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اقتصادی

روپیه مبنای گشایش اعتبار بانکهای هند برای تجار ایران
رئیس شورای بازرگانی ایران و هند با بیان اینکه قدرت رقابت در صادرات برخی محصوالت
به هند را نداریم ،گفت :با امضای توافقنامه تجارت ترجیحی ،صادرات بین۲کشور افزایش
مییابد.ابراهیم جمیلی در گفتگو با فارس ،با بیان اینکه رابطه بانکهای ایران و هند خوب
است ،گفت :گشایش اعتبار برای تجار ایرانی در بانکهای هندی بر مبنای روپیه انجام میشود
و مشکل گشایش اعتبار در این کشور برای تجار ایرانی نسبت به بانکهای اروپایی کمتر است.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

س�لام .آقایان مبارزه با قاچاق لطف
بفرمایید س��ری ب��ه داروخانهه��ا بزنید
ببینی��د چه خبره حتی پزش��كان عزیز
هم در نسخههاش��ون برای بیمار تجویز
میكنند حال تند تند ش��عار از حمایت
از تولید بدهیم.
رسول :مطالب «تحقير  23ميليون
نفر به واس��طه 16ميليون رأي! »خيلي
آگاهکننده و منطقي بيان ش��د انشاءاله
که گوش ش��نوايي باش��د و همه به فکر
ايران وايراني باشند نه گروه و گروهي.
س�هيال :در م��ورد مطل��ب «طالق
توافقي در روستاها افزايش يافته است»
خواستم بگم بيشتر طالقها سر بيکاري
و اعتياد اس��ت اگر اي��ن دو معضل حل
ش��ود مش��کل طالق رفع ميش��ود .در
روس��تاها با ايجاد تعاونيهاي کشاورزي
و خريد ماش��ين آالت کشاورزي مشکل
بيکاري حل ميشود و آمار طالق پايين
ميآيد .هزاران راه درآمدزايي در روس��تا
وج��ود دارد ولي صدايمان را مس��ئولين
نميشنوند.
ص�ادق راس�تگو :ضم��ن ع��رض
س�لام .در مورد گزارش « لزوم بازنگري
در فراکس��يون امي��د » خواس��تم بگم
اينجانب هنوز چرخش خانم راس��تگو از
ليست اصالحطلبان شوراي شهر چهارم
به س��مت اصولگراي��ان در بزنگاه تعيين
شهردار تهران را متوجه نشدهام و سؤال
بسياري از مردم تهران نيز ميباشد .پس
بازنگري را اول از خودتان ش��روع کنيد
بعدا به بقيه تعميم دهيد.
در م��ورد گزارش «مجل��س از خط
قرم��ز عبور نکرد» خواس��تم بگم خدا را
ش��اهد ميگيرم که من اي��ن اتفاق را از
يک هفت��ه قبل پيشبين��ي ميکردم و
حت��ي بهعنوان يک ش��هروند عالقهمند
و پيگير طي يک هفته گذش��ته ديدگاه
و الگوي��م را تا جايي که در توان داش��تم
ارسال کردم ،گاهي اوقات نظري که يک
ش��هروند خارج از گود ولي عالقهمند به
يک جري��ان ارائه ميدهد ممکن اس��ت
بسيار کارساز باشد.اي کاش با استفاده از
ابزارهاي امروزي ميشد ديدگاههاي افراد
را دس��تهبندي و استفاده نمود .هنوز هم
معتقد هستم و خواهم بود که قرار گرفتن
اصولگرايان در ليس��ت اميد جهت ورود
به مجلس از تکنيکهاي علي الريجاني
بوده و حتي ش��رکت بعضي از آنها تحت
عنوان مستقل در انتخابات مجلس نيز به
همين صورت ب��وده .در حقيت آنها يک
گروه بودند ولي اتاق فکر با بازخوردهايي
که از جامعه داش��ت به اين نتيجه رسيد
که کانديداهايش ابتدا واگرا شوند و يک
گروه در ليست اميد وارد شوند و گروهي
ديگر تحت عنوان مستقل و پس از ورود
ب��ه مجلس همگرا ش��وند و فراکس��يون
مستقلين تش��کيل دهند البته با هدايت
رئيس کارکش��ته اين س��ناريو پياده شد
ولي نظريهپردازان اميد اص ً
ال به نظر بدنه
جامعه جهت وارد نکردن افراد غير متعهد
به ليس��ت توجه نکردند .بدنه جامعه اين
افراد را شناس��ايي کرده و يک گام جلوتر
از نظريهپ��ردازان بودن��د آخ��ه تعام��ل
با کي! با کس��اني که ابتداييترين اصول
تعام��ل را زير پ��ا ميگذارند .درخصوص
واژه مستقلين زياد ميشود صحبت کرد
اص ً
ال نماينده مستقل چه معني دارد تازه
اگر مس��تقل اس��ت اينک��ه در تناقض با
فراکسيون است پس من درآوردي است.
اص ً
ال مگه ميش��ه يک نماين��ده ديدگاه
جناحي نداشته باش��د .در اين خصوص
من روش تشکيالتي پايداريها رو قبول
دارم چون نظر و ديدگاهشان کامال معلوم
اس��ت و باندبازي نميکنند .ميگويند ما
اصولگرايي��م نه چي��ز ديگر .اما س��خن
پاياني اينکه بازي روز چهارش��نبه دقيقا
تحت هدايت يک نفر ب��ه اميد  1400با
صحنهگرداني جدا ش��دگان و بد عهدان
ليس��ت اميد اجرا شده اس��ت واي کاش
فراکس��يون اميد همان فرمول  12را اجرا
ميکرد تا تکليف مردم بابت انتخابات آينده
مجلس يازدهم معلوم ميشد .در حالت دو
بهتر بود واس��ه رياست با هماهنگي آرای
کمتري ميريختند ت��ا رأي نايب رئيس
بيش��تر از رئي��س ميش��د در اين حالت
هشدار بود به هدف گذاران  1400تا فع ً
ال
استند باي باشد .شاد و موفق باشيد.

خبرتلگرامی
 Dبانک مرکزی با انتش�ار نرخ جدید
کارمزد خدمات بانکی (ریالی) کارمزد
وص�ول قب�وض از جمله قب�وض آب و
برق را  ۲هزار تومان و هزینه تش�کیل
پرونده ب�رای دریاف�ت وام در بانک را
۲۰هزار تومان تعیین کرد.
 Dفرهاد پرورش ،مدیرعامل و رئیس
هیئ�ت مدی�ره هواپیمای�ی جمهوری
اسالمی ایران به عنوان یکی از اعضای
لو
شورای حکام انجمن بینالمللی حم 
نقل هوایی انتخاب شد.
 Dبر اساس بخش�نامه گمرک ایران،
ص�ادرات ج�و ،ذرت ،کنجاله س�ویا و
روغن خام تصفیه نشده بالمانع است.
 Dذخیره ارزی چین که در دنیا در رده
نخس�ت ق�رار دارد و در ماههای قبل در
حال کاهش بود ،به یکباره و با س�رعتی
کمس�ابقه در چهار ماه گذشته افزایش
یافته است.آمارهای رسمی دولت و بانک
مرکزی چین نش�ان میده�د که میزان
ذخی�ره ارزی این کش�ور ه�م اکنون به
سههزار و ۵۴میلیارد دالر رسیده است.
 Dدر حال�ی که نتایج اولیه ش�مارش
آرای انتخابات پارلمانی انگلیس نشان
میده�د که حزب محافظ�ه کار حاکم
اکثریت مجلس عوام را از دس�ت داده
است ،ارزش پوند انگلیس دیروز حدود
۲درصد کاهش یافت.

میز خبر

افزایش تولید خودرو در سال 96

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو گفت:
بیش از 233هزار دستگاه انواع خودرو از ابتدای
امسال تا 15خردادماه در کشور تولید شد و در
مقایسه با مدت مشابه پارسال 9.8درصد افزایش
یافته است.به گزارش شاتا ،امیر حسین قناتی در
پایان جلسه این شورا با اعالم این خبر افزود :از
ابتدای فروردین ماه تا پانزدهم خردادماه امسال
در مجموع 233هزار و 118دستگاه انواع خودرو
در کش��ور تولید ش��د که این میزان در مدت
مشابه سال گذش��ته 212هزار و 355دستگاه
بوده است.وی در ادامه با بیان اینکه 220هزار و
716دستگاه خودروی سواری از ابتدای سال96
تا پانزدهم خردادماه تولید شد گفت :این میزان
در مقایس��ه با 195هزار و 47دستگاه خودروی
سواری تولید ش��ده در همین مدت سال ،95
13.2درص��د افزای��ش یافته است.س��خنگوی
ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو همچنین به
تولید 409دس��تگاه انواع مین��ی و اتوبوس در
این مدت اش��اره و تصریح کرد :این میزان نیز
در مقایسه با 180دستگاه مینی بوس و اتوبوس
تولید ش��ده در این بازه زمانی س��ال گذش��ته
127.2درصد افزایش یافته است.

گسترش همکاری ایران ومالزی

در دیدار وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشورمان
با وزیر صنعت و تجارت مالزی ،دوطرف بر لزوم
و اهمی��ت توس��عه روابط اقتص��ادی و تجاری
2کشور تاکید کردند.به گزارش ایلنا ،محمدرضا
نعمتزاده در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از
نزدیک شدن به چشماندازهای ترسیم شده در
دیدار روسای جمهور ایران و مالزی گفت :حجم
تجارت فعلی در حد ظرفیتها و تواناییهای دو
کشور نیست ،هم اکنون این میزان 500میلیون
دالر است و باید مبادالت بین 2کشور ارتقا یابد
زی��را فرصتهای زیادی برای دو کش��ور وجود
دارد.وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت تأکید کرد،
تقویت و تس��هیل روابط بانک��ی از عوامل مهم
ارتقای روابط تجاری است و با تسهیل این امر،
بازرگان��ان میتوانند مبادالت مالی را به راحتی
انجام دهند و س��رمایهگذاریهای دو طرف هم
بیشتر خواهد شد.

نقاط قوت و ضعف وزارت کار

یک کارش��ناس بازار کار میگوی��د :وزیر کار در
حوزه رفاه عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد
ولی توجه به این بخش به حدی بود که دو حوزه
کار و تعاون فرصت چندانی برای رسیدگی پیدا
نکردند.حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا،
در ارزیابی نقاط قوت و ضعف وزارت کار در دولت
یازدهم اظهار ک��رد :مهمترین نقطه قوت وزیر
کار را در ح��وزه رفاه میدانم .وی در امور مربوط
به معاونت رفاهی ،توجه به س��ازمان بهزیستی،
کمیته امداد ،معلوالن و اقشار و گروههای فقیر و
کمدرآمدعملکردخوبیداشتوبیشترینتمرکز
را روی بیمهها و این حوزه گذاشت ولی معتقدم
این بخش به قدری وزیر کار را مشغول و درگیر
کرد که از رسیدگی به دو حوزه دیگر باز ماند .وی
با بیان اینکه در حوزه تعاون انتظار رش��د باالیی
داشتیم ،افزود :وزارت کار باید از ظرفیت بخش
تعاون بیش از پیش استفاده میکرد ولی بیشتر
چشم پوشی کرد در حالی که بر اساس برنامههای
بلندمدت و قانون سیاس��تهای اصل  ۴۴قانون
اساسی باید تعاونیها را تقویت و بخشی از اهداف
دولت یازدهم در حوزه اشتغال فارغ التحصیالن را
با جذب از طریق تعاونیها محقق میکرد.

تعاونیهای اعتباری به دکانی برای داللی تبدیل شدند

زیرا گفته میشود اینها با رانت جویی و رابطهبازی
توانس��تند ای��ن تعاونیه��ا را تاس��یس کنن��د.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه وظیفه بانک مرکزی
را حف��ظ ارزش پول ملی و صیان��ت از ثبات پولی
کشور دانست و گفت :بانک مرکزی باید با اقتدار به
وظیفه خود عمل کند و به فشارها و هجمههایی که افراد رانت جو
بهویژه در هفتههای اخیر وارد میکنند ،توجهی نداش��ته باشد.
وی افزود :بانک مرکزی نباید اجازه دهد موسس��ات کالهبردار

یک کارش��ناس اقتص��ادی با تاکید ب��ر اینکه دولت
در ش��رایط کنونی به هیچ وجه نباید اجازه تاسیس
هیچ موسس��ه پول��ی و اعتب��اری را بده��د ،اظهار
داش��ت :مطالعات کارشناس��ی من نش��ان میدهد
ک��ه تعاونیهای اعتب��اری به دکانی ب��رای داللی و
رانتجویی تبدیل ش��ده اند.ب��ه گزارش ایرنا ،مه��دی پازوکی
گف��ت :باید م��ردم س��هامداران عمده تعاونیه��ای غیرمجازی
چون ثامن الحجج ،آرمان ،فرش��تگان و نظایر آن را بشناس��ند

وارد شبکه پولی کش��ور شوند.پازوکی تاکید کرد :هیئت مدیره
بانکها ،موسس��ات اعتباری و تعاونیها بای��د در قبال عملکرد
آن مسئول باش��ند و اگر مشکلی پیش آمد ،باید اعضای هیئت
مدیره آن پاسخگو باشند و مورد بازخواست قرار گیرند.این استاد
دانشگاه با بیان اینکه موسسات غیرمجاز با عنوان تعاونی تاسیس
ش��دند اظهار داشت :مروری بر عملکرد تعاونیها نشان میدهد
که اگر چه لغت تعاون زیباس��ت و مفهوم واالیی دارد اما برخی
بهنام تعاونی در این کشور کالهبرداری کردند.

توصیه های مسعود دانشمند به دولت ایران در مورد بازار قطر
در گفتگو با آفتاب یزد:

فرصت را
از دست ندهیم

باید از همان روز نخست شروع تنش بین قطر و كشورهای عربی به سرعت
موقعیت شناسی و برنامهریزی تجاری خود را انجام میدادیم .اكنون نیز باید
هوشمندی تجاری خود را نشان داده و به سرعت برای صادرات مواد غذایی به
قطر برنامهریزی كنیم
آفت�اب یزد-علی اكبر س�میعی :قطع روابط
عربس��تان و چند كشور دیگر عربی با قطر و فشار
همه جانبه سیاسی و اقتصادی این کشورها علیه
دوحه عالوه بر آثار و تبعات سیاسی ،آثار اقتصادی
نیز به دنبال دارد .قطر تا پیش از این بحران بخش
عم��ده م��واد غذایی خود را از طریق عربس��تان و
امارات وارد میکرد و اکنون که این دو کش��ور به
تحریم دوحه دس��ت زده اند ای��ران نزدیک ترین
کشور برای صادرات مواد غذایی به قطر است.
سخنان وزیر خارجه قطر

«حمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر
در سخنانی گفت :ایران برای انتقال مواد غذایی به
قطر اعالم آمادگی کرده است .وی ادامه داد :تهران
 ۳بندر خ��ود را برای انتقال م��واد غذایی به قطر
اختصاص میدهد.در همین راستا یك مقام قطری
نیز پیش��تر به رویترز گفته است كه كشورش در
حال مذاكره با ایران و تركیه برای تأمین آب و غذا
در بحبوحه نگرانی از كمبودهای احتمالی است.

پرواز اولین هواپیمای باری ایران به قطر

این در حالی است که یک روز پس از این اظهارات،
یعنی در روز پنجشنبه اولین هواپیمای حامل مواد
غذایی از سوی ایران به قطر پرواز کرد .این نخستین
محموله مواد غذایی اس��ت که ای��ران بعد از قطع
روابط دیپلماتیک چندین کش��ور به دوحه ارسال
نموده اس��ت.گفتنی است پیش��تر رئیس اتحادیه

صادرکنندگان محصوالت کشاورزی گفت :آمادگی
داریم انواع محصوالت کشاورزی و غذایی را از طریق
راه آب��ی و  ۳بندر ای��ران به قطر صادر کنیم.نورانی
تصریح کرد :با هماهنگیای که با خط کش��تیرانی
والفجر انجام شده امکان ارسال محصوالت از  3بندر
بوش��هر ،بندرعباس و بندر لنگ��ه از طریق خطوط
کشتیرانی ایران به قطر فراهم است.
باید هوشمندی تجاری خود را نشان دهیم

آفتاب یزد برای بررسی بیشتر این موضوع با مسعود
دانشمند رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات گفتگو
كرده است .دانشمند در ابتدای سخنان خود گفت:
اتفاقی كه اخیرا در رابطه با تنش بین چند كش��ور
عربی و قطر رخ داد یك ضعف را برای قطر نمایان
كرد و آن این اس��ت ات��كای قطر تنها به یك یا دو
منبع –كه عربستان قطر باشد -برای تأمین نیازهای
غذایی خود آس��یب پذیری قطر را نشان داد .به هر
حال در قطر جمعیتی از بومیان این كش��ور و نیز
خارجیان زندگی میكنند كه تأمین نیازهای غذایی
و آب آش��امیدنی برای آنها كار دشواری است .قطر
در طول این سالها تنها از امارات و عربستان مواد
غذایی مورد نظر خود را وارد میكرد و این موضوع
بیانگر ضعف قطر بود .وی افزود :این موضوع كه در
چند روز اخیر مردم قطر برای خرید مواد غذایی به
فروشگاهها هجوم بردند نشان میدهد كه سیاست
دولت این كش��ور در اتكا به یك یا دو كش��ور برای
واردات مواد غذایی اش��تباه بوده اس��ت .دانشمند

گفت :بحران در روابط چند كشور عربی و قطر چه
كوتاه مدت ،چه میان مدت و چه بلند مدت باش��د
مقام��ات قطری متوجه این نكته ش��دهاند كه باید
منابع و كش��ورهای تأمین كننده مواد غذایی خود
را متنوع كنند .وی افزود :ایران میتواند همین االن
هم بخش زی��ادی از نیازهای غذایی قطر را تأمین
كند .در كش��ور ما به اندازه كافی ،آب آش��امیدنی
مواد لبنی و مواد غذای��ی برای صادرات وجود دارد
و ما میتوانیم این محصوالت را به قطر صادر كنیم.
دولت میتواند به تجار و بازرگانان بگوید كه ش��ما
مواد غذایی و آب آش��امیدنی را به قطر صادر كنید
حت��ی اگر قطر پول آن را نداد من به ش��ما خواهم
داد .م��ا باید در درجه نخس��ت در بازار قطر حضور
پیدا كنیم و كاالهایم��ان را عرضه كنیم تا بتوانیم
جای پای مناس��ب تجاری در این كش��ور داش��ته
باشیم و مردم قطر را مشتری كاالهای خود كنیم.
دولت باید لیس��ت اقالم غذایی ،لبنی ،س��بزیجات
و آب آش��امیدنی كه باید به قطر صادر ش��ود را در
اختیار بازرگانان قرار دهد .ما میتوانیم به س��رعت
این محصوالت را چه از طریق مس��یر دریایی و چه
از طری��ق هوایی به قطر برس��انیم .حتی میتوانیم
تع��دادی از هواپیماهای مس��افری را به هواپیمای
ب��اری تبدیل كرده و با ای��ن هواپیماها مواد غذایی
را به قطر ارس��ال كنیم .ما به عنوان همسایه بزرگ
كشورهای حاشیه خلیج فارس باید نشان دهیم كه
میتوانیم نیازهای این كشورها را برطرف كنیم .وی
افزود :با توجه به اینكه هنوز روابط بانكی ما و قطر

عبده تبریزی تشریح کرد

رشد  ۳برابری مسکن لوکس چگونه اتفاق افتاد؟

یک کارشناس اقتصادی میگوید :بازار مسکن در
حالحاضربازارمصرفاستونهبازارسرمایهگذاری؛
بازار مس��کن دیگر بازاری نخواهد ب��ود که در آن
کسی خانهای بخرد و به امید گران شدن آن را نگه
دارد .حسین عبده تبریزی در گفتگو با خبرآنالین،
با بررس��ی بازار مس��کن و اقدامات انجام شده در
دولت یازدهم اظهارداشت«:بازار مسکن امروز برای
کس��انی مناسب اس��ت که به قصد اجاره دادن یا
مصارف شخصی خرید کنند ،زیرا سرمایهگذاری
در ای��ن ب��ازار دیگ��ر بازده��ی کاف��ی ن��دارد».
او اضافه کرد« :این بازار زمانی میتواند س��ودآور
باش��د که خریدار بتواند بیش از س��ود بانکی در
مسکن بازدهی کس��ب کند و تا وقتی که بانک
بازدهی مناس��بی میدهد در مسکن سفته بازی
ش��کل نمیگیرد».مشاور وزیر راه و شهرسازی با
مقایس��ه کارنامه دولت یازدهم با عملکرد دولت
قبل در حوزه مسکن و سیاست گذاریهای انجام
ش��ده،عنوان کرد« :مهمترین تفاوت بین دولت
گذشته با دولت یازدهم در جهت گیری سیاست
تس��هیالت بود؛ در دولت قبل رویکرد اقتصادی
حاکم این بودکه به تسهیالت نگاه سمت عرضه
داش��تند،در نتیجه پرداخت تسهیالت به سمت

تقاضا س��وق داده ش��د و به اصطالح خریداران
موجب افزایش قیمت مس��کن شدند».او با بیان
اینکه سیاست گذاران مسکن در دولت قبل معتقد
بودند که باید با هدف مقابله با افزایش قیمتها
در بخش مسکن تسهیالت را به سمت عرضه یا
س��ازندگان هدایت کرد،یاد آور شد« :آنها گمان
میکردند که پیگیری این سیاس��ت غیرتورمی
است و میتواند سرمایه گذاری در بخش ساخت
و س��از را افزایش داده و ازس��ویی قدرت انتخاب
م��ردم را باال ببرد ».او با تاکید بر اینکه البته این
ایدهها وقتی روی کاغذ است میتواند قابل دفاع
باشد،متذکر شد« :اما این ایدهها وقتی وارد صحنه
عمل شد،جهشهای قیمتی در بازار مسکن پدید
آورد،زیرا وقتی تسهیالت به سازنده داده میشود
که هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ نرخ متفاوت
بود ،مش��خص اس��ت که مایل به ساخت و ساز
افزایش مییابد و از س��ویی بخشه��ای پربازده
نرخ س��ود بیش��تری به بانکها میپردازند.نتیجه
این سیاس��ت و پرداخت تسهیالت به سازندهها
این ش��د که پولها به س��مت ساخت واحدهای
تج��اری،اداری و لوک��س رفت».عب��ده تبریزی
گفت«:در واقع براثردنبال کردن این سیاست در

آغاز طرحهای
تشویقیبرق

همه س��اله ب��ا ورود به نیم��ه دوم خردادماه،
فعالیته��ای مدیریت مصرف ب��رق که ۹ماه
برای اجرای آن تالش ش��ده است ،بهصورت
رسمی آغاز میشود.به گزارش مهر ،برهمین
اس��اس امس��ال نی��ز ب��ا ورود به نیم��ه دوم
خردادم��اه ،فعالیتهای مدیریت مصرف برق
که اس��اس آن ارائه مشوقهایی جهت جلب
همکاری مشترکان برای کاهش مصرف برق
اس��ت ،با دس��تور و هماهنگی شرکت توانیر
کلید خورد.این طرحها که به صورت هدفمند
تدوین شده است ،مربوط به همه مشترکان به
جز مشترکان خانگی و روشنایی معابر است.
ذخیره عملیاتی ،طرح تعطیالت و تعمیرات،
اس��تفاده از مولدهای خودتامین ،سه طرحی
است که توسط ش��رکت توانیر و با همکاری
ش��رکتهای ب��رق منطق��های و توزیع برق
سراسرکشور تدوین و اجرا میشود .در بخش
کشاورزی نیز کش��اورزان میتوانند از طریق
هماهنگی با ش��رکتهای توزیع برق استان
خود ،در ۴ساعت پیک مصرف ،موتور آب خود
را خاموش نمایند که در این صورت میتوانند از
۲۰ساعت برق رایگان در سایر اوقات شبانهروز
استفادهکنند.

دولت قبل تعدادخانههای خالی به حدی افزایش
یافت که اکنون برآورد میشود ارزش آن با توجه
به قیمتهای میانگین حدود  250میلیارد دالر
است؛ یعنی  250میلیارد دالر از سرمایه مملکت
بدون کمترین بهره وری بدون استفاده باقی مانده
است».او با یادآوری این موضوع که در آن دوره به
جای توزیع عرضه مسکن بین شهرهای مختلف
یک س��وم س��اخت و ساز مس��کونی در تهران و
حجم قابل توجهی نیز در شهرهای بزرگ انجام
شد،خاطرنشان کرد«:این ساخت و سازها عمدتا
ب��ه ص��ورت لوکس،گران قیمت و ب��ی ارتباط با
تقاضای مصرف��ی صورت گرفت،ب��ه طوری که
مثال در تهران حجم س��اخت و ساز در  4منطقه
اول ش��هر به  3برابر رسید در حالی که در سایر
مناطق تهران مثل مناطق میانی و جنوبی شهر
تا  2برابر افزایش اتف��اق افتاد».عبده تبریزی با
اشاره به اینکه در نتیجه این اتفاق نسبت ساخت
و ساز به کل موجودی مسکن در مناطق شمالی
تهران نیز بیش از س��ایر مناطق رشد کرد،عنوان
کرد«:همزم��ان متوس��ط مس��احت آپارتمانها
نیز افزای��ش یافت،لذا تعداد خانههای خالی هم
افزایش یافت».

این موضوع كه در
چند روز اخیر مردم
قطر برای خرید مواد
غذایی به فروشگاهها
هجوم بردند نشان
میدهد كه سیاست
دولت این كشور
در اتكا به یك یا
دوكشور برای واردات
مواد غذایی اشتباه
بوده است
برقرار نیست دولت باید این مسئولیت را بپذیرد و
حتی پول صادرات مواد غذایی به قطر را به بازرگانان
بدهد .دانش��مند با اشاره به تالش سایر كشورها از
جمله تركیه برای صادرات مواد غذایی به قطر گفت:
ما نباید زمان را از دس��ت بدهیم .باید از همان روز
نخست شروع تنش بین قطر و كشورهای عربی به
سرعت موقعیت شناسی و برنامهریزی تجاری خود
را انجام میدادیم .اكنون نیز باید هوشمندی تجاری
خود را نش��ان داده و به سرعت برای صادرات مواد
غذایی به قطر برنامهریزی كنیم.

احیای
وزارت بازرگانی
رسما کلید خورد

احیای وزارت بازرگانی در حالی در هفتههای
گذشته مطرح شد که در جدیدترین رویداد
در ای��ن زمینه با تصوی��ب دو فوریت الیحه
در هیئ��ت دول��ت و ارس��ال آن به مجلس
شورای اس�لامی ،فرآیند اجرایی کار ،رسما
کلید خ��ورد .الیحه تفکیک س��ه وزارتخانه
صنع��ت ،معدن و تجارت ،راه و شهرس��ازی
و ورزش و جوان��ان ب��ا دو فوریت در هیئت
دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای
اس�لامی ارسال شده اس��ت تا پس از اعالم
وصول در دس��تور کار نمایندگان قرار گیرد.
الیح��های که هیئت دولت برای آن تقاضای
دو فوری��ت داش��ته و اگر به تصویب مجلس
شورای اس�لامی برسد و شورای نگهبان نیز
آن را تایید کند قاعدتا ساختار کابینه دولت
دوازده��م را تغیی��ر خواهد داد.ب��ه احتمال
فراوان یکش��نبه هفته جاری الیحه ارسالی
مبنی بر تفکیک س��ه وزارتخانه از دولت به
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شده و
در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
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