اقتصاد

14

یک شنبه  14آبان  16. 1396صفر .1439شماره 19676

شنیده ها ازبرنامه وزیر اقتصاد
برای تغییر مدیران عامل  ۴بانک

...

گفت و گو
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

دبیرانجمن تولید کنندگان قارچ خوراکی در
گفت و گو با خراسان اعالم کرد:

دالیل شکست برخی تولیدکنندگان قارچ
گرچه تولید قــارچ ممکن است درنگاه ابتدایی راحت
به نظر برسد ولی به دلیل نیازمندی های فراوان تولید
این محصول از نظر تامین نور ،دما ،خاک ،مواد اولیه
و ...شــاهــد ورشکستگی برخی از واحــدهــای تولیدی
قارچ هستیم.
این مشکل را درحاشیه بازدید خبرنگاران از بزرگ ترین
مجتمع تولید کننده قارچ کشور درمالرد درگفت وگو با
حبیب ا ...عظیمی ،دبیر انجمن تولید کنندگان قارچ
خوراکی ایران بررسی کردیم که درادامه می خوانید:
چرا گاهی شاهد هستیم که نمی شود از قارچ به عنوان
یک صنعت خانگی یا کوچک استفاده کرد و دوام ندارد
یا با شکست مواجه می شود؟
نه متاسفانه به دلیل وضعیت بازار و تاسیساتی که اینصنعت دارد کسانی که می خواهند وارد این کار شوند،
آموزش درست نمی بینند ،برای این کارحداقل شش ماه
یعنی سه دوره تولید باید درکارخانه ها باشند ،با سه ،چهار
روز آموزش دیدن و بعد گرفتن یک وام  50میلیونی و یک
یا دوسالن زدن ،افراد محکوم به ورشکستگی هستند ،اگر
بگوییم که صنایع کوچک نباید وارد این کار شوند ممکن
است باعث سوء تفاهم هایی شود درصورتی که اگر اصولی
وارد شوند به صرفه است .برای اصولی کار کردن یکی دو
سالن با وضعیت بازار االن صرفه اقتصادی ندارد؛ شاید
چندسال پیش می شد این کار را کرد ولی االن با توجه
به شرکت های بزرگی که درایــن کار هستند هرکسی
بخواهد بیاید باید اصولی بیاید و مجوز از جهادکشاورزی
بگیرد و از 200تن درسال شروع به کار کند.این هایی
که کوچک هستند شاید لحظه ای سود داشته باشند ولی
گرفتن تجهیزات برای جای کوچک صرفه اقتصادی ندارد
به عنوان مثال کسی که دوسالن دارد ،سرمایش اش را چه
کار می خواهد بکند ،اگر چیلر بخواهد بگیرد که گران می
شود و اگر بخواهد ازکارهای کاتالیزوری و ابزارهای موقت
استفاده کند که پویا و اصولی نیست و چون پشتوانه کافی
ندارد نمی تواند ادامه حیات بدهد.ما نمی گوییم که کار
نکنند ولی االن ازنظر علمی و اصولی طبق مجوزهایی که
وزارت جهادکشاورزی می دهد کارخانه هایی که باالی
 200تن درسال کار می کنند می توانند سرپا باشند و آن
هایی که زیر  200تن یا کوچک تر باشند ،صرفه اقتصادی
ندارد.
االن وضعیت سرانه مصرف قــارچ درکشور چگونه
است؟
درکــشــور ما طبق آمارهایی که می دهند ،یک کیلوو200تا 300گرم  ،دراروپا تا چهار کیلو ولی درجهان به
طور میانگین بین دو کیلو تا 2200گرم است ولی ما هنوز
جا داریم که به این رقم برسیم.
چرا سرانه مصرف ما پایین تر از دنیاست؟
 به خاطر فرهنگ مصرف است ،باید فرهنگ سازی کنیم،اگر مردم مزایای آن را بدانند ،آن را درسفره و سبد خانوار
می گذارند چون مزایای زیــادی دارد و می توانند آن را
جایگزین گوشت کنند ولی تا ذائقه و سلیقه خانوارها تغییر
کند و درسبد خانوار بیاید نیازمند رسانه ها و صداوسیما
هستیم.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

خبرگزاری فارس اعالم کرد :شنیدهها حاکی است ،وزیر اقتصاد به دنبال تغییر مدیران عامل چهار بانک ملت ،رفاه ،تجارت و صادرات است.
پیش از این کرباسیان از احتمال تغییر مدیران چند بانک به دلیل تعلل در زمینه فروش اموال مازاد خبر داده بود .هم اکنون دولت از طریق
مالکیت بخشی از سهام و همچنین سهام عدالت ،بیش از نیمی از کرسی های هیئت مدیره بانک های مذکور را در اختیار دارد.
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آل اسحاق با اشاره به تالش عربستان برای نفوذ اقتصادی در عراق تشریح کرد:

وزیر نفت تشریح کرد:

جزئیات جدید از تبعیض های اقتصادی عراق علیه ایران

مذاکره با روس ها برای توسعه  4میدان گازی

رئیس اتــاق بازرگانی مشترک ایــران و عــراق ضمن
تشریح جزئیات جدید تــاش عربستان بــرای نفوذ
در بــازار عــراق ،از نگاه تبعیض آمیز عــراق در بخش
اقتصادی با وجود همکاری های امنیتی و سیاسی دو
کشور انتقاد کرد.
به گــزارش ایسنا ،هفته گذشته اعــام شد که تعرفه
واردات لبنیات عــراق از ایــران به  ۴۰درصــد رسیده
اســت؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان بر صــادرات
لبنیات ایران که  ۸۰درصد آن به عراق میرود ،تاثیر
منفی خواهد گذاشت .در این باره یحیی آل اسحاق
این نرخ تعرفه را بسیار زیاد اعالم کرد و افزود :یک زمان
است که این تعرفه برای تمامی کشورهایی که به عراق
لبنیات صادر میکنند وضع میشود؛ اما هم اکنون این
نرخ تعرفه به شکل تبعیض آمیز فقط برای ایران لحاظ
میشود که به دور از انصاف است.
آل اسحاق ادامه داد :با وجود این که در حوزه امنیتی
و سیاسی مسئوالن دولتی و اجرایی ما همکاری و
مساعدت خوبی با عراق دارند و با اقتداری که وجود
دارد داعش در حال از بین رفتن است اما این نگاه که در
حوزه امنیتی و سیاسی وجود دارد ،در بخش اقتصادی
وجود ندارد.
آل اسحاق تصریح کرد :کارخانههای ما با مشکالت
زیاد توانستهاند بازار عراق را بگیرند و عراقیها نیز از

حسین بردبار :وزیر نفت در حاشیه مراسم تودیع ومعارفه
قائم مقام خود با اشــاره به همکاری های ایــران و روسیه
دربخش انــرژی گفت :همکاری های بینالمللی ،یک
جانبهگرایی آمریکا را کاهش میدهد .وی افزود :شرکت
هایروسیطرحهایخودرابرایتوسعهچهارمیداننفتی
وگازیکشورارائهمیکنند.
به گزارش خراسان ،بیژن زنگنه روز گذشته پس ازمراسم
معارفهمرضیهشاهداییبهعنوانقائممقاموزیرنفتورضا
نوروززاده؛مدیرعاملجدیدشرکتملیصنایعپتروشیمی
درجمعخبرنگاراندربارهتفاهمباگازپرومروسیهتوضیح
داد:آنهاتمدیدمدتتفاهمنامهراخواستارشدهاندکهبا
آن موافقت کردیم .آن ها قرار است پیشنهادهای خود را
برای چهار میدان کیش ،فرزاد آ ،فرزاد بی و پارس شمالی
ارائــه کنند.زنگنه با بیان این که مبلغ مشخصی برای
همکاری دو کشور در صنعت نفت مشخص نشده است،
افزود:درصورتیکهطرحتوسعهمیادیننفتیتوسطروسیه
بهتولیدبرسد،آنهامیتوانندبخشیازطلبرابهصورت
نفت،تحویلبگیرند.وزیرنفتهمچنیندرپاسخبهپرسش
خراساندربارهاینکهبهچهدلیلکاراستخراجنفتایران
ازمنابعخزرسالهاستکهمعطلمانده،ازامضایتفاهم
نامههاییباسهشرکتلوکاویل،روسنفتویکشرکت
نروژیبرایاستخراجنفتوگازازخزرخبردادوافزود:هیچ
کسدرقسمتعمیقخزرکاریراشروعنکردهکهبخشی



...

نظر کیفیت و قیمت بسیار راضی هستند .اما اکنون
عربستان آمده و یک شرکت خود را تجهیز کرده است و
کاالیش را چند برابر ارزانتر از قیمت تمام شده ،عرضه
میکند.
آل اسحاق از توطئه عربستان در این باره سخن گفت و
ادامه داد :دولت عربستان به صراحت میگوید پولی را
که به داعش میداده تا ایران از عراق بیرون برود ،اکنون
به بخش اقتصاد میدهد .امروز عراقیها مرزهایی را که
از زمان صدام تا کنون بسته شده بود باز کرده و برای ما
تعرفههای زیاد گذاشته اند و برای عربستانیها تخفیف
لحاظ کردند .وی این مسائل را عالوه بر سنگ اندازی
عراقی ها برای تجار ایران در مسائل گمرکی ،حمل و
نقل و استاندارد دانست.



بیمه

...



پیمان پولی

شاخص کل

...
خودرو

محصول قطب تولید سیب خریدار ندارد

از آن به دلیل اختالف و بخشی دیگر به دلیل آن است که
اکتشاف تکمیل نیست.وی افزود :کار درخزر بسیار گران
وزمانبروتجهیزاتنیزدرآنجابسیارکماستوهرکاری
کهبخواهیدبکنیدبایدتجهیزاتشدرخودخزرساختهشود
ویک مقدار نیز اختالفات برسر مناطق عملیاتی هست.
وزیر نفت در پاسخ به این که گفته میشود بررسی پرونده
کرسنت در مرحله آخر قرار دارد ،گفت :دیوان وارد شده
استاماصدوررایچندماهطولمیکشد.زنگنهدرپایان
با اشاره به امضای تفاهمنامه با توتال نیز گفت :توتال کار
خود را آغاز کرده است.زنگنه درمراسم معارفه قائم مقام
خودنیزبااشارهبهجوانگراییدراینوزارتخانهگفت:باید
کاریکنیمکهتاپنجسالآیندهافراد40تا 45سالهبتوانند
صنعتنفتراادارهکنند.



...
دالر

دولت سهام بیمه های آسیا و دانا را
واگذار می کند

توافق اولیه بین ایران و روسیه برای
پیمان پولی

طرح جدید واردات خودرو روی میز
هیئت دولت

دالر مبادله ای به  ۳۵۰۰تومان
نزدیک شد

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این که خرید سهام
بیمه های آسیا و دانا از سوی شرکت های بیمه
خارجی مطرح نیست ،افزود :بر اساس سیاست
دولت و وزیر اقتصاد ،فروش سهم دولت در شرکت
های بیمه آسیا و دانا در اولویت قرار دارد .اهمیتی
در گفت وگو با ایبنا ،خاطرنشان کرد که براساس
قانون برنامه ششم نیز تا پایان سال  ،1397سهم
دولت در شرکت های بیمه آسیا و دانا باید واگذار
شــود .وی توضیح داد :آلمان و ایتالیا درصدد
خرید سهم شرکت های بیمه خصوصی در ایران
هستند و این احتمال وجود دارد که مذاکرات
شــان هم به نتیجه برسد امــا هیچ ارتباطی با
واگذاری سهم دولت در شرکت های بیمه آسیا
و دانا ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بــا اشــاره
به تکلیف دولــت در برنامه ششم بــرای اجــرای
پیمانهای پولی دو و چندجانبه گفت :در صورت
عملیاتی نشدن حذف دالر از مبادالت ،کمیسیون
از ابزارهای نظارتی مثل طرح سوال از وزیر اقتصاد
ورئیسجمهوراستفادهمیکند.پورابراهیمی،در
گفتوگو با فارس ،با اشاره به گفتوگوهای هفته
گذشته اعضای کمیسیون اقتصاد با رئیس کل
بانک مرکزی درباره خروج از سیطره دالر گفت:
به گفته آقای سیف مقدمات کار فراهم شده است.
وی تصریح کرد :طی این هفته مقدمات مربوط به
مبادله با کشور روسیه به وسیله ارز دو کشور مطرح
شده و توافق اولیه روی آن انجام شده اما هنوز
عملیاتی نشده است.

تسنیم -وزیر صنعت ،از بررسی طرح جدیدی در
دولتبرایوارداتخودروخبرداد.خانهملتبهنقل
ازشریعتمداری،بااشارهبهمسدودشدنسایتثبت
سفارش واردات خودرو ،اظهار کرد :این طرح برای
دولت قبل بوده است .به همین دلیل پیشنهادی
جدید با ضوابطی مشخص برای واردات خودرو
تقدیم هیئت وزیــران شده اســت .شریعتمداری
تأکید کرد :هر زمان که طرح پیشنهادی به تأیید
هیئت وزیران برسد ،ابالغ و اجرایی میشود .وزیر
صنعت،معدنوتجارتدرخصوصزمانابالغطرح
پیشنهادیجدیددرزمینهوارداتخودروبیانکرد:
نمیتوانازطرفدولتزمانیرابرایاینامراعالم
کرد ،هر زمان در دستور قرار گیرد ،مراحل قانونی
طرحطیخواهدشد.

دالر دولتی  ۳۴۹۶تومان قیمت خورد و تا مرز
 ۳۵۰۰تومان پیش رفت .به گــزارش ایسنا ،در
ادامه روند افزایشی ،قیمت دالر در مرکز مبادالت
ارزی امــروز با رشد مواجه شد و  ۳۴۹۶تومان
اعالم شده است .دالر مبادلهای طی هفتههای
اخیر از شــدت رشــد بیشتری بــرخــوردار شد به
گونهای که طی یک ماه گذشته حدود ۱۱۶تومان
گران شده است .این در حالی است که دالر در
حوالی دهم مهر تا  ۳۳۸۰تومان قیمت خورده
بود.از سوی دیگر روز گذشته بازار ارز آرام بود .به
طوری که به گزارش اتحادیه طال و جواهر تهران،
دالر در بــازار آزاد حدود چهار هزار و  54تومان
معامله شد .بازار طال نیز روز گذشته روندی نسبت ًا
کاهشی را پشت سر گذاشت.

آخرین آمار از حضور خارجی ها در بورس تهران

تولید پژو  2008طی  5ماه فقط  4دستگاه!
با گذشت  5ماه از افتتاح خط تولید پژو  2008با حضور
رئیسجمهور،آمارتولیدخودروتاپایانمهرنشانمیدهد
کهاینمحصولهنوزبهتولیدنرسیدهاست.بهاینترتیب
خودروهای تحویل داده شده به مشتریان از محل واردات
تأمینشدهاست.
به گزارش خبرگزاری فارس ،خط تولید پژو  2008اوایل
اردیبهشت امسال با حضور روحانی رئیس جمهور ،در
ایران خودرو به بهرهبرداری رسید و قرار بود تولید این
خودروی فرانسوی با داخلیسازی  30درصدی صورت
گیرد .با این حال با گذشت پنج ماه از مراسم افتتاح خط
تولید این خودرو ،آمار هفت ماهه تولید خودرو در کشور
نشاندهندهآن است که هنوز پژو  2008روی خط تولید
قرار نگرفته است .طبق آمار وزارت صنعت طی هفت ماهه
امسال تنها چهار دستگاه پژو  2008در ایران خودرو به
تولید رسیده که آن هم مربوط به خودروهایی است که در
زمان افتتاح خط تولید با حضور رئیس جمهور ،روی خط

تولید این محصول مونتاژ شد .در چنین شرایطی تحویل
پژو  2008به خریداران همچنان با تأخیر روبهروست و
مشتریان باید برای دریافت خودروی ثبتنامی منتظر
بمانند .البته ایران خودرو پیشتر از آغاز تحویل پژو2008
به خریداران با موعد تحویل شهریور خبر داده بود که به
این ترتیب باید گفت ،این خودروها از محل واردات تأمین
شد هاند.آمارهای وزارت صنعت از تولید هفت ماهه
خودرو در کشور ،همچنین حاکی از این است که در این
مدت  822هزار و  116دستگاه انواع خودرو به تولید
رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد
 18.8درصدی را نشان میدهد .از این تعداد 772،هزار
و  120دستگاه خودروی سواری بوده است که افزایش
 21درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
پیش بینی ها حاکی از این است که امسال تولید خودرو
با رشد  15درصدی ،به یک میلیون و  500هزار دستگاه
خواهد رسید.

عکس و شرح

حضور  3شرکت خارجی با  140میلیون یورو در بورس

یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی
و دارایــی با اشــاره به جلسه اخیر هیئت
سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد22 :
طرح جدید در جلسه اخیر هیئت مصوب
شــد کــه بــرای اولــیــن بــار ســه شرکت در
بورس حضور خواهند یافت .به گزارش
فارس ،وی به سه شرکت هلندی ،چینی
و انگلیسی برای حضور در بورس اشاره
کرد و گفت :مجوز این شرکتها در هیئت
سرمایهگذاری خارجی تصویب شد و
میتوانند سهام خرید و فروش کنند که شامل سه رقم
 60میلیون یــورو 500 ،هزار یورو و  80میلیون یورو
است .وی درباره جذب طرحهای مصوب سرمایهگذاری
مستقیمهمگفت:بیشازهفتمیلیارددالرطرحمصوب
سرمایهگذاری مستقیم طی امسال وجود دارد .این مقام
مسئول با اشاره به تالشها برای جذب منابع خارجی
تصریح کرد :دریافت فاینانس از آلمان و ایتالیا در حال
مذاکره است.
▪سهم خارجی ها از بازار سرمایه ایران با وجود رشد
 30درصدی ،فقط  5درصد است

حسن قالیباف اصل ،مدیرعامل بورس تهران هم در
خصوص آخرین وضعیت کدهای سهام داری خارجی
در بورس تهران خاطرنشان کرد :تعداد کدهای سهام
داری خارجی طی امسال نسبت به سال گذشته افزایش
داشته و در کنار آن ،تعداد معامالت نیز بیشتر شده است،
به نحوی که برآوردها حکایت از افزایش  ۳۰درصدی
تعداد کدهای سهام داری خارجی در سال  ۹۶نسبت
به سال  ۹۵دارد و تعداد معامالت نیز رشد خوبی را
تجربه میکند .مدیرعامل بورس تهران در گفت وگو با

مهر توضیح داد که البته مالکیت سهام داران خارجی از
ارزش بازار سرمایه ایران ،کمتر از پنج درصد است که این
عدد بسیار کمی است .وی با اشاره به ظرفیت زیاد بورس
تهران گفت :در برخی کشورها سهم سرمایه گذاران
خارجی در بورس به  65درصد هم می رسد.
▪ 4راهکار برای افزایش حضور خارجی ها در بورس
تهران

وی تصریح کرد :البته بعد از برجام ،مراجعات خارجیها
برای دریافت کد سهام داری و مالکیت سهام به بورس
تهران زیاد بوده است و افزایش تعداد معامالت و کدها
هم این را نشان میدهد ولی بحثهای سیاسی هم در
این مسیر موثر بوده و بر حضور سرمایهگذار خارجی،
اثر گذاشته اســت .قالیباف اصل دربــاره راهکارهای
افزایش سهم خارجیها در معامالت بورس تهران به
اقداماتی چون اجرایی شدن سیستم گزارشگری مالی
بین المللی یا همان  ،IFRSعضویت ایران در فدراسیون
جهانی بورسها و نیز فدراسیون بورسهای اروپایی و
آسیایی ،اجرای حاکمیت شرکتی و امضای موافقت نامه
با بورسهای منطقه ای اشاره کرد.

آذربایجان غربی قطب تولید سیب کشور با تولید حدود
یکسومسیبکشوردرردهاولتولیداینمحصولپرآب
قرارداردکهبرایتولیدهرصدگرمسیبدرختی ۷۰لیتر
آبشیرینمصرفمیشودکهاینامرباعثایجادبحران
کم آبی در دومین استان پر آب کشور شده است .امسال
یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن سیب در آذربایجان غربی
تولیدشدهدرحالیکهبنابهاعالممسئوالنگمرکفقط
 ۲۰هزار تن صادر شده است .صادر نشدن این محصول
باعث شده کشاورزان محصوالت باغی به ویژه سیب را
پیش از موعد بچینند و آن را کنار جادهها بریزند تا به نام
زیر درختی به نازلترین قیمت آن را بفروشند و گاهی با
شرایط نسیه چندین ماهه محصوالت خود را وارد بازار
کنند(.منبع:ایسنا)

...
بازارخبر

رشد 25درصدیوارداتخودرودر 7ماه
نخستسال
فارس-طبقآمارتجارتخارجیدرهفت
ماههامسالبیشازیکمیلیارددالرصرف
واردات خودرو شده و به لحاظ تعداد 25
درصد رشد داشته است .در هفت ماهه
امسال حدود  24هزار و  240خــودروی ســواری با حجم
سیلندرهزارو 500سیسیتادوهزارسیسیو 14هزارو
 912خودروباحجمسیلندردوهزارتا 2500سیسیوارد
شدهاست.

۹۵درصدکاریابیهایمجازی،غیرقانونیاند
مهر  -رئیس کانون کاریابیهای کشور با
اشــاره به فعالیت غیرمجاز  ۹۵درصد از
کاریابیهای مجازی ،از ورود وزارت کار و
پلیسفتابرایتوقففعالیتاینکاریابیها
خبرداد .بابک هاشمی پور درباره فعالیت کاریابیهای
مــجــازی در کشور گفت :طــی چند ســال اخیر در کنار
کاریابیهایفعالدرشهر،کاریابیهایمجازینیزبهتدریج
فعالیتخودراآغازکردند.

رتبهبندیفعلیخودروها،نظرسازمان
استانداردنیست
ایسنا-معاونسازمانملیاستانداردایران
میگوید رتبهبندی فعلی خودروها اساسا
نظر سازمان ملی استاندارد نیست چرا که
نظام ارزیابی فعلی صرفا روی محصول
خروجی صورت میگیرد و به عناصر تولید توجهی ندارد.
جهانبخش سنجابی شیرازی تصریح کرد :سازمان ملی
استانداردایرانازمعدودارزیابیهایصورتگرفتهحمایت
میکند و در ارتباط با رتبهبندی انجام شده درباره خودروها
بایداعالمکردکهاینمقولهاساسانظرسازمانملیاستاندارد
نیستچراکهصرفارویمحصولخروجیعملمیکند.

نرخبیکاریآمریکابهکمترینرقمدر ۱۷سال
اخیررسید
مهر  -نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته
میالدی با رسیدن به 4.1درصد کمترین
رقم در  ۱۷سال اخیر را به خود اختصاص
داد .بـــه گ ــزارش وال استریت ژورن ــال،
اقتصاد آمریکا در ماه اکتبر ،مشاغل بیشتری را به نسبت ماه
های دیگر به بازار کار ایاالت متحده افزود و منجر به کاهش
نرخ بیکاری به کمترین رقم در  ۱۷سال اخیر شد.به این
ترتیب ،نرخبیکاریآمریکادرماهاکتبربه 4.1درصدکاهش
پیدا کرد که این رقم برای ماه قبل از آن 4.2درصد است و به
عنوانکمتریننرخبیکاریآمریکاازسال ۲۰۰۰میالدیبه
بعدمحسوبمیشود.

شاخص

طرح جدید دولت برای ساخت  55هزار مسکن در بافت فرسوده پایتخت

احتمال تسری طرح به شهرهای دیگر تا سال آینده
بعد از تاکید رئیس جمهور بر رونق مسکن و
احیای بافت فرسوده در جلسه رای اعتماد
به آخــونــدی به عنوان وزیــر مسکن دولت
دوازده ــم ،حاال برخی از اخبار حکایت از
تدوین طرحی برای احیای بافت فرسوده
در پایتخت دارد .در این باره ،روزنامه دنیای
اقتصاد خبر داده اســت که طــرح مشترک
دولت و شهرداری تهران برای «تامین مسکن
در بافت فرسوده» ،نهایی شده است .طبق
این طرح که پیشگام نام گرفته ،ساخت ۵۵
هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران
بــرای افق پنج ساله ،هــد فگــذاری و مقرر
شده است الگوی تکثیر طرح در دیگر شهرها
همزمان با اجرا در تهران ،تهیه شود.

در این طرح همچنین تاکید شده است ،نیاز
اقتصاد کشور به ایجاد رونق در بخش مسکن،
یکی دیگر از الزامات قرار گرفتن نوسازی
بافتهای فرسوده در اولویت برنامههای
دولت است.
آن گونه که دنیای اقتصاد گــزارش کرده
اســت ،ایــن طــرح که پنجشنبه گذشته در
جلسهای با حضور رئیسجمهوری ،وزیر
راه وشهرسازی و مقامات این وزارتخانه،
شهردار تهران و دیگر مسئوالن مربوط در
پاسخ به تاکید رئیسجمهوری برای تسریع
در فرایند نــوســازی بافتهای فــرســوده با
آن موافقت شــد ،قــرار اســت طی یک بازه
زمانی پنج ساله ،در فاز اول ۵۵ ،هزار واحد

مسکونی در محدود هها و محالت هدف
نوسازی شهر تهران با اولویت پنج منطقه
فرسوده پایتخت به اجــرا در آیــد .جزئیات
مربوط به طرح «تامین مسکن پیشگام در
بافت فرسوده تهران»نشانمیدهد با اجرای
این طرح قرار است بیش از نیمی از ظرفیت
فعلی ساختوساز ساالنه در شهر تهران
بــه هستههای میانی و فــرســوده پایتخت
هدایتشود .بر این اســاس قــرار است این
طرح تا  10روز آینده ابالغ شود.
▪تسری طرح به شهرهای دیگر

ق ــرار اســت طــرح پیشگام بـهعــنــوان طرح
عملیاتی تامین مسکن در بافتهای فرسوده

قیمت انار؛ از  93تا  ،96از میدان تا خرده
فروشی

شهر تهران ،ابتدا در پایتخت اجرا و همزمان
مقدمات اجرای این طرح در دیگر شهرها نیز
طر حریزی شود و تسری یابد .در این طرح
تاکید شده است ،همزمان با اجــرای طرح

پیشگام در شهر تهران ،نهادسازی برای
تکثیر طر حهای مشابه در مناطق دیگر،
بهخصوص شهرهای بزرگ ،طی یک سا ل
آینده آغازشود.

اناردرپاییزامسالحدود 50درصدگرانترازسالهای
گذشتهعرضهمیشود.درابتدایفصلاینمیوه،برخی
مسئوالن علت گرانی را نوبرانگی دانستند اما با گذشت
دوهفتهازآبان،هنوزقیمتاینمیوهکاهشنیافتهاست.
عالوهبرآنمقایسهقیمتاناردرهفتهاولآبانباقیمتدر
هفته مشابه سال های گذشته – بر اساس گزارش بانک
مرکزی -نشان می دهد ،حداکثر قیمت خرده فروشی
در سال های گذشته در اوایل آبان حدود پنج هزار تومان
بودهکهامسالبه 7500تومانرسیدهاست.عالوهبرآن
قیمتازمیادینمیوهوترهبارتاخردهفروشینیزحداقل
 50درصد،درهمهسالها،رشدمیکند.
CMYK

