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 بي تفاوتي سرمايه گذاران بورسي
به بازي رواني امريكايي ها 

 ارزش معامالت خرد بورس تهران 
دوباره تقويت شد 

همزمان با تقويت مجدد معامالت خرد در بازار بورس اوراق بهادار 
تهران به نظر مي رس�د س�رمايه گذاران نس�بت به ريس�ك هاي 
بين المللي و همچنين اقدامات امريكا و پروپاگاندايي كه امريكايي ها 
روي اقتصاد ايران پياده  مي كنند، بي تفاوت شده اند، زيرا ارزش اين 
دس�ت از معامالت مجدداً به بيش از هزار ميلي�ارد تومان در روز 
بازگش�ت. در همين راس�تا ش�اخص كل بورس اوراق به�ادار نيز 
طي س�ه روز گذش�ته بيش از 10 هزار واحد رش�د داش�ته است.

به گزارش »جوان«، اگرچه امريكايي ها تالش مي كنند سايه ريسك هاي 
بين المللي را همچنان  بر سر  اقتصاد ايران مستدام بدارند و طي روزهاي 
اخير نيز از تحريم هاي اقتصادي به تحريم اش��خاص روي آورده اند، اما 
تقويت ارزش معامالت خرد در بازار س��رمايه نش��ان مي دهد كه س��ايه 
ريسك هاي بين المللي بر سر اقتصاد ايران در حال فروكش كردن است، به 
ويژه اينكه در ماجراي پهپاد امريكايي ديديم كه جنگ نظامي دست كم در 
چنين شرايطي موضوعيت ندارد، از اين رو سرمايه گذاران نيز با اطمينان 

خاطر بيشتري معامالت خود در بازار سرمايه را انجام مي دهند.
معامالت خرد بازار بورس تهران كه در اوايل هفته جاري به زير يك هزار 
ميليارد تومان رسيده بود،  مجدداً اين دست از معامالت در بازار تقويت 
شد و به بيش از يك هزار ميليارد تومان در روز رسيد. در همين راستا  
گزارش های خرداد ماه شركت های بزرگ حاضر در بورس گويا به مذاق 
بازار خوش آمد و در نهايت شاخص كل بورس تهران روز گذشته با رشد 
بيش از 2500 واحدی به كار خود پايان داد. اگرچه در روزهاي ابتدايي 
هفته جاري كاهش ارزش معامالت خرد بورس اوراق بهادار نگراني را در 
بازار ايجاد كرده بود، اما رفته رفته شاهد تقويت معامالت خرد در بازار 
هس��تيم، به طوری كه ارزش معامالت خرد با فاصله گرفتن از روزهای 
كم رمق به بيش از 1100 ميليارد تومان رسيد. اين رويداد نشان مي دهد 
كه كم كم اثرات ريسك های بين المللی و تحريم های يكجانبه امريكا با 

بی تفاوتی سرمايه گذاران روبه رو شده است. 
   نگاهی به ارزش معامالت

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روز سه شنبه 
چهارم تير ۹۸ با افزايش 2 ه��زار و 5۳0 واحدی روبه رو ش��د و به رقم 
2۴5هزار و ۹۸ واحد رس��يد. ارزش روز بازار نيز ب��ه بيش از ۹۳0 هزار 
ميليارد تومان رس��يد. حجم معامالت بورس تهران ۳ ميليارد و 5۸5 
ميليون سهم و ارزش معامالت آن هزار و ۳۸۹ ميليارد تومان ثبت شد كه 
از اين ميان هزار و 17۸ ميليارد تومان آن ارزش معامالت خرد بوده است. 
در ميان نمادها نيز نماد »فوالد«، »خساپا« و »جم پيلن« بيشترين ارزش 
معامالت را در بورس تهران به خود اختصاص دادند. در جريان معامالت 
روز گذش��ته نمادهايي چون  »فوالد«، »فمل��ی«، »فارس« و »كگل« 

بيشترين اثر مثبت را روی جهش شاخص كل داشتند.

گرانی قیمت گوشت در زمین دالالن 
قيمت منطقی گوشت كيلويی ۷۵ هزار تومان است  

دالالن اجازه نمی دهند  
مع�اون وزي�ر جه�اد كش�اورزی ضع�ف در نظ�ارت و كنت�رل 
قيم�ت گوش�ت را ب�ه زمي�ن دالالن انداخ�ت و واس�طه ها را 
مقص�ران اصل�ی افزاي�ش قيم�ت گوش�ت قرم�ز اع�الم ك�رد. 
از سال گذش��ته تاكنون بازار گوش��ت قرمز دچار نابسامانی شده است و 
وزارت جهاد كشاورزی و صمت با آن تشكيالت و زيرمجموعه های عريض 
و طويلشان نتوانسته اند بازار را به دست بگيرند و قيمت ها را كنترل كنند. 
امس��ال نيز از ابتدای فروردين تخصيص ارز دولتی برای واردات گوشت 
متوقف شد تا شايد س��ودجويی ها از محل واردات  كاهش يابد. به گفته 
معاونان وزارت جهاد كشاورزی توليد گوش��ت در سه ماهه امسال رشد 
داش��ته و آرامش به بازار گوشت قرمز بازگشته اس��ت، اما ظاهراً دالالن 
همچنان در بازار گوشت قرمز پرقدرت فعاليت می كنند و مانع از كاهش 
قيمت ها می شوند. در اين خصوص معاون وزير جهاد كشاورزی در حاشيه 
نشست نقش تشكل های جهادی در رونق توليد، ضعف مديريتی و نظارتی 
اين وزارتخانه و ستاد تنظيم بازار را در كنترل قيمت ها به گردن دالالن 
انداخت و گفت: در حال حاضر با افزايش توليد گوشت قرمز و گوشت مرغ 
در بازار و كاهش قيمت آنها نسبت به ماه های اخير و سال گذشته هستيم، 
اما زمانی كه قيم��ت محصوالت پروتئينی پايين می آي��د، دالالن اجازه 
كاهش بيشتر آن را نمی دهند و وقتی كه باال می رود به آن دامن می زنند.

مرتضی رضايی افزود: برآورد توليد ۸۶0 هزار تن گوشت قرمز برای امسال 
شده است و با توجه به شرايط مطلوب مراتع، پيش بينی افزايش توليد و 

ادامه روند كاهشی قيمت گوشت قرمز مطمئناً می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اينكه قيمت دام زن��ده، كيلويی حدود ۳5 هزار 
تومان است، قيمت منطقی هر كيلوگرم گوشت گوسفندی تازه نبايد بيش 
از 75 هزار تومان باشد و در اين زمينه تشكل های توليدكننده گوشت قرمز 

و بخش خصوصی می تواند ايفای نقش مناسبی كند.
رضايی گفت: در چند ماهه اخير حدود 10 هزار تومان قيمت گوشت قرمز 
به ازای هر كيلو كاهش يافته، ولی اين كاهش كمتر از كاهش قيمت دام 
زنده است، در واقع واسطه ها اجازه كاهش واقعی را به قيمت گوشت قرمز 
نمی دهند. بايد امكاناتی فراهم شود تا دامداران از طريق تشكل هايشان 

امكان عرضه مستقيم گوشت را پيدا كنند و واسطه ها حذف شوند.
   با افزايش قيمت سبوس مخالفيم 

معاون وزير جهاد كشاورزی با اش��اره به اينكه سبوس يكی از نهاده های 
مورد نياز در توليد گوشت قرمز است كه افزايش قيمتش موجب افزايش 
قيمت گوشت و شير می ش��ود، گفت: قيمت اين محصول تا اواخر سال 
گذشته به ازای هر كيلو ۸۶0 تومان بود، ولی اكنون 1250 تومان رسيده 
و وزارت جهاد كشاورزی هم مخالفت خود را با اين افزايش قيمت اظهار 
كرده است. اميدواريم برای جلوگيری از افزايش هزينه های توليد گوشت 
قرمز، اين خواسته وزارت جهاد كش��اورزی مورد توجه قرار گيرد و اين 

محصول با قيمت قبلی به دست دامداران برسد.

انتقاد وزير راه از طرح مسکن اجتماعی
وزي�ر راه از رونماي�ی ط�رح تأمي�ن مس�كن كاركن�ان دول�ت 
در آين�ده نزدي�ك خب�ر داد و گف�ت: كميت�ه وي�ژه ای ب�رای 
رون�ق مس�كن توس�ط نماين�دگان وزارتخانه ها و س�ازمان های 
می ش�ود. تش�كيل  شهرس�ازی  عال�ی  ش�ورای   عض�و 

محمد اسالمی در حاش��يه پنجمين جلسه ش��ورای  عالی شهرسازی و 
معماری ايران اعالم كرد: پش��تيبانی از تصميم دولت در خصوص رونق 
دادن به توليد مسكن در كشور كه هم مورد تأكيد مقام معظم رهبری و هم 
رئيس جمهور بوده و به مطالبه مردمی تبديل شده، موضوع مهمی است كه 
در نظر داريم با همكاری سازمان ها و وزارتخانه ها به تحقق آن دست يابيم. 
اسالمی از رونمايی طرح تأمين مسكن كاركنان دولت )طرح تام كاد( در 
هفته های آتی خبر داد و افزود: بر اساس قانون ساماندهی زمين، مسكن و 
قانون پس انداز مسكن، طرح تأمين مسكن كاركنان دولت كه مورد تأكيد 
رئيس جمهوری اس��ت، عملياتی و اجرايی می ش��ود. عضو كابينه دولت 
دوازدهم خاطرنشان كرد: طرح تأمين مسكن كاركنان دولت به اين شيوه 
برنامه ريزی شده است تا كارمندان دولت و جوانانی كه در خدمت دولت 
هستند از بدو خدمت از حقوق ماهانه آنها كسر و به صندوقی واريز شود تا 

بعد از مدت زمان تعيين شده، كارمندان دولت صاحبخانه شوند.
اسالمی ضمن مخالفت با طرح مسكن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب 
برای جامعه و فرهنگ ايرانی دانست و گفت: بايد برای طبقات مختلف 
اجتماعی مس��كن بس��ازيم كه البته توليد مسكن اقش��ار متوسط و 
كم درآمد جزو اهداف اولويت دار ماست. در عين حال در ساخت وساز، 
تركيب جمعيتی م��الک عمل قرار می گيرد. وی ب��ا تأكيد بر اينكه با 
مسكن اجتماعی به شدت مخالف است، توضيح داد: مسكن اجتماعی 
در هر جای دنيا كه رواج پيدا كرده به عنوان مس��كن های نش��ان دار 
شناخته شده است. عموماً اين مناطق به مناطقی تبديل شده اند كه 
به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشكالت و معضالت در آن هستيم. 
مس��كن اجتماعی در امريكا و اروپا نيز به عن��وان تجربه های ناموفق 
شناخته شده اند. وی از ابالغ طرح ويالسازی به شهرهای جديد برای 
طبقه اعيان همزمان با ساخت مسكن ارزان قيمت برای اقشار متوسط 
و كم درآمد جامعه خبر داد و هدف از آن را تركيب جمعيتی مناس��ب 

در شهرها عنوان كرد. 
.......................................................................................................................................

 افزايش قیمت سیب زمینی
و عدم نظارت بر صادرات

بی نظمی و نابس�امانی در صادرات بی رويه محصوالت كشاورزی و 
عدم نظارت بر ميزان آن موجب گرانی قيمت ها شده، به طوری قيمت 
سيب زمينی در دو روز گذشته به 8 تا ۹ هزار تومان افزايش يافته و 
ليموترش نيز به ۳۵ تا 40 هزار تومان رسيده است. رئيس اتحاديه 
فروشندگان ميوه و سبزی تهران معتقد است كه صادركنندگان بدون 
توجه به نياز داخل فقط به فكر منفعت مادی هستند و با آزادسازی 
صادرات يك محصول به صورت بی رويه اقدام به صادرات می كنند. 
اگر در س��ال های گذش��ته به دليل نبود نظارت بر كاشت محصوالت 
كشاورزی شاهد افزايش يا كاهش سيب زمينی و پياز بوديم، اكنون اما 
با افزايش قيمت ارز و سود باالی صادرات هرازچندگاهی شاهد افزايش 
قيمت ساير محصوالت كشاورزی هس��تيم. پس از داستان پرماجرای 
صادرات پياز و افزايش قيمت آن تا 12 هزار تومان اكنون نوبت به گرانی 

قيمت سيب زمينی و ليموترش رسيده است. 
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و س��بزی تهران دليل گرانی قيمت 
سيب زمينی را باال بودن قيمت در شهرهای مبدأ می داند و می گويد: 
س��يب زمينی هايی كه از جنوب كش��ور و گرگان به پايتخت منتقل 
می شوند به صورت عمده بين 5 تا 7 هزار تومان قيمت گذاری می شود 
و تا رسيدن به دست مصرف كننده قيمت آن ۹ هزار و 500 تومان نيز 
تعيين قيمت می شود. اسداهلل كارگر در گفت و گو با »جوان«، با تأكيد 
بر اينكه به دلي��ل بارندگی فراوان، انواع ميوه و س��بزی به وفور وجود 
دارد، می افزايد: متأس��فانه به دليل نبود نظارت بر صادرات به محض 
اينكه صادرات كااليی آزاد می ش��ود، صادر كنن��دگان بدون توجه به 
نياز داخل به صورت بی رويه اقدام به ص��ادرات می كنند. اين طبيعی 
است كه با كاهش عرضه، قيمت به يك باره افزايش يابد. وی خواستار 
برنامه ريزی و نظارت بيش��تر وزارت جهاد و صم��ت بر نحوه صادرات 
محصوالت كشاورزی شده است و می گويد: بايد برنامه ريزی بلندمدت 
برای صادرات داشته باش��يم و با توجه به ميزان مصرف داخلی، مازاد 
توليدمان را صادر كني��م. وی تعيين قيمت مي��وه را در ميدان اصلی 
ميوه تهران خارج از چارچوب می داند و عن��وان می كند: قيمت ها در 
داخل ميدان ميوه و تره بار بر اس��اس عرضه و تقاضا تعيين می شود، 
اما ميوه فروش��ان سطح ش��هر بايد بر اس��اس فاكتور خريدشان سود 
منطقی محاسبه كنند و ضايعات بارش��ان نيز به پای خودشان باشد، 

نه مصرف كنندگان.
.......................................................................................................................................

 مبلغ تراکنش های بین بانکی
10 برابر حجم نقدينگی

رئيس كل بان�ك مركزی با تش�ريح آم�ار عملكرد س�امانه های 
حاكميت�ی بانك مركزی اع�الم كرد كه جمع مبل�غ تراكنش های 
بين بانك�ی، 10 براب�ر بيش�تر از حج�م نقدينگ�ی ب�وده اس�ت.

عب�دالناص���ر همتی، در صفح�ه ش��خصی خود در فض��ای مجازی 
نوش��ت: در س��ال 1۳۹7 جمع مبلغ ت�راكنش ه�ای بين بانكی بيش 
ميليون ميلي�ارد ت�وم�ان بوده كه 10 ب�راب�ر بيش�تر از حج�م  از 21 

نقدينگ�ی در هم�ان س�ال است.

گزارش »جوان« از نخستين نشست خبری وزير اقتصاد بعد از 6 ماه  

باران پیش نويس طرح ها در وزارت اقتصاد

نخس�تين جلس�ه وزير اقتصاد بع�د از حدود 
شش ماه با اصحاب رسانه به جای ارائه گزارش 
عملك�رد اي�ن وزارتخانه در ماه ه�ای اخير به 
مجموعه ای از طرح مش�كالت اقتصاد ايران و 
بيان چندين پيش نويس طرح هايی پرداخته شد 
كه معلوم نيست مورد توجه رئيس جمهور باشد 
يا نه و اصاًل جنبه اجرايی پيدا خواهد كرد يا نه؟! 
فرهاد دژپسند در نشستی خبری از بهبود فضای 
كسب و كار، مقررات زدايی، اخذ ماليات از فعاالن 
اختالل گر در اقتصاد و راهكارهای دوازدهگانه برای 
استفاده از تهاتر نفت برای جذب سرمايه گذاری 
خارجی و تقويت پيمانكاران داخلی گفت و افزود: 
وی ك��ه تقريب��اً حض��ورش همزمان ب��ا اعمال 
تحريم های اقتصادی يك طرفه از س��وی امريكا 
مقارن ش��ده بود ترجيح داد در نخستين جلسه 
حضور در جمع خبرنگاران با سمت وزير به بيان 
كليات و تك��رار قوانين و مقررات تصويب ش��ده 
در س��ال های قبل بپردازد و در پاس��خ به سؤال 
»جوان« كه چرا آمار و ارقامی از عملكرد خود در 
اين شش ماهه ارائه نمی دهيد، عنوان كرد: اقتصاد 
در شرايط خاص جنگ اقتصادی است و ما نبايد 

دستمان را برای دشمنان باز كنيم. 
اگرچه اين ادعا در مواردی كاماًل صحيح و درست 
است، اما حتماً در مقابل كاهش درآمدهای دولت 
و فضای حاكم بر اقتصاد  نبايد ابر وزارتخانه اقتصاد 
تا اين حد منفعل باشد. ش��ايد از همين رو بود كه 
مرتب خبرنگاران از عملك��رد وزارتخانه ای مانند 
گمرک و رس��وب 101 هزار كانتير سؤال كردند 
و دژپس��ند ترجيح داد به جای گزارش كار شش 
ماهه از پيش نوي��س طرح هاي��ی مانند صندوق 
رهن و اجاره به ش��كلی كلی خبر بدهد كه هنوز 
هم مح��ل تأمين مناب��ع آن معلوم نيس��ت. وی 
همچنين تأكيد كرد: چه به لح��اظ بودجه و چه 
به لحاظ درآمدی راهكارهاي��ی را اتخاذ كرده ايم 
تا حداقل تنش به كش��ور وارد شود. راهكارهايی 

اتخاذ ش��ده تا در دوره كاه��ش درآمدهای نفتی 
به ساير درآمدهای پاک و درست متوسل شويم 
تا آرزوی ديرينه بودجه بدون نفت محقق ش��ود، 
اما به رغم سؤال خبرنگار »جوان« درباره جزئيات 
آن هيچ توضيحی ارائه نداد. وزير اقتصاد البته در 
تمام طول نشست خبری، تنها به آمار اخذ ماليات 
اش��اره كرد و گفت: با تالش همكاران در سازمان 
مالياتی به رغم پيش بينی های مبنی بر درآمد زير 
100هزار ميليارد تومان حدود 10۹هزار ميليارد 
تومان تحق��ق درآمد مالياتی ثبت ش��د و به اين 
ترتيب ميزان تحقق درآمدهای مالياتی در سال 

گذشته ۹7 درصد بود.
  رق�م ۳/۵ ميلي�ارد يا ۳۵ ميلي�ارد دالر 

مسئله اين نيست! 
وزير اقتصاد در ادامه به نكته ای جالب تر اشاره كرد 
و مدعی شد رقم جذب خارجی را كه در اوايل سال 
۹7 رقم سرمايه گذاری خارجی رقم نگران كننده 
1/7 ميليارد دالر بوده، اص��الح كرده و آن را ۳/5 
تا ۴ ميليارد دالر برآورد كرده است، در حالی كه 
وقتی حتی احتمال ج��ذب رقم 1/7ميليارد دالر 
وجود ندارد، چرا بايد ب��رآورد آن به ۳/5 ميليارد  
دالر تغيير كند و چرا رق��م مصوب را ۳5 ميليارد 

دالر اعالم نكرد و برای آن پروژه تعريف نكرد؟ 
وزير اقتصاد با اش��اره به رتبه كشور در شاخص 
فضای كس��ب وكار گفت: از همه فعاالن فضای 
كسب وكار درخواست داريم تا هرگونه بخشنامه 
و قانونی را كه مخل فضای كس��ب وكار است به 
وزارت اقتصاد منعكس كنند. در همين راستا در 
نظر داريم تعداد جلسات هيئت مقررات زدايی را 

دو برابر كنيم.
اين اظه��ارات نيز در حالی بيان ش��د ك��ه اداره 
مقررات زدايی در اين شش ماه و با توجه به شرايط 
خاص كشور اكنون بايد گزارشی از عملكرد خود 
ارائه و حداقل از كاهش مقررات خبر می داد، نه، 

دوبرابر شدن جلسات! 

  بس�ته رونق توليد ب�رای رئيس جمهور 
ارسال شد

دژپس��ند در ادامه به تشريح پيش نويس طرح ها 
پرداخت و گفت: يك بسته جامع برای رونق توليد 
طراحی ش��ده و پيش نويس آن به رئيس جمهور 
نيز ارسال شده است. رونق توليد در اين بسته از 
جوانب مختلف از جمله بهبود فضای كسب وكار 

ديده شده است.
وی افزود: اگر سرمايه در گردش توليدكنندگان 
تأمين شود، نرخ بهره برداری افزايش می يابد و در 

اين بسته به اين موضوع اشاره شده است.
وزير امور اقتصادی و دارايی ادامه داد: راهكارهای 
دوازدهگانه برای اس��تفاده تهاتری از نفت و قوام 
بخشيدن به درآمدهای ارزی كشور سرمايه گذاری 
خارجی و پيمانكاری داخلی طراحی شده كه در 
پاسخ به س��ؤال »جوان« باز كردن اين موضوع را 
اطالعات به دش��منان دادن ارزيابی كرد و آن را 

خيلی محرمانه دانست.
   فعال نماهای اقتصادی ماليات می دهند 

وی س��ومين پيش نويس طرحی را كه قرار است 
در هفته بع��د به هيئت دولت ارائ��ه كند، ماليات 
فعاليت های اختالل زا عنوان ك��رد و گفت: برای 
برخی فعال نماهای اقتصادی كه در بازار به دنبال 
ايجاد اختالل هستند ماليات وضع خواهيم كرد، 
ول��ی در عين حال در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار 
»جوان« ك��ه درب��اره ارائه جزئي��ات آن توضيح 
خواس��ت، گفت: تا تصويب اين پيش نويس نبايد 

برای فعاالن اقتصادی نگرانی ايجاد كنيم. 
وزير اقتصاد در مورد ماليات بر عايدی س��رمايه 
نيز عنوان كرد: پيش نويس اوليه آماده و بررسی 
شده اس��ت و تا نيمه اول امسال آن را برای دولت 
و در نهايت مجلس ارس��ال می كني��م. اين كار با 
حضور صاحب نظران دانش��گاهی انجام ش��ده و 
اصالح نهاي��ی پيش نويس آن در آس��تانه نهايی 
شدن است. وزير امور اقتصادی و دارايی در مورد 

پيمان های پولی دوجانبه با كش��ورها در شرايط 
تحريم گفت: پيش نويس اوليه قراردادهای پولی 
و مالی دوجانبه برای هفت كشور فرستاده شده و 
رئيس جمهور نيز در جريان اس��ت. با جديت اين 
موضوع را پيگيری می كنيم. از كش��ورهايی كه 
كميسيون های مشترک با آنها داريم بازخوردهای 
مثبتی گرفته ش��ده، اما اجازه بدهي��د به داليل 
شرايط موجود اطالع رسانی در اين زمينه صورت 
نگيرد و شما نيز همراهی كنيد. وزير اقتصاد يكی از 
اموراتی كه برای مردم در نظر گرفته شده را ايجاد 
صندوق رهن و اجاره با سازوكاری خاص دانست 
و در پاسخ به س��ؤال »جوان« درباره جزئيات اين 
طرح افزود: يكی از نگرانی های ما روند رشد اجاره 
است كه طبيعتاً مسئول مستقيم آن نيستيم، اما 
صندوقی را پيشنهاد داديم تا با يك روش خاص 

تأمين منابع مورد نياز رهن صورت بگيرد.
   مهل�ت بانك ها تا پايان س�ال برای صفر 

كردن دارايی های منجمد
دژپسند بار ديگر به مهلت بانك ها تا پايان سال برای 
صفر كردن دارايی های منجمد اشاره كرد و گفت: 
بانك ها بايد دارايی منجمد را تبديل به دارايی  كنند 
كه روند ارائه تسهيالت را بهبود ببخشند و توافقی 
با بانك های دولتی انجام ش��ده تا در پايان س��ال 
دارايی منجمد بانك ها صفر شود. وزير اقتصاد در 
ادامه به تنها پروژه عينی وزارت اقتصاد اشاره كرد 
و گفت: در آينده نزديك يك پروژه بزرگ با هدف 
هدايت نقدينگی افتتاح می كني��م تا با همكاری 
بانك سپه و بانك مس��كن اين طرح در اميدشهر 
تهرانپارس افتتاح شود. در اين طرح مسكن ۴ هزار 
واحدی، هم قيمت مس��كن كاهش می يابد و هم 

ساير كسب وكارها رونق خواهند يافت.
وزير امور اقتصادی و دارايی با بيان اينكه سال ۹7 
درآمدهای غيرنفتی با كمترين تغيير ادامه يافت، 
گفت: سه ماهه اول س��ال ۹۸ صادرات غيرنفتی 
روند قابل قبولی داشت، شايد روند مطلوب خيلی 
سخت باشد اما در شرايط كنونی قابل قبول است 

كه از نظر وزنی و ارزش، رشد مثبت دارد.
دژپس��ند در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری مبنی 
بر اينك��ه چرا به رغ��م دس��تور رئيس جمهور در 
خصوص كاهش رس��وب كاال در گم��ركات ۸5 
ه��زار كانتينر كاالی توليد ش��ده طب��ق آخرين 
گزارش يك 101هزار كانتينر افزايش يافته است، 
تصريح كرد: موجودی متفاوت است قبل از ورود 
به گمرک موجودی محس��وب می شود و گمرک 
نسبت به آن مأموريتی ندارد. وی افزود: دوباره از 
برخی گمركات و بنادر بازديد كردم كه در مورد 
كاالهای اساسی موضوعيت ندارد حتی تعدادی 
از كشتی ها در نوبت هستند كه در شرايط تحريم 
اين برای كشور مناسب است بخشی از موجودی 
كاالها به دليل مش��كالت حمل و نقل از بررسی 
كرديم عالوه بر دس��تور رئيس جمهور مجدداً با 
دستگاه های مربوطه موضوع بررسی خواهد شد و 
به خصوص برای كاالهای اساسی و خوراک دام كه 
با امنيت و سالمت همه ما درگير است و معموالً 

ترخيص آن هشت روز زمان می برد.
وزير اقتصاد ادامه داد: گروهی از كاالها به دليل 
اقتضای زمانی در گروه غيرضروری قرار گرفته و 
از واردات آنها جلوگيری شده است كه ترخيص 
نمی شود برخی ديگر نيز محل ارزی نامشخص 
دارند كه منتظريم واردكنندگان وضعيت آن را 

روشن كنند.

     محمدرضا عباسی - مهر

هادی  غالمحسینی

هم اكنون 4 هزار معدن غيرفعال در كشور وجود 
دارد كه برای امسال فعال سازی 1۵0 مورد از اين 
معادن در دستور كار سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صناي�ع معدنی ق�رار گرفته اس�ت. 
رئيس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع 
معدنی در مراس��م امض��ای تفاهمنامه همكاری 
دوجانبه بين خانه معدن و مركز تحقيقات فرآوری 

مواد معدنی در كرج اظهار داشت: طبق توافقی كه 
با جهاد دانشگاهی داش��تيم، قرار شد در ساختار 
شركت هايی كه نيازمند دانش هس��تند از توان 
دانشگاه ها استفاده كنيم. به گفته وی، مشاركت 
با بخش خصوص��ی در قالب تش��كل ها، منفعت 
دوس��ويه برای اين بخش و دولت در پی خواهد 

داشت.

خ��داداد غريب پور ادام��ه داد: طی س��ال جاری 
اقدامات برجس��ته ای را مدنظر داريم كه يكی از 
آنها اكتشاف ذخاير معدنی است و در اين زمينه 
درخواست اكتشاف ۳00 هزار كيلومترمربع ارائه 
ش��ده كه در حال تكميل و اخذ مجوز است. وی 
همچنين با بي��ان اينكه در حال حاض��ر ۴ هزار 
مع��دن غيرفعال در كش��ور داريم،  گف��ت: برای 

امس��ال 150 مورد از اين مع��ادن را پيش بينی 
كرده ايم كه فعال شوند كه البته انتظار ما بيشتر 
از اين رقم است. رئيس سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنايع معدن��ی  با تأكيد بر لزوم حمايت 
بيمه ای و سرمايه گذاری از معادن كوچك اظهار 
داشت: به دنبال اين نيستيم كه خودمان به عنوان 

سرمايه گذار در معادن كوچك وارد شويم.

وجود 4 هزار معدن غیرفعال در کشور   خبر

مهران   ابراهیمیان
  گزارش   یک

آگهى مناقصه عمومى (تجدید)

 (TIS)

(TIS)
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آگهى مفقودي 
ــه  ــدل 1383 ب ــا م ــواري تویوت ــودرو س ــبز خ ــرگ س ب
ــور  ــران 59- 781 ب 64 و شــماره موت ــالك ای شــماره پ
772959 و شــماره شاســی386661 بــه نــام آقــاي 
حیــدر پــور هــادي مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط می باشــد.      

آگهى مفقودي 
ــودروي ســواري  ــاق) خ ــه (بنچ ــرگ ســبز و ســند کارخان ب
ــگ نقــره اي  ــه رن ــی ایکــس اي مــدل 1387 ب ســایپا جــی ت
متالیــک و شــماره شــهربانی ایــران 89- 516 ب 38 و شــماره 
موتــور 2737657و شــماره شاســی S1412287583873 بــه 
ــه مفقــود گردیــده و از درجــه  ــم ســحر قنبــري ب ــام خان ن

ــد. ــاقط می باش ــار س اعتب

آگهى مفقودي 
ــه شــماره  ــرول ب ــودرو نیســان پات ــروش خ ســند ف
 Z24044355 و شــماره موتــور PNK15Z601299 شاســی
و شــماره انتظامــی ایــران 68-534 ط 76 مفقــود 
ــد. ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــده و از درج گردی

آگهى مفقودي 
بــرگ ســبز خــودرو ســواري ســمند تیــپ LXXU7 مــدل 
1393 بــه رنــگ آبــی متالیک بــه شــماره  پــالك 735-53 
ــی   ــماره شاس ــور124K0367901و ش ــماره موت م 45 و ش
NAAC91CW9EF677021 و بــه نــام آقــاي امیــر محمودي 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.              


