اخبار
انتشار آگهي استخدام  ۵هزار
کارمند جديد دولت در هفته آينده

رئيس سازم��ان اداري و استخدامياز
انتش��ار اطالعيه براي ب��ه کارگيري ۵
هزار کارمند جديد دولت در هفته آينده
خبر داد.
ب��ه گزارش تس��نيم ،براس��اس برنامه
شش��م توسعه هر 5سال يکبار بايد 15
درص��د از کارمندان دولت بازنشس��ته
ش��وند اي��ن در حالي اس��ت که دولت
ميتواند به مي��زان  5درصد استخدام
جديد انجام دهد.
رئيس سازم��ان اداري و استخدامياز
انتش��ار اطالعيه براي ب��ه کارگيري 5
هزار کارمند جديد دولت در هفته آينده
خب��ر داد و اف��زود :همچنين در طي 5
سال گذش��ته  140هزار نفر استخدام
شدند تابستان گذش��ته براي  18هزار
نفر آزمون استخداميبرگزار شده است
همچنين آزمونهاي وزارت بهداشت به
صورت اختصاصي برگزار شده و سال
گذش��ته  11هزار نفر در اين وزارتخانه
استخدام شدهاند.
دالر در صرافيهاي بانکي
 ۱۰هزاري شد

همزم��ان با کاهش قيمته��ا در بازار
آزاد ،قيم��ت دالر در صرافيه��اي
بانکها نس��بت به صبح امروز کاهش
يافته و وارد کانال  ۱۰هزار تومان شده
اس��ت .به گزارش خبرن��گار اقتصادي
تس��نيم  ،سير نزولي قيمتها در بازار
موجب ش��ده تا قيمت خريد و فروش
ارز در صرافيه��اي بانک��ي نس��بت
به صب��ح امروز کاه��ش يابد.برهمين
اساس ،قيم��ت دالر در اين صرافيها
با کاه��ش  60توماني نس��بت به نرخ
صب��ح امروز 10 ،ه��زار و  990تومان
اعالم ش��ده است .اين صرافيها دالر
را از م��ردم با قيم��ت  10هزار و 940
تومان خريداري ميکنند.قيمت فروش
يورو نيز در صرافيه��اي بانکها 12
هزار و  850تومان اعالم ش��ده است؛
قيمت خريد يورو نيز در اين صرافيها
 12هزار و  750تومان است.به گزارش
تس��نيم 5 ،صرافي بانک��ي در خيابان
فردوسي با داش��تن کارت ملي ،کارت
شتاب و ش��ماره همراه به نام متقاضي
از ساع��ت  10ت��ا  15ت��ا  2000دالر
آمري��کا ب��ه متقاضيان واجد ش��رايط
عرضه ميکنند.اين صرافيها در طول
روز متناسب ب��ا نوسان قيمتي در بازار
آزاد ،خريد و ف��روش دالر و يورو را با
قيمتهاي مختلفي انجام ميدهند.
اختصاص ارز دولتي به واردات
جوجه يک روزه

وزات صمت اعالم کرد :اولويت واردات
جوجه يک روزه از گروه دوم کااليي ،به
گ��روه يک تغيير کرد .به گزارش مهر،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
در بخشنامهاي به سازمانهاي استاني
خود اعالم کرد :اولويت واردات جوجه
يک روزه از گروه دوم کااليي به گروه
يک کاالي��ي تغيير ک��رد .بنابراين ارز
دولتي به واردات آن اختصاص خواهد
يافت.در اين بخش��نامه آمده است :به
پيوست تصويرنامه ش��ماره /۲۶۵۳۴۶
 ۶۰م��ورخ  ۱۵/۱۰/۱۳۹۷مق��ام عالي
وزارت در م��ورد اقالم موضوع تبصره
( )۱ماده ( )۱مصوبه شماره /۶۳۷۹۳ت
 ۵۵۶۳۳م��ورخ  ۱۶/۰۵/۱۳۹۷هي��ات
وزيران ارسال و ب��ه اطالع ميرساند:
«جوجه يک��روزه گوش��تي» با رديف
تعرفه شماره ( )۰۱۰۵۱۱۵۰از گروه دو
(سامانه نيما) به گروه يک تغيير يافت.
خواهشمند است مراتب را يادداشت و
به متقاضيان اطالعرساني گردد.
سه معاون جديد وزير راه و
شهرسازي معرفي شدند

وزير راه و شهرسازي در احکاميجداگانه،
سه معاون جديد خود در حوزه مس��کن
را معرفي کرد.به گ��زارش مهر ،محمد
اسالم��ي ،وزي��ر راه و ش��هرسازي سه
ت��ن از معاونان خ��ود را تغيي��ر داد .در
همي��ن رابطه ي��ک منب��ع آگاه گفت:
ام��روز وزي��ر راه و ش��هرسازي ،حامد
مظاهريان ،معاون مس��کن و ساختمان
وزارت راه و ش��هرسازي ،محمدسعي��د
اي��زدي ،معاون معماري و ش��هرسازي
وزارت راه و ش��هرسازي و هوش��مند
عش��ايري ،مديرعامل شرکت بازآفريني
ش��هري ايران را برکنار و افراد جديدي
را جايگزي��ن آنه��ا کرد.ب��ر اساس اين
گ��زارش سيدمازي��ار حس��يني ،معاون
سابق ش��هرسازي و معماري ش��هردار
ته��ران به عن��وان سرپرس��ت معاونت
مس��کن و ساختم��ان ،فرزان��ه صادق
مالواج��رد ،مديرکل سابق دفتر معماري
و ش��هرسازي وزارت راه و ش��هرسازي
را ب��ه سم��ت سرپرس��ت معاون��ت
معماري و ش��هرسازي اي��ن وزارتخانه
و سيدمحمد پژم��ان ،مديرعامل اسبق
سازمان ملي زمين و مس��کن در دولت
يازدهم را به سمت مديرعاملي ش��رکت
بازآفريني ش��هري منصوب کرد.روابط
عموم��يوزارت راه و ش��هرسازي ،اين
خبر را تائيد کرده است.

پاکسازي۴۰مجتمع تجاري عرضه کننده پوشاک قاچاق؛

کارشکني در مقابل طرح مبارزه با قاچاق پوشاک،نشانگر عمق نفوذ مافيا ست

گ�روه اقتصادی :سخنگوي ستادمب��ارزه با قاچاق کاال
با بيان اينکه مقاومت در برابر برخورد باپوش��اک قاچاق
زياد است ،گفت :ب��ا حدود  ٤٠مجتمع تجاري که بالغ
بر ١١٠واحد عرضه کننده پوش��اک برند محرز قاچاق
داشتند،برخورد شد.حميدرضا دهقاني نيا در گفت و گو
با مهر ،اظهار داش��ت :با اقداميکه تيمهاي عمليات در
برخورد با برندهاي غيرمجاز داشتند ،با کمترين برخورد
بيشترين آورده را داشتيم.سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه
با قاچ��اق کاال و ارز افزود :با حدود  ٤٠مجتمع تجاري
بزرگ در شهر تهران که بالغ بر  ١١٠واحد عرضه کننده
پوشاک برند محرز قاچاق داشتند ،برخورد شد.وي ادامه
داد ۸۰ :درصد واحدها خودش��ان اق��دام به جمع آوري
پوش��اک قاچاق کردند و مابق��ي را تيم عمليات جمع
آوري کردن��د و به طور کلي اين  ۱۱۰واحد پاکس��ازي
شدند.دهقاني نيا با بيان اينکه تاکيد ما بر ادامه دار بودن
برخورد با اين قاچاق است ،گفت :بايد به صورت مداوم
اين نظارتها وجود داش��ته باشد نه اينکه ضربتي وارد
شويم و نقطهاي تمام شود؛ بايد همواره هول و هراس
در دل عرضه کنندگان اقالم قاچاق وجود داشته باشد.
وي اظهار داشت :مقاومتها بسيار زياد است؛ به عنوان
مثال برخي از فرمانداران شهرستانها هستند که ميگويند
حيات و ممات ما به فروش جنس قاچاق بسته است و
ميگويند از پاساژهاي ما بازرسي نکنيد.سخنگوي ستاد
مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود :رئيس سازمان
صمت استان تهران نيز تماس گرفته بود و گفته بود به
واحدها اخط��ار بدهيد و ما اعالم کرديم که اخطارها را
داده ايم.دهقاني ادام��ه داد :روزي که ما براي عمليات
رفتيم حجم تماسها بس��يار زياد بود؛ اما ما کار خود را
انج��ام داديم و اين اقدام هم به صورت مس��تمر ادامه
خواهد يافت.وي با بيان اينکه انتظار داريم خود متوليان
ورود قوي تري داش��ته باش��ند ،گفت :اگر متوليان امر
خودش��ان اقدام کرده بودند کار به هماهنگيهاي ستاد
نميرسيد .به عنوان نمونه اتاق اصناف واحد بازرسي دارد
و ورود به موضوع برخورد با قاچاق جز وظايفشان است
اما ورود نکردهاند و نميدانيم دليل اين موضوع چيست.
حال اميدواريم با هماهنگيهاي انجام ش��ده ،خودشان
هم ورود کنند.سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق
کاال و ارز اظهار داشت :کميته اطالعات عمليات کارهاي
اطالعاتي استاني را انجام ميدهند و پوشش مرحله اول
وسي��ع تر خواهد بود و تنها مختص به تهران نيس��ت.
دهقاني نيا يادآور شد :کاالهاي قاچاق محرز را با حکم
جمع ميکنيم و به سازمان جمع آوري و فروش اموال
تمليکي تحويل ميدهيم.
کارشکني در مقابل طرح مبارزه با قاچاق پوشاک

عضو هي��ات مديره جامع��ه متخصصان نس��اجي در
يادداش��تي ،کارش��کني در مقابل طرح مبارزه با قاچاق
پوش��اک در سطح عرضه را نشانگر عمق نفوذ مافياي
قاچاق معرفي کرد.طرح ساماندهي بازار پوشاک و برخورد
با پوشاک قاچاق در سطح عرضه ،قرار است پس از يک
وقفه کوت��اه ،از  ۲۲ديماه از سوي ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،از سر گرفته ش��ود .ب��ر اين اساس ،عليرضا
حائري ،عضو هيات مديره جامعه متخصصين نساجي
ايران در يادداش��تي نوشته است :پس از تهيه ،تنظيم و
صدور دستورالعملهايي که از دو سال پيش در خصوص
مديرعامل شرکت عمران پرديس با اعالم
اين که مشارکت قرارگاه خاتم براي ساخت
مترو و تامين زيرساختهاي مس��کن مهر
در مرحل��ه اخذ مجوزهاي قانوني قرار دارد،
گفت :همزمان ب��ا دهه مبارک فجر ۱۰۰۰
ميليارد توم��ان قرارداد پ��روژه آماده سازي
و مراک��ز محله امضا ميش��ود .به گزارش
تس��نيم ،مهدي هدايت در نمايش��گاه بين
المللي مس��کن ،ش��هرسازي و بازآفريني
ش��هري اظهار ک��رد :در پرديس بر اساس
تاکيد معاون وزير تکميل پروژههاي مسکن
مه��ر جزو اولويتهاي ماس��ت .با توجه به
تبصرههاي پيشبيني شده در اليحه بودجه
 98مطمئن هستيم ،سال آينده براي مسکن
مهر سال خوبي خواهد بود.وي تصريح کرد:
در بحث مترو پيگيريها در حال انجام است
که آغاز ش��ود .ضمن اين که بحث خدمات
مس��کن مهر ،مراکز محله ني��ز در دستور
کار ق��رار دارد.وي با بيان اين که همزمان

نحوه ثبت فعاليت ،ثبت سفارش و تهيه شناسنامه براي
انواع برندهاي پوشاک وارداتي به مرحله عمل درآمد ،از
اوايل ديماه سال جاري مبارزه عملي با عرضه پوشاک
قاچاق در مجتمعهاي بزرگ تجاري در تهران آغاز و در
اين راستا به چندين مرکز بزرگ عرضه اين قبيل کاالها،
مراجعه و در ص��ورت عدم رعاي��ت دستورالعملهايي
ص��ادره در اي��ن خصوص ،برخ��ورد تعزيراتي با عرضه
کنندگان پوش��اک قاچاق به عمل آمد و کاالي ايشان
ضبط گرديد.اين طرح که با همکاري ،مشارکت و نظر
موافق تش��کلهاي مرتبط با صنعت پوشاک تهيه و به
مرحل��ه اجرا در آمده ،گامياست به جلو در جهت مبارزه
عميقتر و منطقيتر با پديده قاچاق و قانونمند کردن ورود
پوشاک مورد تقاضاي جامعه که البته در برخي موارد با
مخالفتها و کارش��کنيهايي هم روبرو شده است که
نشاندهنده عمق نفوذ مافياي قاچاق پوشاک در کشور
است؛ ضمن اينکه براي دست اندرکاران مبارزه با قاچاق
کاال اعم از پوشاک و غيرپوشاک آرزوي موفقيت دارم،
مايل��م که در اين مجال نکاتي را در ارتباط با اين پديده
شوم ،يادآوري نمايم ،هرچند که به نظر تکراري ميآيد.
در اين که قاچاق کاال يکي از آفات مهم در اقتصاد کشور
مان است ،همه هم نظر هستيم و شکي در آن نيست؛
همچنين در اينکه قاچاق کاال باعث تضعيف توليد ملي
شده و ضربه مهلکي بر بنگاههاي اقتصادي کشور وارد
مينمايد و از توانمندي اين بنگاهها جلوگيري مينمايد
هم ،شکي نيس��ت.از سوي ديگر ،هيچ فردي در اينکه
قاچاق کاال باعث بيکاري جوانان و نيروي آماده به کار
در کشور شده و به اشتغال کشور لطمه وارد مينمايد نيز،
شکي ندارد و در نهايت کاالي قاچاق باعث کاهش توليد
ناخالص داخلي و رشد اقتصادي خواهد شد ،ضمن اينکه
مبارزه با قاچاق کاال به هر ش��کلي بايد از اولويتهاي
اقتصاد کش��ور باش��د؛ اما هم��واره اخت�لاف نظرها در
خص��وص نحوه مبارزه با قاچاق کاال و در نهايت ،نحوه
حمايت از بنگاههاي توليدي وشيوه توانمند سازي آنها
به منظور از بين ب��ردن زمينههاي ظهور و بروز قاچاق
وجود داشته و خواهد داشت.در اين ميان ،برخي همچنان
معتقد هس��تند که ميبايد با همان روشهاي امتحان
شده و شکس��ت خورده قبلي با قاچاق کاال مبارزه کرد
؛ يعنيسياستهايي از قبيل برخوردهاي صرف تعزيراتي
و مبارزه با سرش��اخههاي قاچاق و خرده فروشان سطح
ش��هر.از سوي ديگر ،سياستهاي��ي از قبيل ممنوعيت
ورود کاال و يا ايجاد محدوديتهاي طوالني مدت ورود

کاال به بهانه حمايت از توليد و توانمند سازي واحدهاي
تولي��دي به منظور مقابله با قاچ��اق کاال که همگي در
طول ساليان گذش��ته ودر صنايع مختلف بارها امتحان
شده و به نتايج مطلوبي دست نيافته است ،اما همچنان
مدافعاني پروپا ق��رص دارد.البته اين سياستها ممکن
است که براي برخي از حاميان آن ،منافع ش��خصي به
همراه داشته باش��د ،ولي قطعا اين روشها که بمنظور
توانمند سازي واحدهاي توليدي جهت مبارزه با کاالي
قاچاق اتخاذ ميگردد ،راه به جايي نخواهد برد؛ کما اينکه
در طي ساليان اخير هم توفيق چنداني بدست نيامده و
همچنين به نفع توليد ملي و اقتصاد مردم نيز نيست.در
عين حال ،ميدانيم که قاچاق پديدهاي است اقتصادي و
مبارزه با آن قطعا راه حل��ي اقتصادي دارد؛ به اين معنا
که شناخت عوامل ظهور و بروز قاچاق کاال و همچنين
شناخت عواملي که باعث ايجاد تقاضا براي کاالي قاچاق
است ،ميتواند مارا در راه مبارزه با اين پديده شوم کمک
و راهنماي��ي نمايد .البته در اين مقاله منظور از قاچاق ،
همان قاچاق غيررسميو از مبادي غيررسمياست و در
اينجا قصد ورود به مباحثي همچون اظهار خالف وغيره
ي به
که باعث ورود کاالي قاچاق از طريق مجاري رسم 
کشور ميشود را ندارم.به هر حال شناسايي علل استقبال
م��ردم از کاالي قاچاق و تالش براي تامين اين نيازها
از طريق تقويت توليدات داخل��ي ،راهحل موثري براي
کاهش قاچاق به کش��ور است.کاهش قيمت تمام شده
توليدات داخلي که مستقيما بر روي کاهش قيمتهاي
ف��روش تاثير ميگذارد  ،طراحي مناس��ب و باب ميل و
سليقه جامعه  ،برطرف نم��ودن کمبودهاي احتمالي از
طريق افزايش توليدات داخلي و يا تس��هيل واردات اين
کمبودها از طريق مجاري رسمي ،ايجاد ش��غل و درامد
مناسب ب��راي نيروي اماده به کار در کش��ور و کاهش
ن��رخ بيکاري و ......ميتواند به کاهش حجم قاچاق کاال
به کشور کمک نمايد.تجربه نشان داده است که هر چند
ورود کاالي��ي را که در جامعه تقاضا براي آن وجود دارد
را سخ��ت تر کنيم  ،زمين��ه ورود آن بصورت قاچاق را
مساعد تر کرده ايم .لذا ورود قانوني کاالهايي را که در
بازار داخلي تقاض��ا دارد و ضمنا کمبود توليدات داخلي
در اين زمينه هم احس��اس ميگ��ردد بايد سهل و آسان
نم��ود تا هم نياز مردم را برطرف کرده باش��يم و هم از
ورود آن بصورت غير قانوني جلوگيري کرده باش��يم .نا
گفته پيداست ک��ه اين روش مزايايي ديگري همچون
کسب درامدهاي قانوني دولت  ،که هم اکنون به جيب

قاچاقچيان ميرود و همچنين بدس��ت آوردن امارهاي
واقع��ي از نيازه��ا و مصارف مردم را ني��ز در پي خواهد
داشت .بديهي است که هر گونه ممنوعيت ورود کاال و يا
ايجاد محدوديتهاي بلند مدت براي ورود کاالي مورد
تقاضاي جامعه  ،عطش مردم را افزايش داده و خواسته
و ناخواست��ه باعث افزايش حجم ورود آن کاال بصورت
قاچاق به داخل کشور گرديده و در ضمن بازار برندهاي
تقلبي را نيز داغ خواهد کرد.لذا  ،بمنظور مبارزه قطعي با
پديده قاچاق کاال و همزمان با برخوردهاي تعزيراتي با
قانون شکنان اصلي و عمده  ،ميبايد نسبت به خشکاندن
ريش��ههاي بروز آن و توانمند سازي بنگاههاي توليدي
داخلي نيز همت گمارد.توانمند سازي بنگاههاي داخلي با
اجراي کامل قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار تا
حدود زيادي ميسر است  ،عادالنه کردن فضاي رقابتي
براي بنگاههاي داخلي در مقايس��ه ب��ا رقباي خارجي ،
تامين نقدينگي مورد نياز اين بنگاهها متناسب با کاهش
ارزش پ��ول ملي  ،بهبود و توسعه روابط تجاري با ساير
کشورها و علي الخصوص همسايگانمان از طريق عقد
قراردادهاي تجاري دو و چند جانبه و همچنين عضويت
در پيمانهاي تجاري منطقهاي و بين المللي  ،استفاده
حداکثري از ظرفيتهاي نصب ش��ده توليدي در کشور
بمنظور کاهش قيمت تمام شده کاالي توليدي که باعث
افزاي��ش توان رقابتي با ساير رقبا خواهد ش��د  ،اعطاي
مشوقهاي موثر صادراتي به واحدهاي توليدي صادراتي
و نهايتا تثبيت نرخ ارز وايجاد ثبات در بازار ارزي کشور
از جمله راهکارهايي است که ميتواند به توانمند سازي
بنگاهه��اي اقتصادي و تولي��دي داخلي کمک نموده و
زمينهه��اي بروز و ظهور قاچ��اق را از بين ببرد تا ديگر
نيازکمتري به برخوردهاي تعزيراتي و استفاده از نيروي
انس��اني در برخورد با کاالي قاچاق احساس شود .بطور
کلي هرچند نقش مس��تقيم نيروي انساني در مبارزه با
قاچاق کاال کمتر ش��ده و مبارزه بصورت سيستماتيک
انجام گيرد  ،ش��انس موفقيت آن بيشتر خواهد شد .ما
نبايد از اينکه درصدي از بازار هر کااليي اعم از پوشاک
و يا غير پوشاک در اختيار رقبا قرار بگيرد  ،ترس و واهمه
به خود راه بدهيم و نبايد رسالتمان را اينگونه تعريف کنيم
که صد در صد نيازمان به يک نوع خاص از کاال را حتما
خودم��ان تامين کنيم حتي به قيمت ممنوعيت واردات
آن کاال و بس��تن مرزها .بلکه رسالتمان بايد اين باشد
که اگر مثال درصدي از تقاضاي مردم به پوشاک را رقبا
و برندهاي خارجي ما در اختيار گرفتهاند  ،البته بصورت
قانونمن��د  ،همزمان ما نيز بايد بتوانيم حداقل به همان
مقدارو ارزش از توليدات همان صنعت را به ساير کشورها
صادر نماييم تا بدين صورت روابط تجاري خود را نيز با
جهان حفظ کرده باش��يم .طبيعي است که هر کنشي
منجر به ايجاد واکنشي مشابه و به همان قدرت از طرف
مقابل خواهد شد و قطعا اين رفتار تجاري ما از سوي رقبا
بدون پاسخ نخواهد بود .ش��ايد يکي از داليلي که هنوز
و پس از چهار سال هنوز نتوانسته ايم رکورد  ۵۰ميليارد
دالري ص��ادرات غير نفتي سال  ۱۳۹۳را تکرار کنيم ،
همين رفتارها باشد.به عبارت ديگر با ممنوعيت ورود هر
کااليي به کشور  ،همزمان راه صادرات توليدات داخلي
آن کاال را نيز خواهيم بست که قطعا به نفع اقتصاد کشور
نخواهد بود و کمکي هم به ريشه کن کردن قاچاق و يا
توانمند سازي واحدهاي توليدي داخلي نمينمايد.

امضاي هزار ميليارد تومان قرارداد آمادهسازي در پرديس

پرونده مسکن مهر پرند شهريور  ۹۸بسته ميشود

با  1000ميليارد توم��ان پروژه آماده سازي
و مراکز محله امضا ميش��ود ،افزود :تامين
کسري واحدهاي مسکن مهر را در پرديس
داري��م که با مس��اعدت بانک مس��کن در
حال پيگيري اين موضوع هس��تيم .بخش
زيادي از اين کس��ريها برطرف ميش��ود
تا بتوانيم مطالبه به حق متقاضيان را سال
آينده عملياتي کنيم که تحويل آنها در سال
آينده محقق نميشود چون ساخت و ساز از
اواخر امسال آغاز خواهد ميشود.مديرعامل
ش��رکت عمران پرديس با تاکيد بر اين که
هدف ما استف��اده از ظرفيته��اي داخلي
براي تکميل مسکن مهر است ،اظهار کرد:
از تمام ظرفيته��اي موجود براي تکميل
اين پروژهه��ا استف��اده ميکنيم.هدايت با

اش��اره به برخورد جدي با پيمانکاران گفت:
دادستان پرديس وارد اين موضوع ش��ده و
هشت سازنده را احضار کرد که از اين تعداد
 5پيمان��کار کار خود را مجددا آغاز کردهاند
و ط��ي روزه��اي آينده نيز س��ه سازنده را
جايگزين سازندههاي باقيمانده ميکنيم.وي
در پاسخ به پرسش تسنيم مبني بر اين که
چه زماني قرارگاه خاتم فعاليت خود را براي
تامين زيرساختها و مترو آغاز ميکند ،اظهار
کرد :در بحث مشارکت در موضوع ساخت
مترو و بخشهايي از زيرساختهاي مورد
نياز پروژههاي مسکن مهر از ظرفيتهاي
قرارگاه خاتم االنبياء استفاده خواهيم که اين
همکاري در مرحله اخذ مجوزهاي الزم قرار
دارد.

رويترز :کره جنوبي واردات ميعانات گازي از ايران را از سر گرفت

مناب��ع آگاه اعالم کردند پ��س از  ۴ماه توقف
ص��ادرات حاملهاي انرژي از اي��ران به کره
جنوب��ي ،اين کش��ور در ماه ژانوي��ه  ۲ميليون
بش��که ميعانات گازي از ايران دريافت خواهد
کرد .به گزارش فارس به نقل از رويترز ،منابع
آگاه اع�لام کردند يک ش��رکت نفتي کرهاي
قص��د دارد در م��اه ژانوي��ه  ۲ميليون بش��که
ميعانات گازي از اي��ران دريافت کند.حدود ۴
ماه است ک��ه به دليل بازگش��ت تحريمهاي
آمريکا علي��ه ايران در پي خروج اين کش��ور
از برجام ،ک��ره جنوبي دريافت نفت و ميعانات
گازي از ايران را متوقف کرده است و محموله
کنوني عمال نخس��تين محمول��ه نفتي ايران
به کره جنوبي طي  ۴ماه گذش��ته محس��وب
ميش��ود.کره پنجمي��ن واردکنن��ده نف��ت در
جهان محس��وب ميش��ود و انتظ��ار ميرود

معاون وزير راه و ش��هرسازي با اعالم اين که افزايش
وام مسکن مهر هنوز نهايي نشده است ،گفت :تا پايان
امسال قرارداد ساخت ۶۰هزار مسکن براي اقشار متوسط
در ش��هرهاي جديد امضا ميش��ود .به گزارش تسنيم،
حبيب اهلل طاهرخاني در نمايشگاه مسکن ،شهرسازي
و بازآفريني ش��هري با بيان اين که حدود يک ميليون
نفر در شهرهاي جديد اسکان دارند و  7شهر به محدوده
جمعيتي  100هزار نفري رسيده اند ،اظهار کرد :پرديس،
پرند ،انديش��ه ،بهارستان ،فوالدش��هر ،صدرا ،سهند 7
شهري مذکور هستند.وي با بيان اين که متوسط رشد
جمعيتي شهرهاي جديد  10برابر متوسط رشد جمعيتي
ش��هري کش��ور است ،افزود :در برخي شهرهاي جديد
کشور ساالنه  24درصد رشد جمعيت گزارش شده است.

نخستين محموله ميعانات گازي ايران با حجم
 ۹۶۰هزار بش��که اين هفته ب��ه بندر اينچئون
ک��ره برسد.بنا به آمار ش��رکتهاي کارگزاري
نخستين محموله ميعانات گازي ايران در روز
 ۱۵ژانويه در بندر کره پهلو خواهد گرفت.اين
منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود ،ادامه
داد :محموله دوم که ش��امل  ۹۹۰هزار بشکه
ميعانات گازي است اواخ��ر ماه جاري به کره
خواهد رسيد.ب��ر اساس معافيت ارائهش��ده از
سوي آمريکا کرهايه��ا ميتوانند روزانه ۲۰۰
هزار بشکه نفت از ايران دريافت کنند.
ي اينو ويشن
پيشتر مديرعامل پااليشگاه اسک 
کره که بزرگترين ش��رکت پااليشگاهي اين
کشور محسوب ميش��ود ،اعالم کرده بود که
کره اواخر ماه ژانويه يا اوايل ماه فوريه واردات
نفت از ايران را از سر خواهد گرفت.

منتظر وزارت نفت و نيرو نميمانيم

مديرعامل ش��هر جديد پرند ب��ا بيان اينکه
مسکن مهر ش��هر جديد پرند در پايان نيمه
اول س��ال آين��ده به پاي��ان ميرسد ،گفت:
متوسط رشد جمعيت پرند ساالنه  22درصد
است که اين رش��د ناشي از مهاجرت است.
به گزارش فارس ،محس��ن وطنخواهي در
حاشيهنخستيننمايشگاهمسکن،شهرسازي
و بازآفريني شهري در جمع خبرنگاران با بيان
اينکه متوسط رشد جمعيت پرند ساالنه 22
درصد است ،گفت :رشد جمعيت در شهر پرند
ناش��ي از مهاجرت است.وي اف��زود :در افق
سال  1404پيشبيني شده تا جمعيت شهر
جديد پرند به  483ه��زار نفر برسد ،قطعا با
اتمام پروژه مسکن مهر و سکونت متقاضيان

کاهش ۸۳درصديسرمايهگذاريمستقيمچيندرآمريکا

سرمايهگذاري مس��تقيم چين در آمريکاي ش��مالي
و اروپ��ا در پ��ي اعم��ال محدوديت ق��رارداد توسط
چينيها در آمريکا در کن��ار محدوديتهاي موجود
در پکن ۷۳ ،درصد کاهش يافت.به گزارش فارس
به نقل از راش��اتودي ،به دليلسختتر شدنخريد
شرکتهايموجود در آمريکا توسط چينيها در کنار
وجود محدوديتدر سرمايهگذاري خارجي چينيها
ک��ه از سوي دولت اين کش��ور اعمال ش��ده است،
سرمايهگذاري اين کش��ور آسيايي در اروپا و آمريکا
 ۷۳درصد کاهش يافت .بنا به آمار ارائهشده از سوي
مؤسس��ه حقوقي بيکر اند مکن��زي سرمايهگذاري
مس��تقيم خارجي چين در آمريکا به ش��دت منفي
ش��ده و به کمترين ميزان در  ۷سال گذشته رسيده
اس��ت .سرمايهگ��ذاري چين در آمري��کا  ۸۳درصد
کاهش يافته اما در کان��ادا  ۸۰درصد افزايش يافته
است.سال گذش��ته ش��رکتهاي چين��ي تنها ۴.۸

افزايش وام مسکن مهر هنوز نهايي نشده است

اين يک عنصر اثرگذار است ک��ه ميتواند برنامههاي
توسعهاي شهرها را در مسير اصلي خود هدايت کند.وي
تاکيد کرد :هدف اصلي ما اين است که مسکن مهر سال
آينده در شهرهاي جديد به پايان برسانيم ،به خصوص
شهرها و پروژههايي که مسئله حقوقي خاصي نداريم.
معاون وزير راه و شهرسازي گفت :در حوزه مسکن مهر
در اليحه سال آينده تمهيدات خوبي انديشيده شده که
اين نويد را ميدهد عملکرد موفق تري در سال  98در
حوزه مسکن مهر داش��ته باشيم.طاهرخاني با اشاره به
عرضه  200هزار واحد مس��کوني در شهرهاي جديد تا

مس��کن مهر جمعيت بيشتري در اين شهر
ساکن خواهند شد.مديرعامل شهر جديد پرند
با بيان اينکه برنامه افتتاح واحدهاي مسکن
مهر باقيمانده در اين شهر حدود  25هزار واحد
مسکوني است ،گفت :تا پايان سال جاري 13
هزار واحد مسکوني مهر در شهر پرند افتتاح
خواهد شد ،اما به ش��رط آنکه دستگاههاي
خدمترسان بتوانند اقدام به تامين آب ،برق و
گاز اين واحدها کنند.وطنخواهي تاکيد کرد:
البته وزارت راه و شهرسازي به ما اجازه داده
است ،تا ديگر منتظر وزارت نفت و نيرو نمانيم
و خ��ود با تامين اعتبار خدمات زيربنايي اين
واحدها را تکميل کنيم.وي گفت :تا شهريور
ماه سال آينده واحدهاي مسکن مهر پرند به
بهرهب��رداري خواهند رسيد و ميتوان گفت،
پرونده مسکن مهر در اين شهر بسته خواهد
ش��د.به گفته وي با واگ��ذاري مترو پرند به
ش��هرداري قطعا سرعت تکميل اين پروژه
افزايش خواهد يافت.

سال  1400است ،بيان کرد :سيستم مديريت و نظارت
خاصي براي اين برنامه در ش��رکت مادر شکل گرفته
است.وي اولويت شهرهاي جديد را فعاليتهاي عمراني
گسترده براي ارتقاي کيفيت زندگي اعالم کرد و افزود:
پروژههاي متعدد مشارکتي در اين بخش آغاز شده است.
وي با بيان اين که ساخت قطار شهري تهران-پرديس
سال آينده آغاز ميشود و خوشبختانه در اليحه بودجه
سال آينده داراي رديف شده است ،اظهار کرد :طرح مترو
فرودگاه امام تا پرند ،متوقف شده بود که با توافق انجام
شده با ش��هرداري اميدواريم اين پروژه به زودي فعال

ميليارد دالر سرمايهگذاري و خريد سهام شرکتها
در آمري��کا را انجام دادند و اين درحالي است که اين
رقم نس��بت به  ۲۹ميلي��ارد دالر سال  ۲۰۱۷معادل
 ۸۴درصد کاهش يافته و نسبت به  ۴۶ميليارد دالر
سال  ۹۰ ،۲۰۱۶درصد سقوط کرده است.با توجه به
آنکه شرکتهاي چيني در سال گذشته  ۱۳ميليارد
دالر از داراييهاي خود را در آمريکا فروختهاند ،ميزان
خالص سرمايهگ��ذاري چينيها در آمريکا  ۸ميليارد
دالردر سال  ۲۰۱۸منفي شده است.گروه مشاورهاي
روديوم امروز هشدار داد طي سال جاري نيز فشارها
همچنان پابرجا خواهد بود و بعيد به نظر ميرسد که
روابط تيره آمريکا با چين طي سال جاري بهبود يابد.
قوانين سختگيرانهتر در خريد شرکتهايموجود در
آمريکا توسط چينيها که از سوي واشنگتن اعمال
شده است باعث ش��د تا در سال  ۱۴ ،۲۰۱۸قرارداد
خريد شرکت در آمريکا توسط چينيها لغو شود.

شود.مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد با بيان
اين که مس��کن مهر پارسال اعتبار  100ميليارد تومان
داشتيم که امسال به  450ميليارد تومان افزايش يافته
است ،اظهار کرد :سال  96سازمان برنامه  1000ميليارد
تومان اوراق مش��ارکت براي وزارت نيرو و مسکن مهر
( 200ميليارد تومان) اختصاص يافت.طاهرخاني با بيان
اين که فروش عرصه مسکن مهر نيز يکي از محلهاي
درآمدي ش��رکتهاي عمران شهرهاي جديد است در
پاسخ به تسنيم در خصوص ميزان جذب سرمايه گذاري
در ش��هرهاي جديد بيان کرد :عملکرد امسال در جذب
سرمايه نسبت به سال گذشته در بخش درآمدي دو برابر
شده است .اين مسئله به ش��هرهاي جديد قدرت داده
است.
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اخبار
بازار مسکن قفل شده است

فع��ال بازار مس��کن با بي��ان اين که
ب��ازار مس��کن در کش��ور قفل ش��ده
است ،گفت :نياز کنوني بازار مس��کن
ساختخانههاي  ۵۰تا  ۶۰متري است
که تقاضاي بس��يار زي��ادي براي اين
قبيل واحدهاي مس��کوني وجود دارد.
به گزارش تس��نيم ،عباس شوکتي در
حاش��يه برگزاري نمايش��گاه مسکن،
ش��هرسازي و بازآفريني ش��هري در
جمع خبرنگاران اظه��ار کرد :در حال
حاضر بازار مس��کن کش��ور در رکود
کام��ل به سر ميب��رد و معامالت آن
قفل شده است.
وي با بي��ان اين که براي حل معضل
کنون��ي مس��کن بايد دي��د متوليان و
دس��ت ان��درکاران چق��در ميخواهند
همکاري داش��ته باش��ند ،افزود :يکي
از راهکاره��ا ب��راي افزايش ساخت و
ساز مس��کن اين است که وزارت راه
و ش��هرسازي زمينه��اي در اختي��ار
خود را ب��ا قيمت مناسب يا به صورت
رايگان در اختيار سازندگان قرار دارد.
وي تصريح کرد :وام مسکن شايد در
مقطعي براي بازار مسکن خوب باشد،
اما در شرايط کنوني اقتصادي افزايش
تسهيالت باعث ايجاد تورم در قيمت
مسکن خواهد شد.
وي ب��ا بي��ان اينکه در ح��ال حاضر
کشور نيازمند ساخت خانههاي لوکس
گ متراژ نيس��ت ،گف��ت :نياز
و ب��زر 
کنوني بازار مس��کن ساخت خانههاي
 50ت��ا  60متري است ک��ه تقاضاي
بسيار زيادي براي اين قبيل واحدهاي
مسکوني وجود دارد.
بسته حمايتي دولت فقط به
يارانهبگيران پرداخت ميشود

پرداخت بس��ته حمايتي دولت تنها به
آن دسته از افرادي پرداخت ميش��ود
که يارانه دريافت ميکنند .در صورتي
که فردي يارانه دريافت نکند مشمول
اين طرح نميشود.
ب��ه گ��زارش تس��نيم ،پي��رو مصوبه
هي��أت محت��رم وزي��ران درخصوص
«دستورالعمل بس��ته کمک جبراني و
حماي��ت غذايي از گروههاي کمدرآمد
جامعه» موضوع تصويبنامه ش��ماره
/113437ت 55855ه��ـ م��ورخ
 ،1397.8.28آمار بيمهپردازان سازمان
تأمين اجتماعي مقرر ش��د خانوارهايي
با درآمد کمتر از سه ميليون تومان در
ماه ،بسته حمايتي را دريافت کنند.اما
سؤاالت متعددي براي مشموالن اين
طرح وجود دارد.
آن دسته از افرادي که يارانه دريافت
نميکنند آيا مش��مول بس��ته حمايتي
دولت ميشوند؟ اگر فردي يارانه خود
را بع��د از ازدواج از خان��وادهاش ج��دا
نکرده باشد و حقوق کمتر از 3ميليون
تومان دريافت کند ،مش��مول بس��ته
حمايتي ميش��ود؟ آن دسته از افرادي
که يارانههايش��ان در طرح ساماندهي
يارانه نقدي حذف شده باشد مشمول
بسته حمايتي ميشوند؟ طبق اظهارات
يک��ي از مديران وزارت کار ،آن دسته
از اف��رادي که يارانه دريافت نميکنند
مشمول بسته حمايتي نميشوند.
فعاليت صندوق قرضالحسنه مهر
ايثارگران غير مجاز است

تش��کيالتي موس��وم ب��ه صن��دوق
قرضالحس��نه مهر ايثارگران فاقد هر
گونه مجوز از بانک مرکزي جمهوري
اسالميايران است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
به نقل از روابط عموميبانک مرکزي،
بانک مرکزي ب��ه اطالع عموم جامعه
ميرسان��د که تش��کيالتي موسوم به
صندوق قرضالحس��نه مهر ايثارگران
)موسس��ه حمايت ايثارگران) فاقد هر
گونه مجوز از بانک مرکزي جمهوري
اسالمياي��ران بوده و فعاليت آن تحت
عنوان صندوق قرضالحسنه و شماره
ثب��ت مجع��ول  ۸۱۶غيرقانوني است.
اوراق گواه��ي سپ��رده سرمايهگذاري
منتشره از سوي نهاد مذکور که همراه
با درج عب��ارت جعلي «اي��ن صندوق
تحت نظ��ارت بانک مرک��زي است»
فاق��د هرگون��ه اعتب��ار و ارزش بوده
و مغاي��ر ب��ا قوانين و مق��ررات است.
از اي��ن رو ض��روري اس��ت هموطنان
ب��ه منظ��ور جلوگيري از ب��ه مخاطره
افت��ادن سرمايههاي خ��ود از هر گونه
ارتباط با موسس��ه جعل��ي مذکور اعم
از سپردهگذاري يا دريافت تس��هيالت
جدا ً خودداري کنند.موضوع جلوگيري
از ادامه فعاليت صن��دوق غيرمجاز ياد
ش��ده از طريق نيروي انتظاميو طرح
شکايت عليه آن نزد مرجع قضايي در
مرحله اجرا قرار دارد.

