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وزير صم�ت با 
بي�ان اينك��ه   خبر

چالش بين بانك مرك�زي و اين وزارتخانه 
امضاي ديجيتال بود كه رفع شد، گفت: هر 
چه تسهيل زيرساخت هاي پولي و مالي و 
كاهش هزينه ها صورت بگيرد فرايند توليد 

تسريع و تقويت مي شود. 
به گزارش تسنيم، سيدرضا فاطمي امين، وزير 
صمت در مراس��م رونمايي از چك الكترونيك 
اظهار داش��ت: با اجراي چ��ك الكترونيك يك 
گام بس��يار مؤثر در توس��عه اقتصاد ديجيتال 

برداشته شد. 
وزير صمت ضمن اشاره به اينكه هماهنگي بين 
بخش هاي اقتص��ادي دولت نويدبخش اتفاقات 
و آينده بهت��ري در اقتصاد اس��ت، تصريح كرد: 
 چالش بانك مركزي ب��ا وزارت صنعت امضای 
ديجيتال بود كه اين موضوع خوشبختانه برطرف 

شده است. 
س��امانه چكاد يا همان چ��ك الكترونيكي كه 
آخري��ن مرحله از اج��راي اص��اح قانون چك 
اس��ت، صبح ديروز با حضور رئي��س كل بانك 

مركزي، وزير اقتص��اد و وزير صم��ت در بانك 
مركزي رونمايي شد. 

با پياده سازي و اجراي سامانه چكاد، امكان صدور 
چك الكترونيكي نيز فراهم مي  شود. 

چك الكترونيك نوع جديدي از چك است كه 
س��رعت، دقت و امنيت بيش��تري در عملكرد 
و نقدش��وندگي نس��بت به چك هاي كاغذي 
دارد و تمام قوانين چك كاغذي براي آن قابل 
اجراس��ت و با يك امضاي الكترونيكي اعتبار 

پيدا مي  كند. 
سامانه چكاد با هدف ايجاد بس��تري براي ارائه 
چك امن ديجيتال و رف��ع مخاطرات احتمالي 
چك هاي كاغذي راه اندازي شده است كه امكان 
مديريت و نظارت آناين مبادل��ه چك را براي 

شبكه بانكي و بانك مركزي فراهم مي كند. 
طبق اع��ام بان��ك مرك��زي، از مزاي��اي چك 
الكترونيك مي توان به س��رعت زي��اد در ثبت و 
پ��ردازش چك ه��اي الكترونيك��ي، عدم نياز به 
ارسال نسخه فيزيكي چك، حذف نگراني افراد 
در خصوص ثبت چك در س��امانه و امنيت باال و 

امكان سرقت يا تحريف چك اشاره كرد. عدم 

فاطمي امين: 

 چالش وزارت صمت و بانك مركزي 
با امضاي ديجيتال رفع شد

»نقدينگي خود را از بانك و ساير بازارها خارج 
و به ارز و طال تبديل كنيد« اين جمله آنقدر به 
مردم ايران از س�وي رس�انه هاي فارسي زبان 
خارج نش�ين در ه�ر ناآرامي توصيه ش�ده و 
مردم نيز به آن بي تف�اوت بوده اند كه ديگر به 
يك خاطره تبديل شده است، در اين ميان هر 
چند طي روزهاي گذش�ته نوسان جزئي ارز را 
شاهد بوديم اما به گفته رئيس كانون صرافان 
ب�االي ۸۰درصد خري�داران رزروكننده ارز از 
صراف ها از حضور و خريد ارز امتناع ورز يده اند. 
س��ال هاي س��ال اس��ت در جريان كوچك ترين 
ناآرامي در ايران به يك باره رسانه هاي فارسي زبان 
خارجي به مردم توصيه مي كنند نقدينگي خود را 
از بازارها خارج و به ارز و طا تبديل كنند و نتيجه 
نشان داده است اين توصيه چندان مورد توجه قرار 
نمي گيرد، به همين جهت مي توان گفت توصيه 

فوق به يك خاطره تبديل شده است. 
اداره كشورها در دنياي امروز كه سرعت تحوالت 
و دگرگوني ها تش��ديد ش��ده اس��ت، بي ش��ك 
سختي های خود را دارد، زيرا با وجودي كه اغلب 
كشورهاي دنيا مجموعه هاي آينده پژوهي براي 
خود دارند و حتي با س��اير كش��ورهاي دوس��ت 

موارد مشاعات را با يكديگر در ميان مي گذارند و 
همچنين اسناد و داده هاي آينده پژوهي كشورهاي 
رقيب و نهادهاي بين المللي را دنبال مي كنند اما 
باز هم در اين ميان وقوع رويدادهاي غيرمنتظره 
غيرممكن نيس��ت، به همين جهت اس��ت كه از 
منظر امنيتي و انتظامي سرمايه گذاري هاي الزم 

براي اين امور را پيش بيني مي كنند. 
برقراري امني��ت و كنترل ريس��ك ها در اقتصاد 
بي شك يكي از اهدافي است كه كشورها در دستور 
كار دارند و در ايران نيز در مواقع ناآرامي هايي كه 
در همه كشورهاي دنيا نمونه هايي به مراتب بدتر 
از آن را شاهد بوديم، به گونه اي عمل مي شود كه 

ريسك ها تا حد زيادي كنترل شود. 
سال هاي سال است در مواقع ناآرامي ها از سوي 
اپوزيسيون به مردم توصيه می شود نقدينگي خود 
را به ارز و طا تبديل كنيد و ارقام نجومي را براي 
دالر سال ها پيش پيش بيني كرده اند كه تا به امروز 
نرخ ارز به آن نقطه نرسيده و امروز در شرايطي كه 
برخي رسانه هاي فارس��ي زبان خارج نشين نرخ 
دالر را حتي 70هزار تومان پيش بيني كرده بودند، 
شواهد عيني بازار نشان مي دهد نرخ دالر در بازار 

آزاد كمتر از 35هزار تومان است. 

كنترل ريس��ك ها و بازار در ه��ر ناآرامي به نظر 
مي آيد آرامش خاطري را براي سرمايه گذاران و 
صاحبان دارايي ايجاد كرده است كه به توصيه هاي 
مورد بحث در اين مقال توجه چنداني نمي شود، 
در عين حال سرمايه گذاران به خوبي از وضعيت 
ش��اخص هاي اقتصادي مطلع هس��تند و سهم 
ناآرامي ها يا ساير عوامل ديگر را در رشد نرخ ارز 

درك و تحليل مي كنند. 
در همين رابطه كامران سلطاني زاده در گفت وگو 
با تس��نيم، درباره وضعيت بازار ارز و علت گراني 
اخير قيمت دالر اظهار داشت: نرخ دالر با توجه به 
شاخه هاي اقتصادي و روند استاندارد تورم رسمي 
كشور روي يك نمودار مشخص قابل پيش بيني 
اس��ت، در روزهاي اخير نيز شاهد افزايش تقاضا 
بوده ايم كه بخش عمده آن جو رواني مي باشد كه 

در يك سطح متوقف شده است. 
وي با بيان اينكه روند افزايشي قيمت ارز در چند 
روز اخير متوقف شده اس��ت، تصريح كرد: شاهد 
عدم افزايش قيمت ارز در چند روز اخير بوده ايم. 

سلطاني زاده گفت: بخش��ي از تقاضا براي حفظ 
ارزش پول ملي با توجه به جو رواني كاهش ارزش 
ريال ب��وده كه مش��خصاً در چند روز گذش��ته با 

افزايش عرضه متوقف شده است. 
به  گفته رئي��س كانون صراف��ان، ب��ازار توافقي 
نيز با توج��ه به ارائه خدمت توس��ط صرافي ها به 
صادركنندگان با س��رعت در حال رفع نياز ارزي 
بازار اس��ت. عمًا به  هر مق��دار ارز در صرافي ها 
براي خري��د هموطنان موجود اس��ت و در چند 
روز گذشته ش��اهد عدم تمايل خريد بسياري از 
خريداران ارز از صرافي ها بوده ايم، به اين صورت 
كه باالي 80درصد خري��داران رزروكننده ارز از 

صراف ها از حضور و خريد ارز امتناع ورز يده اند. 
وي افزود: همين نكته نشان دهنده افزايش عرضه 
و كاهش تمايل به خريد است كه برآيند آن توقف 
افزايش نرخ و كاهش قيمت بر اثر افزايش عرضه 

خواهد بود. 
   تشكر ويژه كانون صرافان از بانك مركزی

سلطاني زاده گفت: اقدام درست بانك مركزي در 
تمديد مجوزهاي صرافان سراسر كشور بدون در 
نظر گرفتن محدوديت تطبيق سرمايه و بازگشت 
عرضه كنن��دگان رس��مي ارز و خدمت رس��اني 
صرافي ها در روزهاي اخير موجب تقويت سيستم 

عرضه رسمي ارز در سراسر كشور شده است. 
وي گفت: در چند روز گذشته افزايش نرخ ارز متوقف 

شده و حدود 2هزار تومان كاهش داشته است. 
وي  درب��اره ورود نيروي انتظامي ب��ه بازار گفت: 
جلوگي��ري از فعاليت فعاالن غيرمج��از همواره 
كمك به جلوگيري از سفته بازي است، البته نكته 
اساسي اين است كه اين اقدام موقتي است و بايد 
سازوكارهاي رس��مي جهت رفع نيازهاي ارزي 
عموم جامعه ايج��اد و همه نيازهاي اس��تاندارد 
ارزي جامعه در فضاي رسمي قابل برطرف شدن 
باشد، زيرا اين نيازها همواره راه دستيابي خود را 
به ارز پيدا مي كند و بهتر اس��ت به فضاي رسمي 

سوق داده شود. 
   ط�رح جديد بان�ك مركزي ب�راي مهار 

نوسانات ارزي
رئيس كل بانك مرك��زي از طرح جديد اين بانك 
براي مهار نوس��انات ارزي خب��ر داد و گفت: ابزار 
جديدي به همين منظور طراحي شده است كه 

در روزهاي آينده رونمايي مي شود. 
علي صالح آبادي در جمع خبرنگاران در رابطه با 
جزئيات ابزار جديد بانك مركزي براي مديريت 
بازار ارز گفت: جزئيات اين ابزار را روزهاي آينده 

اعام مي كنم. 
رئيس كل بانك مركزي درباره فرايند آزادسازي 
7ميليارد دالر از منابع ارزي بلوكه شده كشورمان 
در كره جنوبي گفت: فرايند آزادس��ازي در حال 
طي شدن است و به  محض آنكه به نتيجه رسيد، 

آن را اعام خواهيم كرد.

هادي  غالمحسيني 
  گزارش  

 كسادي بي سابقه
 بازار خانه هاي نوساز

ت�ورم مصال�ح س�اختماني، ش�كاف قيم�ت آپارتمان ه�اي 
نوس�از و قديمي س�از را تش�ديد كرده و ب�ه همين لح�اظ تعداد 
معام�الت خانه ه�اي نوس�از ب�ه پايين ترين ح�د خود رس�يده 
و نس�بت به هش�ت س�ال قب�ل ۵۰ درصد كاه�ش يافته اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بهار امسال تورم مصالح ساختماني در مقايسه با فصل 
مشابه سال گذشته 43/4درصد اعام شد. بيشترين ميزان رشد نيز به 
گروه سيمان، بتن، شن و ماسه با 55/8درصد مربوط بود. تورم مصالح 
در مقايس��ه با فصل قبل يعني زمس��تان۱400 نيز معادل 7/9درصد 

رشد كرد. 
اثر رش��د قيمت نهاده هاي ساختماني به ش��كل ايجاد شكاف قيمتي 
بين واحدهاي نوس��از و واحدهاي با عمر بناي س��ه س��ال به باال بروز 

كرده است. 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد قيمت واحدهاي كليدنخورده كه در سال 
جاري تكميل شده به مراتب بيش از آپارتمان هايي است كه تا قبل از 

سال ۱398 وارد بازار مسكن شده اند. 
بازار مصالح س��اختماني معموالً با مقدار اندكي تفاوت از تورم نقطه به 

نقطه پيروي مي كند. 
مهرماه سال جاري نرخ تورم نقطه به نقطه 48/6درصد بود. اگر قيمت 
نهاده هاي ساختماني نيز به همين ترتيب دچار رشد شده باشد، قيمت 
س��اخت نيز افزايش مي يابد، اين در حالي اس��ت كه تورم ساالنه بازار 

مسكن شهر تهران 38 درصد اعام شده است. 
با توجه به ركود حاكم بر بازار مسكن در حال حاضر قيمت مسكن دچار 

عقب ماندگي در مقايسه با تورم عمومي شده است.
هم اكنون مي توان با قيمت هاي��ي به مراتب پايين تر از نرخ س��اخت، 
آپارتمان هايي با عمر بناي باالي سه سال خريداري كرد، اين در حالي 
است كه سهم فروش آپارتمان هاي نوس��از از معامات به پايين ترين 

ميزان در هشت سال گذشته رسيده است. 
مهرماه امسال واحدهاي با عمر بناي كمتر از پنج سال 28/6درصد از 
كل معامات مسكن شهر تهران را به خود اختصاص دادند كه كاهش 

۱4 درصدي را در مقايسه با مهرماه۱400 نشان مي دهد. 
سهم آپارتمان هاي كمتر از پنج سال سن در شرايطي به 28/6درصد 
رسيده اس��ت كه س��ال۱393 اين واحدها 58 درصد از قراردادهاي 

خريد و فروش را به خود اختصاص مي دادند. 
در واقع معامات آپارتمان هاي نوساز در مقايسه با هشت سال قبل 
50 درصد كاهش يافته است. رشد سنگين قيمت آپارتمان هاي نوساز 

و ايجاد ركود در اين بخش منجر به كاهش ساخت وساز شده است. 
آمار و ارقام بهار امس��ال از افت 48 درصدي ساخت و س��از در تهران 
نسبت به سال گذشته حكايت دارد. در كل كشور نيز توليد مسكن 

حدود ۱3 درصد در مقايسه با سال قبل كاهش نشان مي دهد. 
همزمان با نزول توليد مسكن، معامات واحدهاي نوساز نيز كاهش 
يافته كه عوام��ل مختلف��ي از جمله جهش قيمت مس��كن و ركود 

معامات در اين مسئله اثرگذار است. 
در بهار۱40۱ براي تعداد 5هزارو945 واحد مسكوني در شهر تهران 
پروانه صادر شده كه 48/4درصد نسبت به فصل قبل و 46/۱درصد 

نسبت به فصل مشابه سال قبل كاهش نشان مي دهد. 
بهار امسال در كل نقاط شهري كشور نيز تعداد 90 هزار و 290 واحد 
مسكوني در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان پيش بيني 
شد كه در مقايسه با زمستان و بهار س��ال گذشته به ترتيب 2۱/8 و 

۱2/7درصد كاهش نشان مي دهد. 
كارشناسان داليل مختلفي را براي افت ساخت وساز، همزمان با يكي 
از بزرگ ترين پروژه هاي دولتي مس��كن عنوان مي كنند كه از جمله 
آنها مي توان به تورم مصالح ساختماني، ركود معامات ملكي ناشي 
از جهش قيمت مسكن، كاهش توان خريد متقاضيان و انتظار براي 

تزريق واحدهاي جديد دولتي به بازار مسكن اشاره كرد. 
    هر متر مسكن در تهران 43/7ميليون تومان

روند كاهش نرخ رش��د ماهانه قيمت در بازار مسكن شهر تهران كه 
از تيرماه امسال آغاز شده بود، بر اساس گزارش دو متولي ارائه آمار، 

ادامه پيدا كرد. 
طبق اعام بانك مركزي ميانگي��ن قيمت هر متر خانه در تهران در 
اين ماه به 43/7ميليون تومان در هر مترمربع رسيد كه در مقايسه 
با ماه قبل ۱/2درصد و نسبت به ماه مش��ابه قبل 38/2 درصد رشد 

نشان مي دهد. 
همچنين مركز آمار متوسط وزني قيمت هر متر آپارتمان در تهران 
را 46/4ميليون و متوسط حس��ابي آن را 44/3 ميليون تومان اعام 
كرد. تعداد معامات نيز بر اساس گزارش بانك مركزي 5/4هزار فقره 
بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مش��ابه در سال قبل به ترتيب ۱0/2 و 

يك درصد كاهش يافته است.
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از چن�دي پي�ش به ص�ورت رس�مي اع�الم ش�د خودروهاي 
از قيم�ت جهان�ي فروخت�ه  اي�ران گران ت�ر  مونت�اژي 
مي ش�وند. پيگيري ه�ا حكاي�ت از آن دارد س�ازمان حمايت 
در ص�ورت درياف�ت ش�كايت، با متخلف�ان برخ�ورد مي كند. 
به گ��زارش مهر، خبرهاي رس��يده از ب��ازار حاكي از آن اس��ت كه 
مونتاژكاران خودروهاي خود را دو تا چهار برابر باالتر از قيمت جهاني 
و آن هم به صورت چهار تا پنج ماهه مي فروشند، به عنوان مثال اگرچه 
قيمت خودرو شايد ۱5 هزار دالر باش��د اما در حقيقت 30 هزار دالر 
فروخته مي شود. سال97 بود كه به دنبال تشديد تحريم ها، دولت به 
منظور صرفه جويي در منابع ارزي واردات برخي محصوالت از جمله 
خودرو را ممنوع اعام كرد. پس از ممنوعي��ت واردات و انحصاري 
ش��دن بيش از پيش بازار خودرو، كم كم زمينه براي حضور بيشتر 
و پررنگ تر خودروهاي مونتاژشده توسط شركت هاي خصوصي در 

بازار نيز فراهم شد. 
اين شركت ها با واردات قطعات منفصله از كشور چين، خودروها را 
در داخل ايران مونتاژ و روانه بازار مي كنند، اين شيوه توليد خودرو در 
اغلب كشورها انجام مي شود اما نكته اي كه در مورد مونتاژكاران ايراني 
وجود دارد، اين است كه متأسفانه محصوالت مونتاژ شده با نرخ هاي 

نجومي به فروش مي رسند؛ نرخ هايي كه بعضاً دو تا چهار برابر قيمت 
واقعي اين خودروها در كشور مبدأ است. اين موضوع به تأييد معاون 

صنايع حمل و نقل وزير صمت نيز رسيده است. 
منوچهر منطقي در يك گفت وگوي تلويزيوني ضمن اشاره به اينكه 
در نبود خودروهاي وارداتي، خودروهاي مونتاژ شده بازار را در دست 
گرفته اند، گفته بود: اين خودروها 300 تا 600 ميليون تومان باالتر از 

قيمت واقعي به فروش مي رسند. 
   برخورد سازمان حمايت با گران فروشي

در اين رابطه عبداهلل توكلي الهيجاني، مديركل دفتر صنايع خودروي 
وزارت صم��ت در گفت وگ��و با مهر اظه��ار كرد: س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر اساس شكايتي كه در مورد قيمت 
و وضعيت فروش اتفاق مي افتاد، ورود مي كند. وي افزود: در واقع بر 
اساس پرونده هايي كه براي خودروس��ازان بسته مي شود، سازمان 
حمايت ورود و در ص��ورت احراز تخلف، برخورد مي كند. س��ازمان 
حمايت در چند مورد ورود و برخورد هم كرده است. توكلي الهيجاني 
گفت: بررسي وضعيت گران فروشي و قيمت ها يك كار حقوقي مرتبط 
با خودروساز است و سازمان حمايت به صورت كارشناسي شده به اين 

حوزه ورود و ريز قيمت ها را بررسي مي كند. 

   فروش دلبخواهي خودرو در بازار انحصاري
آنطور كه فعاالن بازار خودرو مي گويند، مونتاژكاران خودروهاي خود 
را دو تا چهار برابر باالتر از قيمت جهاني و آن هم به صورت چهار تا پنج 
ماهه مي فروشند، به عنوان مثال اگرچه قيمت خودرو شايد ۱5 هزار 

دالر باشد اما در حقيقت 30 هزار دالر فروخته مي شود. 
در اين راس��تا س��عيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودروي تهران مي گويد: شركت هاي ايراني قطعات 
منفصله را به صورت اعتباري و در تيراژ باال خريداري مي كنند، اما به 
جاي اينكه نرخ دالر را نرخ روز در نظر بگيرند، 60 تا 70 هزار تومان 
در نظر مي گيرند و خودروهاي مونتاژشده را با قيمتي بسيار فراتر از 
قيمت خودرو در مبدأ مي فروشند. وي تأكيد مي كند: بازار خودروي 
ايران در حال حاضر در انحصار خودروهاي داخلي و مونتاژي است و به 
دليل عرضه محدود، اين خودروها با قيمت هاي دلبخواهي به فروش 
مي رسند. قيمت برخي خودروهاي مونتاژي نشان مي دهد قيمت ها 
نسبت به يك ماه پيش با افزايش ميانگين ۱0 تا 50 ميليون توماني 
مواجه شده اند، به عنوان مثال خودروهاي هايما، ديگنيتي پرايم و 
فيدليتي پرايم پس از عرضه در بورس در بازه زماني تقريباً يك ماهه 

۱50 ميليون تومان در بازار گران شده اند.

جوالن مونتاژي هاي ميلياردي در بازار
   خودرو

 ظلم ۴۵۰ ميليارد دالري امريکا 
به ملت ايران با تحريم  نفت

رئي�س كميس�يون ان�رژي ات�اق بازرگان�ي ته�ران مي گوي�د 
ك�ه در ۱۰س�ال گذش�ته، تحريم ه�ا باع�ث ش�ده اند نف�ت 
اي�ران درآم�دي 4۵۰ ميلي�ارد دالري را از دس�ت بده�د. 
به گزارش ايس��نا، بيست وششمين جلسه كميس��يون انرژي و 
محيط زيست اتاق تهران در محل س��نديكاي صنعت برق ايران 
و با هدف بررسي پيشنهادهاي فعاالن صنعت برق و انرژي براي 
تدوين قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد. پيش از بررسي اين 
موضوع، رئيس كميس��يون انرژي و محيط زيست اتاق تهران به 
گزارش اخير اوپك در خصوص تأثير تحريم ها بر عدم فروش نفت 
از سوي ايران طي ۱0سال گذشته اشاره كرد و گفت: طبق اعام 
اوپك، ايران به دليل اعمال تحريم ها و كندي در فروش نفت، طي 
۱0سال گذش��ته بيش از 450 ميليارد دالر درآمد از اين محل از 

دست داده است. 
رضا پديدار همچنين تصريح كرد كه بنا بر اع��ام اوپك، تقاضا براي 
نفت در جهان همچنان رو به افزايش است و طبق پيش بيني هاي اين 
سازمان، كنار گذاشتن سوخت هاي فس��يلي خطرناك است و جهان 

بدون نفت نمي تواند زندگي كند. 
وي افزود: در حال حاضر و با اعام سازمان اوپك، مجموع توليد نفت 
خام و س��اير ميعانات نفتي ۱3عضو اوپك از 3۱/6ميليون بش��كه در 
روز به 38/3ميليون بش��كه در روز در سال2035 خواهد رسيد. بنا بر 
پيش بيني هاي اوپك، اين ميزان همچنان در حال افزايش است و يك 

دهه بعد به 42/4ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. 
رئيس كميس��يون انرژي و محيط زيس��ت اتاق تهران س��پس به 
گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اشاره كرد كه بر مبناي آن، 
ايران در رتبه اول ش��دت مصرف انرژي جهان ق��رار دارد. پديدار 
افزود: طبق اين گزارش، ش��دت مصرف ان��رژي در ايران ۱5برابر 
ژاپن، بيش از 2/5برابر چين و 5/7برابر متوس��ط جهاني است. بر 
اساس گزارش سايت اتاق تهران، در ادامه اين جلسه عليرضا اسدي، 
معاون پژوهش و برنامه ريزي سنديكاي صنعت برق ايران به تشريح 
راهكارهاي فعاالن صنعت برق و ان��رژي براي تدوين قانون برنامه 

هفتم توسعه پرداخت. 
وي با اش��اره ب��ه اينك��ه قيمت گذاري، كس��ري بودج��ه، كاهش 
س��رمايه گذاري و افزاي��ش بده��ي  دول��ت ب��ه بخش خصوص��ي 
توليدكنندگان برق و پيمانكاران، ابرچالش هاي اقتصاد برق و انرژي 
در ايران است، اصاح نظام قيمت گذاري در بازارهاي برق و فروش به 
مشتركان را از جمله راهبردهاي رفع اين چالش ها عنوان كرد و رفع 
موانع پيش  روي توسعه صادرات برق را ضروري دانست. وي در بخش 
ديگري از سخنانش افزود: در س��ناريوی ادامه وضع موجود، انتظار 
مي رود به طور متوسط ساالنه حدود 2هزارو500 مگاوات به ظرفيت 
توليد برق كشور اضافه شود و در سال۱404 به ظرفيت اسمي حدود 
98  هزار مگاوات برس��د، اما اگ��ر دولت بخواهد در چارچوب رش��د 
اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفيت رشد اقتصادي مورد انتظار 
در اسناد باالدستي كش��ور، توليد برق كشور را افزايش دهد، انتظار 
مي رود س��االنه حدود 4هزارو700 مگاوات ب��ه ظرفيت توليد برق 
كشور افزوده شود و در سال۱404 به ظرفيت اسمي حدود ۱09  هزار 

مگاوات دست پيدا كند. 
به گفته اسدي، در سناريوی رشد وضع موجود كه معادل 2/8درصد 
است، حدود 8 ميليارد دالر سرمايه گذاري بايد در صنعت برق كشور 
انجام شود و در سناريوی جايگزين كه بر اساس رشد 5 درصد و مطابق 
برنامه ششم توسعه است، حدود ۱5 ميليارد دالر سرمايه گذاري در اين 

بخش مورد نياز است. 
........................................................................................................................

 بيشترين واگذاري 
 زمين دستگاه هاي دولتي  

در استان هاي ايالم، البرز و اصفهان
در حالي ك�ه رئيس جمهور براي تخصي�ص اراضي اولتيماتوم 
تعيين كرده بود، هنوز بسياري از دس�تگاه ها براي تخصيص 
اراضي خ�ود مقاوم�ت مي كنند. بر اس�اس آمار اس�تان هاي 
ايالم، الب�رز و اصفه�ان به ترتي�ب بيش�ترين واگذاري هاي 
زمي�ن دس�تگاه هاي دولت�ي را به خ�ود اختص�اص داده اند. 
طرح نهضت ملي مس��كن يكي از مهم ترين پروژه هايی است كه 
دولت در دستور كار خود قرار داده است. يكي از مهم ترين نيازها 
براي ساخت اين پروژه ها تأمين اراضي است و پيش از اين دولت 
اعام كرده ب��ود بايد تمامي دس��تگاه ها اراضي م��ازاد خود را در 
اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. اين طرح در قالب طرح 
جهش توليد به تصويب رسيده بود. هم اكنون يكي از اصلي ترين 
نيازهاي دولت براي ساخت پروژه هاي نهضت ملي مسكن تأمين 
اراضي اس��ت كه تاكنون براي ۱/5 ميليون واحد مسكوني تأمين 

شده است. 
با توجه به آنكه بايد تا س��ه س��ال آينده 4ميليون واحد مسكوني 
س��اخته ش��ود، بنابراين بايد اراضي اين واحدها به صورت كامل 
تأمين شود تا روند ساخت واحد ها تسريع شود. در پي عدم همكاري 
دستگاه ها در اين بخش، در ش��هريور ماه رئيس جمهور در جلسه 
شوراي عالي مسكن اعام كرد تمامي دستگاه ها بايد اراضي مازاد 
خود را در اختيار دس��تگاه ها ق��رار دهند و در صورت س��رپيچي 
اس��ناد اين اراض��ي از طريق ثبت اس��ناد و اماك به ن��ام وزارت 
راه وشهرسازي مي خورد. بعد از اين جلسه تعدادي از دستگاه ها از 
جمله جهاد كشاورزي و دانشگاه ها اراضي خود را در اختيار وزارت 

راه وشهرسازي قرار داده اند. 
تقي رضايي، معاون اماك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران اعام كرد: سند نيمي از زمين هاي 
مازاد دس��تگاه هاي دولتي به وزارت راه و شهر سازي منتقل شد. 
رضايي گفت: براي ثبت سند 50 درصد ديگر زمين هاي مازاد هم 
پيگيري ها ادامه دارد. بيش از 6  هزار هكتار زمين دولتي را وزارت 
راه و شهر سازي شناسايي كرده كه تاكنون سند حدود 50 درصد 

آنها به نام وزارت راه وشهر سازي ثبت شده است. 
به گفت��ه رضايي اس��تان هاي ايام، الب��رز و اصفهان ب��ه ترتيب 
بيش��ترين واگذاري هاي زمين دس��تگاه هاي دولت��ي را به خود 

اختصاص دادند. 
وي افزود: تا دو ماه آينده س��ند همه 6  هزار هكتاري كه شناسايي 
شده است، صادر مي ش��ود. بر اس��اس اين گزارش چندي پيش 
هم رستم قاسمي، وزير راه وشهرس��ازي اعام كرده بود: تعدادي 
از دس��تگاه ها هنوز اراضي خود را اختص��اص نداده اند اما برخي 
از دس��تگاه ها كه اراضي قابل مس��كوني را ارائه داده اند، در قالب 

قراردادي براي كاركنان اين دستگاه ها ساخته خواهد شد.
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