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آگهى تغییرات شرکت پارسا مهر اندیش با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 227049 و شناسه ملى 10102682080 

سازمان ثبت اسنادو امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (563719)
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آگهى تغییرات شرکت آروین بذرآسیا با مسئولیت 
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مسئولیت محدود به شماره ثبت 303241 
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سازمان ثبت اسنادو امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (563718)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن اعضاى کانون 
 بازنشستگان وزارت امور خارجه به شماره ثبت 303591 

و شناسه ملى 10103410250 

سازمان ثبت اسنادوامالك کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (563716)

آگهى تغییرات شرکت درخش ساین سهامى خاص به 
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شماره ثبت 331638 و شناسه ملى 10530236801

آگهى تغییرات شرکت برگ سیب سبز با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 426251 و شناسه ملى 10320772870 

آگهى تغییرات شرکت تولیدى و بازرگانى پترو صنعت بناء با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 319949 و شناسه ملى 10103595238 
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به طور معمول در ش��رايط جنگي فعاليت ها براي دفاع، مقاومت و تهاجم 
از حالت اداري خارج ش��ده و ضمن اينكه بوروكراس��ي به حداقل ممكن 
كاهش مي يابد،  فعاليت ها نيز در چنين شرايطي چند شيفته و شبانه روزي 
مي ش��ود، اين در حالي است كه در ش��رايط جنگ اقتصادي و تحريم نيز 
انتظار مي رود به اصطالح مديران و مسئوالن دولتي جنگي عمل كنند، زيرا 
تمامي نقاط ضعف اقتصاد به نقاط هدفگذاري شده از سوي دشمن تبديل 
شده است و از طريق تحريك عوامل اثر گذار بر نقاط ضعف اقتصادي عماًل 

راهبرد تحميل فشار مضاعف به مردم از سوي دشمن دنبال مي شود. 
وزارت خزانه داري امريكا سال ها است كه كل بخش هاي اقتصاد ايران را 
زير ذربين قرار داده اس��ت و حمالت اقتصادي خود را بر پايه ضعف هاي 
اقتصاد ايران طراحي و تنظيم كرده است در كنار وزارت خزانه داري امريكا 
كه اتاق جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران نام گرفته است، رئيس جمهور 
امريكا به همراه متوليان سياس��ت خارجه اش عمليات رواني سختي را 
عليه كشور به راه انداخته اند به طوري كه از مدت ها پيش از تحريم ظريف، 
امريكايي ها با ناديده گرفتن دس��تگاه سياس��ت خارجه ايران و با اتخاذ 
ادبيات عاميانه، مردم ايران را مخاطب خود قرار مي دادند كه اين رويداد 
نشان از آن دارد كه دولت بس��يار پيش از اينها توسط امريكايي ها مورد 
تحريم قرار گرفته است و بين عمليات اقتصادي امريكايي عليه ايران و 

فشاراقتصادي به مردم نيز ارتباطاتي وجود دارد . 
حال در شرايطي كه دولت امريكا در بعد فني و رواني امكانات خود را براي 
جنگ اقتصادي با ايران به مي��دان آورده و در مرحله عمل مدت ها پيش 
دولت ايران را تحريم كرده اس��ت، انتظار مي رود دولت نيز آرايش جنگي 
به خود بگيرد و فعاليت ه��اي خود در دفاع، مقاوم��ت و تهاجم و كاهش 
آس��يب پذيري مردم را از حال��ت اداري خارج و ش��بانه روزي كند، البته 
قابل درك است كه شايد دولت انتظار ش��رايط كنوني را نداشته است و 
بسياري از مديران دولتي، مديران اداري و آكادميك باشند، اما به هر روي 
در جنگ اقتصادي به س��ر مي بريم و بايد مناسبات در تصميم گيري ها و 

سياستگذاري ها متناسب با شرايط تحريم و جنگ اقتصادي باشد. 
همانطور كه گفته ش��د نقاط ضعف اقتص��اد ايران، نقطه ه��دف وزارت 
خزانه داري امريكا و دس��تگاه سياس��ت خارجه امريكا اس��ت كه ش��ايد 
هدفگذاري امريكايي ها در صفر كردن ص��ادرات نفت ايران نيز مبتني بر 
ضعف اقتصاد ايران در حوزه مالي و بودجه و تكيه به نفت تنظيم شده باشد.  
متأسفانه، براي تأمين كسري بودجه ناش��ي از كاهش درآمدهاي نفتي 
معموالً به استقراض مستقيم يا غير مس��تقيم از بانك مركزي يا افزايش 
دائم يا مقطعي بهاي ارز يا استقراض از صندوق توسعه ملي يا استقراض 
از بانك ها يا افزايش بهاي كاالهايي كه انحصار عرضه اش در اختيار دولت 
مي باشد ، رجوع شده است و هيچ گاه فكر اساسي براي كاهش هزينه ها يا 
تأمين مالي از محل صحيحي چون ماليات نشده است و حال آنكه با بررسي 
بودجه هاي سنواتي به اين مهم مي رسيم كه درصد زيادي از رديف هاي 
بودجه به سادگي قابل حذف است، و براي بودجه گيري در دستگاه هاي 
مختلف و شركت ها ي دولتي نيز يك ساختار و يك رويه غلط طي دهها سال 
گذشته شكل گرفته است كه اين روابط شايد ريشه در سياست و فرهنگ 
ايران نيز داشته باشد، اما به هر روي بايد دانست كه نقطه ضعف اقتصاد ايران 
امروز نقطه هدف امريكايي ها است و دشمن مي خواهد با تنگناي مالي عماًل 
فشار اقتصادي به طبقات متوسط و ضعيف جامعه را بيشتر كند،  از اين روي 
بايد پذيرفت كه كاهش ارزش پول ملي و پمپاژ تورم به اقتصاد ايران يكي 
از ريش��ه هايش در بودجه ريزي غلط، بانكداري غلط، نظام مالياتي عقب 
نگه داشته شده مي باشد. در اين ميان،  امروز اگر به جاي انجام اصالحات 
اقتصادي صحيح، از جنگ اقتصادي و تحريم بترسيم و بر پايه توليد بدهي 
در حال و آينده بخواهيم مخارج بودجه اي را كه به واقع بسيارش قابل حذف 
است، تأمين كنيم، بي ش��ك فقط دامنه مش��كالت اقتصادي را وسعت 
بخشيده ايم با اين مشخصه كه نقطه ضعف را ضعيف تر كرده و در عمل اين 
سيگنال به امريكايي ها ارسال مي شود كه همچنان بايد نقطه ضعف اقتصاد 

ايران، نقطه هدف در جنگ اقتصادي و تحريم باشد. 
بنابر اين انتظار م��ي رود دولت ضمن اخذ آراي��ش جنگي و فعاليت هاي 
شبانه روزي و حذف بوروكراسي هاي اداري غير ضروري، از تمامي نخبگان 
و اشخاص باتجربه جهت اصالحات اقتصادي به ويژه در نظام بودجه ريزي، 
پولي و مالياتي كمك بگيرد و بايد دانست كشورهاي موفق دنيا دهها سال 
پيش مسير اصالحات اقتصادي را رفته اند و نتايح آن نيز امروز قابل رؤيت 
است، از اين رو اميد است نگاه ملي و انقالبي جايگزين نگاه صنفي، حزبي، 
گروهي و جناحي، ش��خصي در سياس��تگذاري و برنامه ريزي و مديريت 
اقتصادي ش��ود؛ چراكه در ش��رايط جنگ اقتصادي و تحري��م همه بايد 
يكپارچه در جهت حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي پديد آمده توسط 
عامل خارجي و ضعف ساختاري سيستم يا انحراف و سودجويي و خداي 
نكرده فساد در تصميم گيري و سياستگذاري گام برداريم تا دشمن نتواند 
به واسطه ايجاد تنگناي مالي عماًل متغيرهاي اقتصادي ايران را به سمت و 
سويي ببرد كه نتيجه اش فشار روز افزون بر طبقات متوسط و ضعيف جامعه 
است و دست آخر خود را در ايجاد اين مشكالت اقتصادي بي تقصير نشان 

دهد و آدرس غلط به افكار عمومي مخابره كند.

2 پتروشيمي در صف عرضه اوليه در بورس
مديرعام�ل هلدين�گ خلي�ج فارس ب�ا اش�اره به تجرب�ه موفق 
عرضه اوليه ش�ركت هاي پتروش�يمي در بورس گفت: امسال نيز 
سهام دو ش�ركت پتروش�يمي ديگر در بورس عرضه خواهد شد. 
»جعفر ربيعي«، مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس، در گفت 
و گو با »ايرنا« با بيان اينكه هنوز نمي توانيم نام دو شركتي را كه براي عرضه 
اوليه انتخاب شده اند، اعالم كنيم از انجام مراحل عرضه در بورس خبر داد. 
وي با بيان اينكه امسال دو عرضه اوليه در برنامه داريم، گفت: اميدواريم 
يكي از آنها تا پايان سال محقق شود و اگر بورس كمك كرده و سختگيري ها 
را كمتر كند،  هر دو عرضه اوليه انجام خواهد شد. به گفته ربيعي كارها در 

بورس شروع شده و مراحل عرضه اوليه در حال انجام است. 
........................................................................................................................

 روسيه در ذخاير طال و ارز 
از عربستان پيشي خواهد گرفت

براي اولين بار در هش�ت سال گذشته روس�يه مي تواند در ذخاير 
بين المللي كه شامل ارز و طال است از عربستان سعودي پيشي بگيرد. 
به گزارش »ايبنا« به نقل از بلومبرگ، طي چهار سال گذشته، ذخاير 
طال و ارز روسيه 45 درصد رشد داشته و در ژوئن به 518 ميليارد دالر 
رسيده اس��ت. در همين زمان، شاخص هاي عربس��تان سعودي رو به 

كاهش است و در ماه ژوئن به 527 ميليارد دالر رسيده است. 
بلومبرگ خاطرنشان مي كند كه رياض به دليل افت قيمت نفت مجبور 
اس��ت  ذخاير خود را در حوزه هاي اجتماعي ص��رف كند، در حالي كه 

مسكو در تحريم هاي جديد هزينه هاي بودجه را محدود مي كند. 
........................................................................................................................

تأخير 2 روزه در اجباري شدن كارت سوخت 
و  س�وخت  كارت  بازگش�ت  ب�راي  معك�وس  ش�مارش 
ال�زام اس�تفاده از آن ب�راي مال�كان خودرو ه�ا آغ�از ش�ده 
و ط�ي 4۸ س�اعت آين�ده اي�ن ط�رح اجراي�ي مي ش�ود. 
  استفاده از كارت سوخت مجدداً پس از چند ساله وقفه طبق اعالم شركت 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفت��ي از 22 مردادماه به پمپ بنزين ها باز 
مي گردد، البته پيش تر 2۰ مردادماه زمان اجراي استفاده از كارت سوخت 
اعالم ش��ده بود، اما به هر جهت ش��مارش معكوس اجراي اين طرح آغاز 
شده است. بر اين اس��اس روند ثبت نام كارت س��وخت در دوره جديد از 
ساعت 24 يك شنبه 8 ارديبهشت ماه آغاز ش��د تا افرادي كه همچنان 
موفق به ثبت نام يا دريافت كارت سوخت نشده اند يا در چند ماه گذشته 

اقدام به نقل و انتقال خودرو كرده اند، ثبت نام خود را انجام دهند. 
........................................................................................................................

 تشكيل كميته مشترك وزارت اقتصاد 
و سازمان برنامه براي اصالح نظام مالي 

كميته مشترك وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه براي اصالح 
نظام مالي كشور با مصوبه اخير هيئت دولت تشكيل خواهد شد. 
به گزارش »تسنيم«، با تصويب هيئت وزيران به منظور ايجاد وحدت رويه 
و استانداردهاي يكسان در سامانه هاي بودجه  اي سازمان برنامه و بودجه 
كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميته راهبري اصالح نظام مالي 
كشور متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير امور اقتصادي 
و دارايي تشكيل مي گردد.  در حال حاضر نرم افزارها و ساختارها، گزارش ها 
و نظام كدينگي فعلي معاونت خزانه داري پاسخگوي نيازهاي اطالعاتي 
سند بودجه اي كشور در سازمان برنامه و بودجه كشور نيست و از اين منظر 
كارايي و اثربخشي تخصيص منابع عمومي كشور را نيز متأثر مي كند. بر اين 
اساس به منظور ايجاد وحدت رويه و استانداردهاي يكسان در سامانه  هاي 
بودجه اي سازمان برنامه و بودجه كش��ور و وزارت امور اقتصادي و دارايي 
شكل  گيري كميته راهبري اصالح نظام مالي كشور متشكل از رؤساي دو 

دستگاه مذكور نيز در آيين  نامه پيش  بيني شده است. 
........................................................................................................................

نحوه توزيع چاي وارداتي با ارز دولتي
مدي�ركل دفت�ر تأمي�ن، توزي�ع و تنظي�م ب�ازار وزارت صنعت 
از نح�وه توزي�ع چ�اي واردات�ي ب�ا ارز دولت�ي خب�رداد. 
محمدرضا كالمي در گفت وگو با »ف��ارس«، درباره نحوه توزيع چاي 
وارداتي ب��ا ارز دولت��ي گفت: س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان مكلف شده است تا قيمت چاي وارداتي را با ارز 42۰۰ 
توماني احصا و اعالم كند. مديركل دفت��ر تأمين، توزيع و تنظيم بازار 
وزارت صنعت بيان داشت: همچنين اين سازمان مكلف شده است، تا 
فهرس��ت موجودي و صاحبان محموله هاي چاي ترخيص شده با ارز 
42۰۰ توماني را به ستاد تنظيم بازار اعالم كند. وي افزود: مقرر شده 
تا اين چاي از طريق ش��بكه هاي مشخصي، مانند هيئت هاي مذهبي 
براي مصارف ماه هاي محرم و صفر، آم��وزش و پرورش، اتحاديه هاي 
كارمندي و كارگري يا فروشگاه هاي زنجيره اي توزيع شود كه به زودي 

در رابطه با آن اطالع رساني انجام مي شود.

هادی  غالمحسینی

   بازار
ايران ۲ برابر ميانگين جهاني خانه خالي دارد

اي�ران دو براب�ر ميانگي�ن جهان�ي خان�ه خال�ي دارد.
داش�تن ۵ ت�ا ۶ درص�د خانه ه�اي خال�ي در ه�ر كش�ور 
طبيعي و يك نياز اس�ت ام�ا ۱۰ درص�د مقداري زياد اس�ت. 
حسام عقبايي، نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالك در گفت و گو با 
»تسنيم« اظهار كرد: ميانگين كشورهاي توسعه يافته 5 تا 6 درصد 
است و فعاًل در ايران حدود 1۰ درصد خالي است كه عدد بزرگي با 

توجه به نُرم جهاني نيست. 

وي با تأكيد بر اينكه همچن��ان بايد مبارزه ب��ا خانه هاي خالي را 
س��رلوحه برنامه ها داش��ته باش��يم، ادامه داد: در همه دنيا با ابزار 
ماليات هاي سنگين، با خانه هاي خالي كه در جهت ايجاد سوداگري 

از آنها استفاده مي شود، كنترل مي كنند. 
وي تصريح كرد: در حال حاضر دو برابر ميانگين جهاني خانه خالي 
در كشور داريم؛ داشتن 5 تا 6 درصد خانه هاي خالي در هر كشور 

طبيعي و يك نياز است، اما 1۰ درصد مقداري زياد است. 

وي بيان كرد: بايد به سمت و سويي برويم كه خانه خالي سوداگرانه 
در كشور وجود نداشته باشد، اگر هم خانه خالي وجود داشته باشد 
در مسير اجاره يا فروش باشد، نه اينكه يك خانه سال هاي سال ها 

در راستاي سوداگري خالي باشد. 
نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالك گفت: بنابراين بايد 5 تا 6 درصد 
موجود واحدهاي مسكوني كشور در جهت مانور داده اجاره و مسير 

فروش بايد خالي باشند. 

بررس�ي ن�رخ رش�د افزاي�ش نقدينگي در 
س�ال هاي اخير نش�ان مي دهد كه نقدينگي 
به رغم ادعاهاي تي�م اقتصادي آقاي روحاني 
پي�ش از روي كار آم�دن همچن�ان رون�د 
رش�دي ب�االي 2۰ درص�د در س�ال دارد، اما 
متأس�فانه نه تنه�ا مس�ير رش�د نقدينگ�ي 
درس�ت نبوده بلكه در مس�ير درس�تي هم 
قرار نمي گي�رد، بنابراين سياس�ت هاي غلط 
بازار پول�ي، بنگاه ه�اي كوچكي را ك�ه قادر 
به تأثير گ�ذاري دول�ت نيس�تند، زمينگير 
كرده اس�ت؛بنگاه هايي ك�ه اتفاق�ًا موت�ور 
مح�رك واقع�ي اقتصاد ب�ه ش�مار مي روند. 
فعاالن بخش صنايع كوچك بر اي��ن باورند كه 
دولت به عنوان يك سياس��تگذار بدون توجه به 
رفع موانع كسب و كار، شرايط رابه سمتي هدايت 
كرده كه سرمايه ها به جاي اينكه به سوي توليد 
و ايجاد اشتغال برود به س��مت ويالهايي مانند 

باستي هيلز مي رود. 
در دول��ت دوازدهم ه��ر ماه ح��دود 27/4 هزار 
ميليارد تومان نقدينگي جديد ايجاد شده است 
و هم اكنون نقدينگي در برخي روايات از 22۰۰ 
هزار ميليارد تومان هم گذر كرده كه متأسفانه اين 
رشد نقدينگي نه بر پايه افزايش توليد كه ناشي 
از فعاليت هاي بانكي، داللي و حتي س��ودهاي 

موهومي اس��ت كه نتيجه اي جز كاهش ارزش 
پول ملي و افزايش مكرر قيمت كاالها و خدمات 
ندارد، زيرا اكن��ون به دليل نبود محيط كس��ب 
و كار نامناس��ب تقريباً صرفه اقتصادي در همه 

بخش هاي اقتصادي بيشتر از توليد است. 
    سياس�ت غلط كاه�ش ارزش پول مّلي 

توليد را زمينگير كرده است
احمدي معين، كارش��ناس اقتصادي نيز در اين 
باره با بيان اينكه انباشت مؤثر سرمايه پيش شرط 
قطعي الزم براي توس��عه اقتصادي است، تأكيد 
كرده است: سياس��ت غلط كاهش مداوم ارزش 
پول ملّي، توليد ملّي را فلج كرده و آب به آسياب 

دالالن ريخته است. 
وي معتقد اس��ت: عالوه بر موانع بيروني مانند 
تحريم هاي اقتصادي، موان��ع داخلي متعددي 
نيز در مسير توسعه اقتصادي ايران خودنمايي 

مي كند. 
مسئوالن اقتصادي كش��ور تصور كرده اند كه با 
سياست هاي سطحي مثل »سياست پخش پول 
بين مردم« و »سياست جمع آوري پول از مردم« 

مي توانند انباشت سرمايه را ايجاد كنند. 
احمدي گفت: دولت ها در چهار دهه اخير همگي 
به لزوم انباش��ت س��رمايه به عنوان پيش شرط 
توسعه اقتصادي توجه داش��ته اند، اما متأسفانه 

كوته نگري آنها و ع��دم بهره مندي از س��اختار 
منسجم فكري سبب شده براي انباشت سرمايه از 
سياست ها و محرك هاي بسيار ناكارآمد استفاده 
كنند كه اتخاذ اين شيوه ها نه تنها منجر به انباشت 
مؤثر و پايدار سرمايه در اقتصاد ملّي ايران نشده 
بلكه تبع��ات و پيامدهاي منفي دهش��تناكي از 
جمله افزايش لجام گس��يخته نقدينگي و تورم 

سرسام آور به دنبال داشته است. 
وي ادامه داد: يكي از سياس��ت هاي بسيار غلط 
در تقريب��اً تمام��ي ادوار چه��ار دهه گذش��ته، 
سياس��ت كاهش ارزش پول ملّي بوده است كه 
فكر مي كن��م تمامي مردم )البت��ه جز دالالن و 
س��وداگران( پيامدهاي دردناك اين سياس��ت 
فاجعه ب��ار را با تمام وجود ح��س كرده اند. البته 
بخش داللي اقتصاد اي��ران از چنين رويكردي 
در قالب شعارهاي زيبا مانند افزايش صادرات و 
افزايش توليد بسيار استقبال كرده اما نه تنها اين 
شعارها هرگز محقق نشده است،  بلكه بسياري از 
توليد كنندگان داخلي در پي اجراي اين سياست 

به خاك سياه نشسته اند. 
احمدي گفت: روند نقدينگي در ايران با ش��يب 
تندي رو به رشد است و چنانچه اين سياست ها 
ادامه داشته باشد همچنان شاهد تورم، كاهش 

توليد و افزايش داللي خواهيم بود. 

    تعدد بي مهري ها به توليد 
اما اين تمام ماجراي صنايع كوچك نيست، زيرا 
به غير از همراهي نك��ردن بازار پول��ي با توليد 
دبيركل خانه صنعت، مع��دن و تجارت در گفت 
وگو با »تس��نيم« ب��ه بخش هايي از مش��كالت 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي اشاره كرد 
و در اين باره گفت: اگر مشكل آب، برق و زباله در 
شهرك هاي صنعتي حل شود، صدها هزار شغل 
ايجاد خواهد ش��د.  محمدرضا مرتضوي گفت: 
اكنون در شهرك صنعتي چرمشهر صدها هزار 
تن ضايعات و زباله هاي سمي تلنبار شده است و 
صدها هزار شغل در شهرك هاي صنعتي استان 
تهران منتظر برق هستند. وي افزود: در حالي كه 
پول انش��عاب از واحدهاي توليدي شهرك هاي 
صنعتي گرفت��ه شده اس��ت، اما مي گويند منابع 

نداريم و به اين واحدها برق نمي دهند. 
مرتضوي افزود: وزارت نيرو چگونه انش��عاب را 
مي فروش��د اما برق نمي دهد. وي گفت: در پرند 
صنايع غذايي آب ندارند. دبيركل خانه صنعت، 
معدن و تجارت افزود: اكنون با توجه به تحريم ها 
فرصت بس��يار خوبي براي صنايع كوچك ايجاد 
شده زيرا عدالت محورترين بخش اقتصاد كشور 

اين صنايع هستند. 
   باستي هيلز يا شهرك صنعتي 

مسئله اين است!  
وي افزود: در كش��وري يك ساله شهرك باستي 
هيلز مي س��ازند، اما مي گويند پ��ول جمع آوري 
زباله هاي صنعت��ي را نداري��م، در حالي كه پول 
اين كار از س��اختن بخش كوچك��ي از ويالهاي 
اين شهرك كمتر اس��ت. دبيركل خانه صنعت، 
معدن و تج��ارت گفت: ما كم��ك نمي خواهيم 
و فقط مي خواهي��م همه وظيفه خ��ود را انجام 
دهند، زيرا 6۰ درصد ماليات كش��ور از صنايع و 
توليدكنندگان گرفته مي شود، اما 2۰ درصد آن 

را نيز براي ما هزينه نمي كنند. 
مرتضوي افزود : در ش��هرك صنعت��ي نظرآباد 
صنعتگ��ري كارخانه اي س��اخته و پايان كار آن 
را نيز گرفته اس��ت، اما چون زمين آن 2۰ س��ند 
جداگانه دارد، بانك به آن تس��هيالت نمي دهد. 
اين صنعتگ��ر از اداره ثب��ت آن منطقه تقاضاي 
صدور يك سند به جاي 2۰ سند را كرده است، اما 
يك نف��ر در اي��ن اداره مي گويد من اي��ن كار را 
نمي كنم. وي گفت: اكنون كش��ور در ش��رايط 
اضطرار است، اما در اين ش��رايط تحريم، صنايع 
كوچك مانند اسب زين كرده آماده فعاليتند،اما 
اين آمادگي با نداشتن آب، برق، گاز و تسهيالت 
ندادن بانك ها معطل مانده است. مرتضوي گفت: 
چطور 8۰ ه��زار مگاوات در كش��ور برق توليد و 
بخشي از آن را صادر مي كنيم، اما اكنون 2۰ هزار 

شغل معطل 4۰۰ مگاوات برق است.

سياست غلط دولتي، توليد را زمينگير كرده است

پول ويالهاي باستي هيلز هست اما پول توليد نه! 
مهران   ابراهیمیان
  گزارش   یک

سجاد  طلوعي   |   فارس


