبق ماده 136 شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی وی در جلســه مزایده است و همچنین خریدار می تواند در وقت مقرر در جلسه 
مزایده شرکت و قبل از برگزاری مزایده از خودروی بازداشتی واقع در اراک، سردشت پارکینگ 
پارس دیدن نماید ضمنا کلیه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت 
کلیه بدهی ها و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشــد و میزان بدهی های مذکور 
مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارائی و عوارض شهرداری 
اســت و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/7/17

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری
373/ م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای روح اله چهارده چلیکی دارای شــماره شناســنامه 1422 به شــرح 
دادخواست به کالسه فوق الذکر در این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیرحسین چهارده چلیکی به شماره 
شناســنامه 3861670844 در تاریخ 1400/06/11 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به:
1- روح اله چهارده چلیکی به تاریخ تولد 1359/4/6 به ش ش 1422
2- مهناز چهارده چلیکی به تاریخ تولد 1356/7/1 به ش ش 1305

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف مدت یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م.الف 974
قاضی حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف قهاوند

ســند کمپانی، شناســنامه مالکیت و کارت مشخصات 
سواری پیکان مدل 1382 به شماره انتظامی 254 ن 34 
ایران 13 شماره موتور 11282037327 و شماره شاسی 
82560729 به مالکیت مهدی سلیمیان ریزی به شماره 

ملی 1170677096 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

تسلیت
خانواده محترم علی اکبر علی آبادی 
مصیبــت وارده را بــه شــما و خانواده 
رحمت  نموده  عرض  تسلیت  محترمتان 
الهــی بــرای آن عزیز از دســت رفته 
برای  و  ابراهیم علی آبــادی(  )مرحــوم 
 بازماندگان صبر و شــکیبایی مســئلت 

دارم.
سید مصطفی داورزنی

سند کمپانی خودرو ســواری پژو پارس به رنگ سفید 
 124K0473489 روغنی مدل 1393 و به شماره موتور
 NAAN0ICAOER170473 و به شماره شاسی
به نام فاطمه حســینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

متن آگهی - بــه اطالع کلیه ورثه نمایندگان آنها بســتانکاران مدیونین به 
متوفی و هر کس که خود را مدعی حقی بر ترکه اســت می رســاند جلســه 
رسیدگی پرونده کالسه 0000381 با موضوع تحریر ترکه مرحوم علی حسین 
محمدی فرزند احمدخان به تاریخ 1400/9/6 ســاعت 15/10 در شعبه اول 
شورای حل اختالف شهرستان خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری برگزار 

می گردد در وقت مقرر جهت شرکت در جلسه تحریر ترکه حضور یابند. 
موسی عکاشه- دبیر شورای حل اختالف شعبه اول خانمیرزا

در حالی که کمتر از دوماه از شروع به کار دولت 
آقای رئیســی می گذرد وزیر راه و شهرســازی از 
برداشتن نخستین گامها برای تحقق وعده ساخت 

چهار میلیون مسکن طی چهار سال خبر داد.  
رستم قاســمی با اعالم این که تعهد ما  این است که 
چهار میلیون مسکن طی چهار سال در کشور احداث شود، 
اظهار کرد: برای احداث چهار میلیون واحد مســکونی در 
چهار ســال، نمی توان در هر سال تنها یک میلیون واحد 
مسکونی ساخت. چون ساخت و ساز مسکن یک و نیم تا 
دو ســال زمان می برد. از این رو برای جبران این موضوع 
و حل مســئله زمان بندی در حال آغاز احداث دو میلیون 

واحد مسکونی هستیم.
وی تصریح کرد: استانداران به عنوان مسئول شورای 
مسکن استان در شناسایی و معرفی اراضی دولتی وزارت 
راه را همراهی کنند. زمین های درون شهرها که متعلق به 
دولت است باید شناسایی و به اداره کل استان اعالم شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر راه و شهرسازی با 
بیان این که این اراضی با تغییر کاربری در اختیار دهک های 
یک تا 5 جمعیتی برای اجرای طرح جهش تولید مسکن 
قرار خواهد گرفــت، دو روز پیش گفت: تا 10 روز آینده، 
سامانه ثبت نام متقاضیان چهار میلیون واحد مسکونی قانون 

جهش تولید مسکن آماده می شود.
قاســمی ادامه داد: با توجه به تجربیات مسکن مهر 
و مســکن ملی، در اجرای قانون جهش تولید مســکن، 
واحدهای مسکونی در مناطقی که متقاضی وجود دارد، 
احداث خواهد شد و بنابراین جهش تولید مسکن بر اساس 

متقاضی محوری طراحی شده است. 
وی افزود: اراضی مناســب، تسهیالت 300 تا 350 
میلیون تومانی و خدمات رایگان و مناسب برای اجرای 
قانون جهش تولید در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. 
همچنین در شهرهای کوچک بنیاد مسکن آماده سازی 
زمیــن را انجــام داده و به مردم برای احداث مســکن 
تخصیص می دهد. ضمن اینکه راه دیگر احداث مسکن 
در قانون جهش تولید با همکاری تعاونی ها و انبوه سازان 

است که در این رابطه اقدام خواهد شد.

ارائه زمین رایگان
وزیــر راه و شهرســازی ادامه داد: اصــوال 40 درصد 
قیمت مسکن در شهرهای کوچک، مربوط به زمین است 
که مقرر شده در اجرای قانون جهش تولید بدون دریافت 
پول به مردم واگذار شــود. همچنین بخشــی از ساخت 
مسکن به احداث واحدهای مسکونی روستایی تعلق دارد. 
ضمن اینکه تسهیالت بسیار مناسبی برای ساخت مسکن 
در نظر گرفته شــده و یک موقعیت استثنایی ایجاد شده 
اســت، بنابراین، تمامی متقاضیان واقعی مسکن حتما در 

سامانه ثبت نام کنند.
قاسمی افزود: در این راستا تفاهم نامه احداث بخشی 
از ایــن واحدها در حضور رئیس جمهور با بنیاد مســکن، 
صندوق تعاون، وزارت کار، بسیج و مجموعه کسانی که در 
حوزه توزیع مدیریت ســاخت به ما کمک می کنند، امضا 
شــد و به زودی عملیات اجرایی احداث دو میلیون واحد 

مسکونی آغاز می شود.
وی با اشاره به فرآیند شناسایی متقاضیان واحدهای 
مسکونی گفت: 520 هزار نفر با اسم و شماره ملی مشخص 
شــده اند که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
هســتند. اما در نهایت ثبت نام در این ســامانه مشخص 
خواهد کرد که چه کسانی می توانند صاحب مسکن شوند.
 همچنیــن محمــود محمــودزاده؛ معــاون وزیــر 

راه و شهرسازی با تشــریح جزئیات اولین جلسه شورای 
عالی مسکن ،  گفت: از وزیر اقتصاد خواستیم تا برای اجرای 
قانون جهش تولید مسکن ساالنه حدود 360 هزار میلیارد 
اختصاص یابد و بنا شد تا با رئیس جدید بانک مرکزی هم 

جلسه ای گذاشته شود.
وی افزود: عموماً ســاخت مسکن در شهر های کمتر 
از 100 هزار نفر جمعیت توسط مردم صورت می پذیرد و 
ما پالک را در اختیار چند خانوار قرار می دهیم و ســاخت 
و ســاز به صورت جمعی انجام می شود و در مقیاس های 
باالتر، مسکن توسط تعاونی ها و سازندگان تولید می شوند. 
مالک ما، ارزان ترین قیمت برای مردم اســت. هر کس که 
با کمترین قیمت و با کیفیت ترین سازه، مسکن تولید کند 

ما با آن وارد قرارداد می شویم.
شناسایی 2 میلیون و 500 هزار متقاضی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 
تاکنون دو میلیون و 500 هزار متقاضی مسکن در کشور 
شناســایی و اکثر آن ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی 

اعتبار سنجی شده اند.
محمودزاده درباره ارائه زمین توســط دستگاه ها برای 
ســاخت مسکن، خبر داد: در جلسه ای که روز چهارشنبه 
داشتیم مصوب شد تا به دستور رئیس جمهور، استانداران 
سراسر کشور به عنوان رئیس کمیته تأمین زمین استان 

منصوب شوند و نسبت به تأمین زمین بر اساس نیاز های 
اعالم شــده در شــهر های مختلف اقــدام کنند. موضوع 
دیگری که مطرح شــد این اســت که اطالعات تمام این 
اراضی که اسناد آن از طرف دولت در اختیار وزارت اقتصاد 
اســت طی 10 روز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار 
 گیرد و ظرف ســه ماه هم دسترســی برخــط به ما داده 

شود.
وی افــزود: عــالوه بر این، همکاران ما در اســتان ها 
کار خود را نســبت به شناسایی این زمین ها شروع کرده 
اند که در حال حاضر این کار دربســیاری از شهر ها تمام 
شــده و منتظر انتقال این اراضی در دو ماه هستیم و اگر 
در ایــن دو ماه اتفاقی حاصل نشــود از ماه ســوم وزارت 
 راه و شهرســازی می توانــد درخواســت انتقال ســند را 

بدهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: 
دو میلیون و 500 هزار تفاهم نامه تاکنون امضا شده است؛ 
یعنی گروه های اجتماعی ذی ربط گروه بندی و ساماندهی 
شــده اند و اکثر این ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی 
اعتبارسنجی از نظر واجد شرایط بودن شده اند و اآلن آماده 

اجرای این پروژه ها هستیم.
محمودزاده تصریح کرد: حداکثر ظرف 10 روز آینده 
ثبت نام در سامانه مجددا شروع شده و بر اساس نیازی که 
مردم اعالم می کنند، واحدهای مسکونی احداث خواهد شد.

با تاکید بر اینکه به اجرای قانون جهش تولید مسکن 
با تاکید دولت ســیزدهم خوش بین اســت، گفت: بنیاد 
 مســکن در قالــب این طرح  400 هزار واحد مســکونی 

می سازد.
رئیــس بنیاد مســکن نیز در این بــاره اظهار کرد: با 
توجه به تاکید رئیس جمهور و معاون اول، به اجرای قانون 
جهش تولید مسکن در برنامه زمان بندی تعیین  شده بسیار 

خوش بین هستم.
اکبر نیکزاد افزود: بنیاد مسکن در قالب قانون جهش 
تولید مســکن  200 هزار واحد در روستاها و 200 هزار 
واحد دیگر را در شــهرهای زیــر 100 هزار نفر جمعیت 

احداث می کند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ساخت ۲ میلیون مسکن کلید خورد 
ثبت نام، وام 3۵0 میلیونی و زمین رایگان

جزئیات کاهش قیمت ۳ محصول لبنی اعالم شد
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی خبر 
کاهش 10 درصــدی بهای محصوالت لبنی را تایید 
و اقالمی را که شــامل این کاهش قیمت می شوند، 

اعالم کرد.
به گزارش صداوسیما، سیدمحمدرضا بنی طبا درباره 
کاهــش 10 درصدی قیمت محصــوالت لبنی گفت: این 
کاهش قیمت در حمایت از دهک های محروم جامعه است.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ادامه داد: 
کارخانه ها از روز شــنبه قیمت محصوالت لبنی را تغییر 
می دهند و اعمال سراســری این قیمت ها در بازار حدود 

یک هفته طول خواهد کشید.
محمدرضــا بنی طبــا افزود: ســه محصــول لبنی 

شــیر، ماســت و پنیر از شــنبه با کاهــش 10 درصدی 
قیمت همراه خواهند شــد. این ســه محصول نیز شامل 
گرمی  ماســت ســاده 2.5 کیلوگرمی، پنیریــواف 400 
گرمــی  کیســه ای 900  پاســتوریزه ســاده   و شــیر 

است.
وی بیان کرد: صنایع لبنی از ســود مشروع و قانونی 
خودشــان 5 درصد بــه مصرف کننده تخفیــف داده اند. 
همچنین شبکه توزیع و فروشگاهی نیز با کاهش 5 درصدی 
سودشان موافقت کردند که در نهایت به 10 درصد کاهش 

قیمت رسیدیم.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی تصریح کرد: 
شرط تداوم کاهش قیمت این است که قیمت شیر خام و 

سایر مؤلفه های تولید مانند قیمت پتروشیمی )بسته بندی(، 
هزینه های سربار، حقوق و دستمزد افزایش نیابد. یعنی اگر 
قرار باشــد قیمت شیر خام مجدداً افزایش یابد و از قیمت 
مصوب 6,400 تومان که در حال حاضر هم به کارخانه ها 
با قیمت 6 هزار و 600 تومان می رسد، بیشتر شود یا سایر 
مؤلفه های تولید تغییر قیمتی داشته باشند طبیعتاً اعمال 
تخفیف برای کارخانه ها و شبکه توزیع مقدور نخواهد بود.

وی گفت: اعمال سراسری این قیمت ها در بازار حدود 
یک هفته تا 10 روز طول خواهد کشــید. یعنی از شنبه 
کارخانه هــا قیمت روی این محصوالت را تغییر می دهند، 
ولی نکته مهم این اســت که هنوز اقالم قبلی تولید شده 
در بازار هســتند و اگر مصرف کنندگان بالفاصله کاهش 

قیمت را در بازار احســاس نکردند بدانند که چند روزی 
طول خواهد کشید.

بنی طبا با بیان اینکه البته این تدابیر در کشوری با تورم 
بیش از 40 درصدی، تدابیر موقتی اســت، افزود: راه حل 
اساسی در حمایت از مصرف کنندگان دهک های محروم، 
حــذف ارز 4200 تومانی و اختصــاص آن به دهک های 
محروم اســت. امیدواریم در دولت جدید با همت وزارت 
جهاد و آموزش و پرورش، شاهد احیای طرح شیر مدرسه 

هم باشیم.
گفتنی اســت اخیرا وزیر جهاد کشــاورزی از کاهش 
10درصدی قیمت در ســه محصول اصلی شیر و پنیر و 

ماست از روز شنبه خبر داده بود.

وزارت جهاد کشاورزی:

شکر در حالی وارد کشور می شود که  توان خودکفایی داریم
سرپرســت معاونت امور زراعت وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: واردات ساالنه 300 تا 500 میلیون 
دالر شکر در شرایطی رخ می دهد که ایران ظرفیت 

خودکفایی در تولید این محصول را دارد.
به گزارش صدا و سیما، علیرضا مهاجر افزود: ایران به 
دلیل داشتن ظرفیت باال برای تولید نیشکر و چغندر قند 
بــه راحتی می تواند با احداث کارخانه های صنایع تبدیلی 
در استان هایی مانند خوزستان طی دو سال به خودکفایی 
 برســد. مصرف شکر کشــور در حال حاضر ساالنه حدود 
2 میلیون و 200 تا 2 میلیون و 400 هزار تن است و از این 

میزان حدود 1600 تا 1900 تن در ایران تولید می شــود 
که این کمبــود را می توان با ایجاد کارخانه های جدید، و 

افزایش راندمان تولید حل کرد.
سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی 
با بیــان اینکه راه انــدازی کارخانه های قنــد معموالً به 
سرمایه گذاری باالیی نیاز دارد، گفت: ساخت یک کارخانه 
قند بسته به ظرفیت آن حداقل حدود هزار تا 5 هزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری نیاز دارد و ما از بنیاد مستضعفان 

خواسته ایم در این حوزه ورود کند.
وی با اشاره به اینکه هزینه راه اندازی کارخانه های قند 

طی 5 ســال فعالیت کارخانه بازگرداننده می شود، گفت: 
ما می توانیم با افزایش تولید شــکر عالوه بر ایجاد امنیت 
غذایی صددرصدی در این حوزه، صادرات هم داشته باشیم.
مهاجر در خصوص اینکه ایران کشــوری کم آب است 
و تولید چغندرقند و نیشکر مصرف آب باالیی دارد، گفت: 
وزارت جهاد برنامه ریزی کــرده تا چغندر به جای بهار و 
تابســتان در پاییز و زمســتان با کمک نزوالت جوی و به 

اصطالح استفاده از آب سبز تأمین شود.
سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با 
هشدار اینکه سرانه مصرف شکر در ایران 9 کیلوگرم بیشتر 

از میانگین جهانی اســت، بر لزوم فرهنگ سازی مناسب و 
اطالع رسانی بیشتر از زیان های مصرف زیاد شکر، با کمک 
وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و رسانه های جمعی تاکید 
کرد و گفت: سرانه جهانی مصرف شکر ساالنه 18 کیلوگرم 

است، اما این عدد در ایران متأسفانه 27 کیلوگرم است.
وی در پایان بیان کرد: کشــور ما در شــرایطی است 
که می توانیم با فرهنگ ســازی مناسب از سایر محصوالت 
همچون خرما و کشمش بجای شکر استفاده کنیم که از 
یک سو به کاهش مصرف و واردات شکر، و ازسوی دیگر به 

بهداشت فردی و سالمت جامعه کمک می کند.

یک پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی با بیان اینکه 
علیرغم تولید محصوالت در ایران این محصوالت در 
دنیا شناخته نشده است، گفت: در صورت توجه به این 
صنعت می توان از درآمد 3 هزار میلیاردی این صنعت 

در جهان یک درصد را به خودمان اختصاص دهیم.
محمد احمدی بنی در گفت وگو با فارس و در پاسخ به این 
ســوال که اهمیت تجارت حالل در رونق دهی به درآمدهای 
ارزی چگونه اســت و به عنوان یک کشــور مسلمان در این 
زمینه تاکنون چگونه عمــل کرده ایم، گفت:  تجارت حالل 
شــامل کلیه محصوالت، اقالم و فعالیت هایی هستند که در 
دین مبین اسالم حالل هستند و از آنها نهی نشده است، لذا 
در این برهه تجارت حالل به عنوان یکی از تجارت های جهانی 

در حال رشد می تواند کمک مفید و شایانی به کشور کند.
این پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی افزود: جمعیت رو به 
رشد مســلمانان و همچنین افزایش اقبال جهانی به سمت 
محصوالت حالل ســبب شده که محصوالت حالل در سطح 
جهانی با اقبال بیشــتری مواجه شوند و گسترش بیشتری 
نســبت به سایر محصوالت داشته باشــند، بنابراین یکی از 
موضوعات مورد توجه در دولت سیزدهم باید توجه به تجارت 
حالل باشد، اگرچه در کشور ما با توجه بر اسالمی بودن اکثر 
محصوالت تولیدی حالل هســتند، اما باید این محصوالت 
در ســطح جهانی نیز از استانداردهای الزم برای حالل بودن 
برخوردار باشند. وی اظهار داشت: بنابراین چنانچه ما بتوانیم 
به صنعت حالل که بالغ بر 3 هزار میلیارد دالر در سطح جهان 

یک پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی مطرح کرد

درآمد ۳0 میلیارد دالری صنعت حالل در صورت برندسازی
است، ورود خوب و مناسبی داشته باشیم و بخش کوچکی از 
ایــن بازار را در اختیار بگیریم می توانیم در درآمدهای ارزی 
کشــور یک جهش خوبی را داشته باشیم براین اساس حتی 
اگر یک درصد از بازار این صنعت را در اختیار داشته باشیم 

بالغ بر 30 میلیارد دالر بر صادراتمان افزوده خواهد شد . 
احمدی بنی افزود: این درآمد همچنین می تواند ارزش 
پول ملی ما را افزایش دهد و همچنین درشــرایط تحریم با 

ثباتی که ایجاد می کند، مانع از افزایش نرخ ارز می شود، اما 
متاسفانه ما نتوانسته ایم، در عرصه تجارت حالل موفق باشیم 
و برای ایــن عدم موفقیت نیز دالیل مختلفی وجود دارد. از 
جمله اینکه در این صنعت برندسازی مناسبی نداشته ایم، در 
حالی که اگر برندســازی درســتی در کشور صورت بگیرد و 
پژوهش و توسعه محصوالت حالل در دستور کار قرار بگیرد 
و همچنین با سازمان های بین المللی که در زمینه حالل کار 

می کنند همکاری صورت بگیرد می توانیم شاهد این باشیم که 
سهم ما در تجارت بین المللی حالل گسترش یابد. وی افزود: 
اگرچه ما به عنوان یک کشــور اسالمی شناخته می شویم و 
محصوالت ما بر اساس معیارهای حالل بودن تولید می شود، اما 
در سطح جهانی شناخته شده نیستند و لذا الزم است که یک 
معرفی جهانی در این زمینه صورت گیرد و به صورت جهانی 

معرفی شود که محصوالت ایرانی محصوالت حالل هستند.

رئیس  سازمان امور عشایر ایران از آغازصادرات دام 
از کشور در آینده ای نزدیک خبر داد.

شــاهپور عالیی مقدم، در نشســت خبری اظهار داشت: 
دســتورالعمل صادرات دام زنده در حال تدوین اســت و به 
زودی آغاز خواهد شد و درخواست داده ایم یک میلیون رأس 
دام توسط اتحادیه ها و همکاری شرکت پشتیبانی امور دام از 

کشور صادر شود.
وی ادامــه داد: فاصله ای بین قیمــت دام زنده و مراکز 
تولیــد وجــود دارد کــه این اختــالف بعضا بــه 20 تا 30 
درصــد می رســد و از تعزیرات حکومتی و بازرســی اصناف 
 درخواســت می کنیم که با ســرعت با این متخلفان برخورد 

کنند.
وی اضافه کرد: بر اســاس مصوبه هیئت وزیران، وام های 

عشایری که در راستای تولید تسهیالت دریافت کرده باشند به 
مدت یک سال استمهال می شود. همچنین در راستای تأمین 
نهاده های دامی عشایر تاکنون 300 هزار تن نهاده دامی بین 
آنها توزیع شــده و به دستور وزیر جهاد کشاورزی تا آبان ماه 

نیز 100 هزار تن نهاده دیگر میان عشایر توزیع می شود.
عالیی مقدم درباره خرید دام مازاد عشایر نیز گفت: سازمان 
برنامه و بودجه تأمین اعتبار طرح و شرکت پشتیبانی امور دام 
نیز مســئول خرید، اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی 
مسئول معرفی دام های مازاد است. همچنین معاونت امور دام 
نیز مســئول توزیع نهاده به عشایر کشور است و به ازای هر 
کیلوگرم دامی که عشایر تحویل می دهند سه کیلوگرم نهاده 

تحویل آنان می شود.
وی افــزود: تاکنون بیش از 85 هزار رأس دام از عشــایر 

کشور خریداری شده و اخیراً نیز وزیر جهاد کشاورزی دستور 
داده که خرید با سرعت بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی ادامه داد: 100هزار عشایر 
که توان بیمه کردن خود را نداشتند بیمه شدند و 500 میلیارد 
تومان برای تجهیز مدارس عشایر هزینه کردیم، چرا که ارتقاء 

سواد عشایر برای ما جزو اولویت های نخست است.
به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی تالش دارد تا اواسط 
آبان 300 هــزار راس دام مازاد عشــایر را خریداری کند تا 

دامداران متضرر نشوند.
در همین حال، مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: مصوبه 
جدید شــورا برای صادرات دام زنده توسط وزیر جهاد ابالغ و 
مقرر شده است طی دو هفته سقف و نوع دام صادراتی توسط 

معاونت امور دام به شرکت پشتیبانی اعالم شود.

صادرات دام از کشور به زودی آغاز می شود


