
س�ايه كاب�وس بنزي�ن همچن�ان بر س�ر 
امريكايي هاس�ت؛ ش�بيه به اتفاقات تلخ 
سال 1973 و 1979 كه تحريم نفتي اعراب 
و ش�وك هاي نفت�ي، رون�د تأمي�ن بنزين 
موردنياز جامع�ه يانكي ها را تخ�ت تأثير 
خود قرار داد و بحران هاي بزرگي خلق كرد. 
دو هفته پيش بود كه اس��تراتژيك ترين خط 
لوله انتقال فرآورده هاي نفتي اياالت متحده 
در يك حمله سايبري از كار افتاد تا روند تأمين 
بنزين امريكايي ها مختل شود. موضوعي كه 
اعتراض بس��ياري را در ميان مردم اين كشور 

در برداشت و تاكنون هم ادامه دارد. 
امريكايي ها هنوز نگفته اند اين حمله سايبري 
از س��وی چه افراد يا كش��وري صورت گرفته 
اس��ت، ام��ا بس��ياري از سياس��تمداران اين 
كش��ور معتقدند كار، كار روس هاست؛ گرچه 
مس��كو رس��ماً اين اتهام را رد ك��رده و گفته 
اس��ت هكرهايش به خط لوله حمله اي انجام 
نداده اند، اما نگاهي به جنگ س��ايبري ميان 
مسكو و واش��نگتن نكات جالبي را براي بيان 

دارد. 
 يك جنگ سايبري بزرگ

در ابتداي دهه 80 ميالدي بود كه ش��وروي 

با تمام توان گاز خ��ود را به اروپا مي رس��اند 
و س��االنه بي��ش از 30ميلي��ارد دالر درآمد 
كس��ب مي كرد؛ ريگان رئيس جمهور امريكا 
نمي خواس��ت ش��اهد نفوذ اقتصادي و گازي 
روس ها در كش��ورهاي متحد باشد و از سوي 
ديگر، با همه توان به درآمدهاي كالني دست 

پيدا كند. 
آژانس مركزي اطالعات امريكا يا همان سيا، 
از ريگان خواس��ت ش��وروي را تحريم كند؛ 
رئيس جمهور ه��م موافقت ك��رد و تحريم ها 
اجرايي ش��د، اما صادرات گاز همچنان ادامه 
داشت. مسكو كه براي پمپاژ بيشتر گاز خود به 
اروپا نياز به نرم افزارهاي امريكايي نايز داشت، 
مي خواست از اين برنامه ها براي تنظيم فشار 
توربين و حرك��ت گاز در خط لوله اس��تفاده 

كند. 
جاسوسان امريكا از اين فرصت نهايت استفاده 
را كردند و در يك فريب اطالعاتي و در پوشش 
يك شركت كانادايي، نرم افزارهاي مورد نياز 
شوروي را به جاسوسان كا گ ب رساندند. اين 
نرم افزارهاي معيوب در خط لوله به كار گرفته 
ش��د، اما پس از ش��ش ماه كرم هاي صنعتي 
درون آن با دستكاري فشار خط و توربين ها، 

چندين انفجار بزرگ را رق��م زدند كه ضربه 
اقتصادي بزرگي به شوروي وارد كرد. 

شايد بتوان گفت جنگ سايبري – انرژي ميان 
دو كشور از همان روزها آغاز شد و با توجه به 
اينكه، دو كشور در اين حوزه به توانمندي هاي 
كم س��ابقه اي دس��ت يافته اند، چندان بعيد 
نيس��ت خرابكاري در خط لول��ه امريكا يك 

زورآزمايي سايبري ميان طرفين باشد. 
 جزئيات خرابكاري

بنزين در جامع��ه امريكايي از نان ش��ب هم 
واجب تر اس��ت؛ م��ردم مي توانن��د هرگونه 
محدوديت��ي را تحمل كنند، ول��ي در مقابل 
كمبود سوخت و بنزين بي طاقت هستند؛ اين 
بدان معناست كه انتخاب چنين هدفي براي 
گرفتن يك زهر چش��م خاص، مي خواس��ت 
به مردم امري��كا ثابت كند ك��ه چندان روي 

كارآمدي دولت خود حساب نكنند. 
انتخاب خط لوله هم در نوع خود هوشمندانه 
بود. ش��بكه خط لوله انتقال سوخت كلونيال 
فرآورده هاي پااليشي نظير بنزين، گازوئيل، 
نف��ت س��فيد و س��وخت ج��ت را از مح��ل 
پااليشگاه ها در هيوس��تون تگزاس به حدود 
13ايالت امري��كا منتقل مي كن��د. خط لوله 

كلونيال، بزرگ ترين ش��بكه توزيع س��وخت 
در امري��كا به ش��مار م��ي رود كه ط��ول آن 
8850كيلومتر بوده و نيمي از س��وخت مورد 
نياز مردم امري��كا در ايالت هاي ش��رقي اين 

كشور را تأمين مي كند. 
ش��ركت »خط لوله كولونيال« اعالم كرد كه 
اين شبكه تقريباً 45 درصد از سوخت مصرفي 

در اين ايالت ها را تأمين مي كند. 
به گفته اين شركت، حمله صورت گرفته از نوع 
باج افزار بوده و در اي��ن حالت هكرها معموالً 
با رمزگذاري داده ها، سيس��تم هاي رايانه اي 
را قفل مي كنند و س��پس براي رمزگش��ايي 
آنها باج زيادي مي خواهند. ش��ركت كلونيال 
روزانه بيش از 380 ميليون ليتر بنزين و ساير 
سوخت ها را از تصفيه خانه هاي سواحل جنوبي 
امريكا به مصرف كنندگان در ايالت هاي ميانه 
س��احل اقيانوس اطلس و جنوب ش��رق اين 
كش��ور تحويل مي دهد، اما حمله س��ايبري، 
همه چيز را در تعليق فرو برد؛ اين حمله باعث 
شد تا رايانه هاي سيس��تم توزيع سوخت در 
شبكه خط لوله كلونيال هك شده و خاموش 
شوند. دولت هم به دليل نبود سوخت در اين 
كشور شرايط اضطراري اعالم كرد و بسياري 
از كارگزاري هاي نفتي در امريكا براي تأمين 
سوخت در اين كشور به سمت واردات بنزين و 

گازوئيل از اروپا رفتند. 
توقف چند روزه فعاليت اين خط لوله 5500 
مايل��ي )8900 كيلومتري( مخل ترين حمله 
س��ايبري ثبت ش��ده در تاريخ امريكا بود و از 
رسيدن ميليون ها بش��كه بنزين، گازوئيل و 
س��وخت جت به مخازن س��وخت در سراسر 
ش��رق اياالت متحده جلوگيري كرد. هزاران 
پمپ بنزين بدون سوخت باقي ماندند، چراكه 
س��وخت به جايگاه ها نرس��يد و رانندگان از 
ترس طوالني شدن اين كمبود سوخت براي 
پركردن باك خودروها و بشكه هاي بنزين به 

پمپ بنزين ها هجوم بردند. 
طبق اعالم انجم��ن اتومبيل امريكا، ميانگين 
قيمت بنزين در سراس��ر اين كش��ور از سال 
2014 به باالترين حد خود رسيده است. يك 
گالن بنزين معمولي 3/04 دالر معامله ش��د، 
در حالي كه يك هفته قبل 2/96 بود. درست 
دو هفته قبل از ش��روع اوج فص��ل رانندگي 
در تابس��تان و همچنان ك��ه محدوديت هاي 
ايجاد ش��ده براي ت��ردد در دوره همه گيري 
كرونا كاهش مي يابد، قيمت بنزين در اياالت 
متحده ركورد زد؛ در روزهايي كه امريكايي ها 
قصد داش��تند خود را براي تعطيالت و سفر 

آماده كنند. 
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گزارش »جوان« از حمله به خط لوله نفتي استراتژيك  اياالت متحده

بحران بنزین در امریكا با حمله سایبری
با ايجاد بزرگ ترين بحران سوخت در امريكا كارآمدی دولت اياالت متحده نزد مردم زير سؤال رفت

خداحافظي تسال با بيت كوین 
بزرگ تري�ن ارز مج�ازي دني�ا از نظ�ر س�رمايه ب�ازار ۸درص�د 
كاهش قيمت داش�ت ك�ه نتيجه گفته ه�اي الون ماس�ك مبني 
بر احتم�ال ف�روش س�رمايه هاي بيت كوين ش�ركت تس�ا بود. 
به گزارش ماركت واچ، به دنبال گفته هاي الون ماس��ك مبني بر فروش يا 
احتمال فروش سرمايه هاي بيت كوين شركت تسال، ارزش اين ارز مجازي 
كاهش يافت.  اظهارنظرهاي الون ماسك باعث شده قيمت ارزهاي مجازي 
مخصوصاً بيت كوين و دوج كوين طي هفته گذشته نوسان زيادي داشته 
باشد. گفته هاي ديروز ماسك به دنبال اين اطالعيه شركت تسال بيان شد كه 
اين شركت ديگر بيت كوين را به عنوان يك شيوه پرداخت براي خودروهايش 
قبول نمي كند. ماسك تأثيرات منفي توليد ارزهاي ديجيتال بر محيط زيست 
و مصرف باالي انرژي براي استخراج بيت كوين را دليل اين تصميم شركت 
تسال اعالم كرد. تسال در اوايل سال جاري ميالدي حدود 1/5 ميليارد دالر 
بيت كوين خريداري كرد. اين شركت در گزارش ماهانه خود از درآمد سه 
ماهه اول سال جاري ميالدي اعالم كرد: حدود 101 ميليون دالر يعني 10 

درصد از سرمايه هاي بيت كوين خود را فروخته است. 

بازار مسكن چين از كنترل خارج شد
طب�ق گزارش ش�ركت اطاع�ات اماك چي�ن، بازار مس�كن در 
چين ب�ه نح�وي از كنترل خارج ش�ده ك�ه هرچ�ه محدوديت ها 
بيش�تر مي ش�وند، مقاوم�ت ب�ازار ه�م بيش�تر مي ش�ود. 
 به گزارش بلومبرگ، قيمت مس��كن در چين در ماه آوريل با باالترين 
سرعت طي هش��ت ماه گذشته افزايش يافته اس��ت. قيمت خانه هاي 
جديد در 70 شهر غير از خانه هايي كه يارانه دولتي دريافت مي كردند، 
0/41 درصد نس��بت به ماه مارس افزايش يافته است. افزايش قيمت 

مسكن در ماه گذشته برابر با 0/4 درصد بود. 
تمايل خريداران به بخش مس��كن ادامه دارد و سرمايه گذاران از مسكن 
به عنوان جايگزيني در برابر تورم جهاني استفاده مي كنند. به اين ترتيب 
مقامات چين بيانيه هاي متعددي براي آرام كردن اين روند افزايشي اعالم 
كرده اند. طبق گزارش ش��ركت اطالعات امالك چين، فروش مسكن از 
ابتداي سال جاري ميالدي تا حاال در شهرهايي مانند شنزن، شانگهاي، 
هانگژو و نانجينگ نسبت به همين دوره در 2019 بيش از دو برابر شده 
اس��ت.   طبق گفته يانگ كوي، يكي از محققان شركت اطالعات امالك 
چين: »بازار مسكن به نحوي از كنترل خارج شده كه هرچه محدوديت ها 
بيشتر مي شوند، مقاومت بازار هم بيشتر مي شود. بنابراين احتماالً طرح 
ماليات بر مالكيت خانه زودتر از حد انتظار اجرايي مي شود.« افزايش قيمت 
در برخي مناطق چين بيشتر بوده است؛ شهرهايي مانند ووهان، محل آغاز 
همه گيري كرونا و هايكو شاهد يك درصد افزايش قيمت مسكن بوده اند. 

 ساالنه ۳ ميليارد دالر  لوازم یدكي 
قاچاق می شود

عضو اتحاديه صنفي لوازم يدكي با بيان اينكه حجم قاچاق لوازم يدكي 
خودرو 3 ميليارد دالر برآورد مي ش�ود، گفت: سود بازار را قاچاقچي 
قبل از ورود كاال به زنجيره مي برد، اما كس�ي با آن برخورد نمي كند. 
اميرحسين صيرفي در گفت وگو با مهر، در مورد وضعيت قاچاق در بازار 
لوازم يدكي خودرو با بيان اينكه همه دنيا با اين موضوع درگيرند، اما در 
ايران ابعاد قاچاق لوازم يدكي خودرو بيشتر از كشورهاي ديگر است، اظهار 
داشت: قطعات خودرو طيف بسيار گسترده اي دارد؛ نزديك 21/5 ميليون 
خودرو در ايران وجود دارد كه از اين تعداد 18ميليون خودرو سواري است 
و 75درصد از اين خودروها از دو خانواده پژو و پرايد هستند. وقتي صحبت 
از اين دو مدل مي كنيم، يعني از ايران خودرو و سايپا صحبت مي كنيم؛ 
يعني بخش زيادي از بازار درگير تأمين قطعات اين دو خانواده خودرويي 
هستند، اما نزديك 4ميليون كاميون، كشنده، اتوبوس، موتورهاي پمپ آب، 
موتورهاي دكل هاي نفت و... داريم. اسم اين بازار، بازار لوازم يدكي خودرو 

است، اما تقريباً همه صنايع با اين بخش مرتبط هستند. 
عضو اتحاديه صنفي لوازم يدكي كشور افزود: اندازه و ظرفيت اين بازار 11/5 
ميليارد دالر است، نه اينكه 11/5 ميليارد دالر تبادل كاال و مالي مي شود، 
بلكه اين حجم ظرفيت بازار است. بنابراين ما در بخش لوازم يدكي خودرو، 
با حجم بزرگي مواجه هستيم كه در هر بخشي از اين بازار و در گروه هاي 
كااليي مختلف با برندهاي مختلف اصيل و غيراصيل مواجه هستيم. شايد 

در سال ميلياردها قلم كاال در اين بازار مبادله مي شود. 
وي ادامه داد: بازار ب��ه اين بزرگي كه ه��زاران در و دروازه دارد چگونه 
مي خواهيم قاچاق، مصرف و كيفيت را كنترل كنيم، مديريت كالن ما 
آنقدر دقيق و متمركز نبوده كه در سال هاي گذشته سيستمي تنظيم 
كند تا از اين طريق جريان بازار به نفع تجار، مصرف كنندگان و ذي نفعان 

مديريت شود. در اين بازار قاچاق به شدت شكل گرفته است. 
صيرفي گفت: طبق برآوردهاي انجام شده در سال حدود 3ميليارد دالر 
قاچاق لوازم يدكي انجام مي شود. 3ميليارد دالر عددي نيست كه به راحتي 
بتوان انجامش داد، بلكه مسلماً سازماندهي شده است و كانال هايي دارد كه 

خيلي قدرتمند هستند و در مقابل شفاف سازي مقاومت مي كنند. 
عضو اتحاديه صنفي لوازم يدكي كش��ور اف��زود: اتفاقي كه ظرف چند 
سال گذشته افتاده و در حال رسيدن به نقطه جوش خودش است، سال 
92 دستورالعملي از جانب رهبري براي مقابله با قاچاق و اقتصاد پنهان 
صادر و س��تاد مبارزه با قاچاق موظف به مقابله با اين پديده شد. ظرف 
دو سال گذشته براي شفاف سازي بازار و مقابله با قاچاق طرحي تحت 
عنوان »شناسه كاال« ارائه شد. هدف اين طرح اين بود كه هر يك عدد 
كااليي كه وارد زنجيره تجاري كشور مي شود از ابتدا تا انتهاي زنجيره 

رصد شود كه روي كاغذ بسيار خوب به نظر مي رسد. 

بنزین گران نمي شود
وزي�ر نف�ت اخبار مرب�وط ب�ه گران�ي بنزي�ن را ش�ايعه و جنگ 
روان�ي پي�ش از انتخاب�ات دانس�ت و گف�ت: اطمين�ان مي دهم 
نه بنزين و ن�ه هيچ ف�رآورده نفتي ديگ�ري گران نخواهد ش�د. 
به گزارش تسنيم، بيژن زنگنه، وزير نفت در حاشيه مراسم امضاي قرارداد 
توسعه ميدان مشترك فرزاد B، در جمع خبرنگاران با بيان اينكه »شايعات 
گراني بنزين دروغ و جنگ رواني پيش از انتخابات است«، اظهار داشت: 
نزديك به انتخابات برخي با ش��ايعه گراني بنزي��ن مي خواهند در مردم 
عكس العمل بدي ايجاد كنند، اما اطمين��ان مي دهم نه بنزين و نه هيچ 
فرآورده نفتي ديگري گران نخواهد شد.  وزير نفت در پاسخ به اينكه »چرا تا 
پايان مذاكرات وين و مشخص شدن نتيجه براي امضاي اين قرارداد منتظر 
نمانديد«، گفت: اين موضوع باعث ايجاد تأخير در كار مي شد؛ اكنون نيز 
براساس قرارداد امضاشده مشكلي براي حضور شريك خارجي وجود ندارد 
و در صورت تمايل، شركت هاي خارجي مي توانند در اين قرارداد وارد شوند. 
زنگنه درباره آخرين وضعيت خط لوله گوره- جاسك اظهار داشت: لوله 
گذاري اين طرح تمام شده و در روزهاي آينده نفت به اين خط لوله تزريق 

خواهد شد و در خرداد ماه اولين محموله از جاسك صادر مي شود. 
اين عضو كابينه دولت در پاسخ به اينكه »آيا در دولت بعدي نيز حضور خواهد 
داشت«، گفت: حتي پيشنهاد رياست جمهوري را هم قبول نمي كنم و از 
مقام دولتي بازنشسته مي شوم، با اين حال همچنان در سياست مي مانم، 
زيرا سياست مانند زندگي است، اما كار و پست دولتي نخواهم داشت. وزير 
نفت تصريح كرد: پس از بازنشستگي بايد روزي 12ساعت كار كنم تا زندگي 
زن و بچه ام بگذرد. زنگنه در پاسخ به سؤالي مبني بر قرارداد 25ساله با چين و 
حضور شركت هاي چيني در توسعه ميادين نفت و گاز ايران، خاطرنشان كرد: 

دو طرف براي همكاري ابراز عالقه كردند اما نامي مشخص نشده است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
24,800610البراتوارداروسازيدكترعبيدي
710-13,880سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

18,530290آلومينيومايران
4,640-88,190آلومراد

1,110-21,140كاشيالوند
260-4,960داروسازيامين

870-16,530آسانپرداختپرشين
960-18,320سراميكهايصنعتياردكان

5,280-47,560آبسال
1,88089بيمهآسيا

9,720190سرمايهگذاريآتيهدماوند
540-4,890سرمايهگذاريپرديس

237-4,504سايپاآذين
2,390-45,470معادنبافق

230-23,180مسشهيدباهنر
155-3,610بيمهالبرز

11,00060باما
100-7,150سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

520-23,350گروهصنعتيبارز
300-5,890بيمهدانا

111-2,124بهسازكاشانهتهران
12,420-236,040سايراشخاصبورسانرژي

3,570-67,900بهنوشايران
22,490900فجرانرژيخليجفارس

1,34964گروهبهمن
20-8,370بانكخاورميانه

1,560-29,800كارگزارانبورسكااليايران
770-14,640بيمهملت

1,100-21,060بينالملليمحصوالتپارس
44,520750پتروشيميبوعليسينا

1,650-31,480بورساوراقبهادارتهران
2,890-55,060گروهصنعتيبوتان

2,586123بانكپارسيان
17,13060بانكپاسارگاد
17,0700بانكپاسارگاد

20,880990پستبانكايران
780-26,600گروهداروييبركت
2,20435بانكصادراتايران

121-2,314بينالملليتوسعهساختمان
2,47450بانكتجارت

8,400390بيمهما
4,980-13,300چرخشگر

990-18,840كشتوصنعتچينچين
22,14090معدنيوصنعتيچادرملو
22,0500معدنيوصنعتيچادرملو

5,86020سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
380-7,400كمباينسازيايران

4,090-77,760كربنايران
1,250-23,860دادهپردازيايران

690-13,240البرزدارو
5,010-95,340داروپخش)هلدينگ

1,520-28,970شيميداروئيداروپخش
3,000-57,000داروسازيفارابي

1,000-19,070داروسازيجابرابنحيان
1,290-24,550داروييلقمان
28,770-258,940دشتمرغاب
4,630-88,130معدنيدماوند

1,180-22,580دودهصنعتيپارس
1,840-35,020داروسازياسوه

1,640-31,250كارخانجاتداروپخش
1,020-28,260داروييرازك
900-17,130سبحاندارو

1,150-22,030داروسازيسينا
930-17,800گروهداروييسبحان

440-33,710سرمايهگذاريداروييتامين
370-7,150داروسازيزهراوي
1,660-31,600داروسازياكسير
480-14,900فوالدآلياژيايران

67,3902,590فوالداميركبيركاشان
690-13,150فيبرايران

1,240-23,720فوالدخراسان
15,300160فوالدخوزستان

2,370-45,200فنرسازيزر
330-12,580فوالدمباركهاصفهان

260-5,010فروسيليسايران
1,700-32,340فرآوريموادمعدنيايران

32,520160غلتكسازانسپاهان
1,270-24,220فرآوردههايتزريقيايران

150-61,300پديدهشيميقرن
10-2,700گلوكوزان

190-10,060سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
7,800-148,310قنداصفهان

29-2,341قطعاتاتومبيلايران
2,300-43,780قندهكمتان

1,020-19,400شهد
8,410-159,870گروهصنعتيملي)هلدينگ

3,210-61,170قندنيشابور
390-14,110معدنيوصنعتيگلگهر

 آگهی خرید و تملک اراضی
 ناداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان در نظر دارد به استناد ماده 4 اليحه قانونی 
خريد و تملك اراضی و اماك ب�رای اجرای برنامه ه�ای عمومی ، عمران�ی و نظامی دولت مصوب 
135۸/11/17 شورای محترم انقاب ، قسمتی از اراضی روستای چمرود به پاك ثبتی 121 اصلی بخش 
۸ زنجان از توابع شهرستان سلطانيه برابر كروكی ذيل جهت احداث راه روستايی برنقور به پرنگين ، 
خريداری و تملك نمايد . لذا بدينوسيله به اطاع مالكين محترم ، ساير صاحبان حقوق و يا نمايندگان قانونی می رساند 
 حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی با در دست داشتن مدارك و مستندات مالكيت جهت سير مراحل قانونی 
) تعيين و معرفی كارشناس رسمی دادگستری از سوی مالك و مرضی الطرفين در رشته كشاورزی جهت برآورد قيمت 
عادله روز (  به اداره حقوقی ، اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان به نشانی : زنجان ، بلوار شيخ اشراق 
، خيابان راهدار مراجعه نماييد . بديهی است در صورت عدم مراجعه در فرصت مقرر وفق اليحه قانونی يساد شده اقدام 

الزم به عمل خواهد آمد .  
 سعيد نيكخو، مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای
                استان زنجان

شناسه آگهی 1136829 قيمت مسكن ملي در تهران متری ۳/7 ميليون تومان

گرانفروشي در صدر تخلفات ماه رمضان

معاون مس�كن اداره كل راه و شهرس�ازي 
اس�تان تهران گفت: با توجه به ضرايبي كه 
از تابس�تان گذشته اعمال ش�ده هم اكنون 
قيمت هر متر مسكن ملي در استان تهران 
به 3 ميليون و 7۰۰ هزار تومان رسيده است. 
ياس��ر لك در گفت و گو با ايس��نا اظهار كرد: 
با توجه به ضرايب اعمال ش��ده به قيمت پايه 
واحده��اي اقدام ملي مس��كن كه س��ه ماهه 
دوم سال گذش��ته اعالم ش��د، در حال حاضر 
قيمت ه��ر متر مس��كن ملي ب��ه 3 ميليون و 
700هزار تومان رس��يده اس��ت. در آينده نيز 
ممكن است تعديل ها كاهشي يا افزايشي باشد. 
قيمت پايه در تابس��تان گذش��ته 2 ميليون و 
719 هزار توم��ان بود كه با م��الك قرار دادن 
 آن هم اكن��ون 3 ميليون و700 ه��زار تومان 

شده است. 
وي افزود: اينكه بعضاً اعالم مي ش��ود در حال 
حاضر قيمت مسكن ملي به 4 ميليون و 900 
هزار تومان رسيده احتماالً بر اين اساس عنوان 
مي ش��ود كه حدس مي زنند از س��ه ماهه دوم 
سال گذش��ته كه طبق اعالم س��ازمان برنامه 
بودجه مشخص شد تا سه ماهه دوم سال جاري 
شامل چهار ضريب افزايشي شود و ممكن است 

به نرخ 4 ميليون و 900 هزار تومان برسد، اما 
هم اكنون به اين رقم نرسيده ايم. 

مع��اون اداره كل راه و شهرس��ازي اس��تان 
تهران تأكيد كرد: فهرس��ت بهاي سال 1400 
نسبت به فهرست بهاي 1399 در چند بخش 
ش��امل ابنيه، تأسيس��ات، لوله و ديگر مصالح 
محاس��به مي ش��ود كه ممكن اس��ت حدود 
79درص��د افزايش يافته باش��د. قراردادهايي 
كه س��ال گذش��ته منعقد ش��ده بر پايه مبلغ 
2ميليون و 719 هزار توم��ان در هر متر مربع 
اس��ت، اما اگر امس��ال ق��رارداد منعقد ش��ود 
 براس��اس متري 4 ميليون و 900 هزار تومان 

خواهد بود. 
لك درباره زم��ان اتمام واحده��اي اقدام ملي 
مسكن گفت: ان ش��اءاهلل پروژه ها 18 ماه پس 
از زمان ش��روع ب��ه اتمام خواهد رس��يد، مگر 
اينكه اتفاق عجيب و غريبي بيفتد. عدم واريز 
آورده مي تواند طرح ها را دچار مش��كل كند، 
اما حداقل اين اس��ت ب��ا همين تع��دادي كه 
پول ريختند كارها را ادام��ه مي دهم. مثاًل در 
يك پروژه 250واحدي به پيمانكار مي گوييم 
100واحد كه متقاضيان آنها پول واريز كرده اند 

را بساز و 150 واحد را فعاًل دست نگه دار. 

معاون نظارت و بازرس�ي س�ازمان صنعت، 
معدن و تج�ارت )صم�ت( ته�ران از انجام 
بيش از 3۰ هزار بازرس�ي از صن�وف تهران 
در ايام ماه مبارك رمضان امس�ال خبر داد 
و گفت: بيش�ترين تخلفات گران فروش�ي، 
كم فروشي و عدم صدور فاكتور بوده است. 
س��عيد محمدي پور در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: در ماه مبارك رمضان بالغ بر 30 هزار فقره 
بازرسي از واحد هاي صنفي انجام شده است. در 
اين ايام با توجه به افزاي��ش تقاضا براي برخي 
كاالهاي پرمص��رف، نظارت و بازرس��ي نيز به 

صورت مستمر انجام شده است. 
وي افزود: در اين بازه زماني بي��ش از 4 هزار و 

284 فقره پرونده تخلف به ارزش ريالي 9 هزار و 
455 ميليون تومان تنظيم و به مراجع ذي ربط 

ارسال شده است. 
به گفته اين مقام مسئول بيشترين تخلفات نيز 
گران فروشي، كم فروشي و عدم صدور فاكتور 

گزارش شده است. 
محمدي پ��ور در پايان خاطر نش��ان كرد: اين 
نظارت ها ب��ا همكاري ات��اق اصن��اف، پليس 
آگاهي، بهداش��ت و تعزي��رات حكومتي بوده 
و ب��ر اقالمي چ��ون م��واد پروتئين��ي، ميوه و 
س��بزيجات، آش و حلي��م، زولبي��ا و بامي��ه، 
 برنج، روغن، قند وش��كر، خرم��ا و نان صورت 

گرفته است. 

  مسکن

  اصناف

وحید حاجی پور
  گزارش یک


