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اعالم عرضه های جدید بورس انرژی  
جزئیات عرضه کاالها در رینگ بین الملل بازار فیزیکی 

بورس انرژی در روز شنبه اعالم شد.
امروز ش��نبه )۱۹ مردادماه( کاالهای آیزوریس��ایکل، 
آیزوفید، حالل ۴۰۲ و حالل ۴۰۴ پاالیش نفت تبریز، 
آیزوریسایکل پاالیش نفت تهران، حالل ۴۰۲ پاالیش 
نفت کرمانشاه، گاز بوتان صنعتی، گاز پروپان صنعتی، 
گاز مای��ع صنعت��ی و هگزان پتروش��یمی بن��در امام 
و نیتروژن مایع پتروش��یمی مبی��ن در رینگ داخلی 
و برش س��نگین و رافینت ش��رکت پتروشیمی نوری 
در رینگ بین الملل ب��ازار فیزیکی بورس انرژی ایران 

عرضه می شود.  مهر

انتقال احداث خط آهن شلمچه-بصره 
به شرکت ساخت  

معاون اول رئیس جمه��ور مصوبه هیئت دولت مبنی 
بر تغییر دس��تگاه مجری احداث خط آهن ش��لمچه-
بصره از ش��رکت راه آهن به ش��رکت ساخت و توسعه 

زیربناهای حمل و نقل را به وزیر راه ابالغ کرد.
اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه 
۱۳ م��رداد هیئ��ت دول��ت مبن��ی بر تغییر دس��تگاه 
اجرایی احداث راه آهن ش��لمچه – بصره و همچنین 
راه آه��ن دو خطه برقی اصفهان-اهواز از ش��رکت راه 
آهن جمهوری اس��المی ایران به ش��رکت س��اخت و 
توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور را به وزیر راه و 
 شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابالغ کرد.

  وزارت راه و شهرسازی
 

تشکیل اتاق فکر تولید 
مع��اون امور صنای��ع وزیر صنعت، مع��دن وتجارت از 
برگزاری سلسله نشست های اتاق فکر تولید با حضور 

صاحبنظران عرصه صنعت خبر داد.
فرشاد مقیمی گفت: راهکارها و چالش های رونق تولید 
در کشور با محوریت حمایت و صیانت از تولید ملی در 
اتاق فکر مورد بررس��ی قرار می گیرد و سیاس��ت های 
احصاء شده با تکیه بر خرد جمعی صاحبنظران جهت 
ط��رح در مراجع تصمیم س��از با حض��ور وزیر محترم 

صنعت، معدن وتجارت ارائه خواهد شد.
وی تصری��ح ک��رد: سیاس��ت ه��ای کالن اقتصادی و 
صنعت��ی نظیر اصالح سیاس��ت های تج��اری و ارزی، 
ریس��ک سرمایه گذاری در کش��ور، بازنگری درحقوق 
ورودی، افزای��ش هزینه تمام ش��ده تولی��د، مدیریت 
ارزی دربخش صنعت و... از جمله موضوعاتی است که 
دراین سلس��له نشست ها مطرح و راهکارهای اجرایی 

نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت، مع��دن وتجارت 
بهره من��دی از تجربیات صاحبنظران عرصه صنعت و 
اقتصاد را در رفع موانع و چالش های پیش روی تولید 
ضروری برش��مرد و گفت: محدودیت های بین المللی 
همواره اقتصاد و صنعت ما را نش��انه رفته است و ما با 
بهره مندی از تجربیات دهه های گذشته می توانیم با 

قدرت بیشتری از تحریم های فعلی عبور کنیم.
گفتنی اس��ت اتاق فکر تولید ب��ه میزبانی معاونت امور 
صنایع با حضور صاحبنظرانی از عرصه تولید و صنعت 
برگزار ش��د. در این نشس��ت به ص��ورت تخصصی به 
موضوع اصالح سیاست های تعرفه ای با محوریت حفظ 
تولید و اش��تغال صنعتی و رفع چالش های این بخش 
پرداخته شد و راهکارهای پیشنهادی نیز جهت کاهش 
آسیب های احتمالی به صنعت کشور مورد بررسی قرار 

گرفت.  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 شناسایی ۷۰ نقطه حادثه خیز سیالب 
در شهر تهران

مع��اون حفاظت و بهره برداری ش��رکت آب منطقه ای 
تهران از شناسایی ۷۰ نقطه حادثه خیز سیالب در شهر 
تهران خبر داد و گفت: الزم اس��ت شهرداری نسبت به 

رفع این نقاط همکاری بیشتری داشته باشد.
احمدعلی قربانیان اظهار داشت: هم اکنون در مدیریت 
شهری موضوع طرح جامع مدیریت سیالب مطرح است 
تا هماهنگی بیشتری میان شرکت آب منطقه ای تهران، 

شهرداری و سایر دستگاه های مربوطه به وجود آید.
وی افزود: به رغم اینکه وظایف هر یک از دس��تگاه ها در 
قانون به صراحت مش��خص شده، اما ناهماهنگی هایی با 
دس��تگاه حاکمیت و متولی ساماندهی رودخانه ها وجود 
دارد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
تهران گفت: متاسفانه شهرداری تهران طرح ها و پروژه های 
خ��ودش را به صورت یک طرف��ه و بدون در نظر گرفتن 
مالحظات شرکت آب منطقه ای تهران در حاشیه حریم 
و بس��تر رودخانه ها اجرا می کند که الزم است همکاری 

بیشتری در جهت صیانت از انفال صورت گیرد.
وی از شناس��ایی ۷۰ نقطه حادثه خیز در ش��هر تهران 
از منظر س��یالب خب��ر داد و گفت: یکی از دغدغه های 
شرکت آب منطقه ای تهران وجود این نقاط حادثه خیز 
اس��ت که الزم است شهرداری نسبت به رفع این نقاط 
همکاری بیشتری با شرکت آب منطقه ای تهران داشته 
باشد، چراکه هر یک از این مکان ها می تواند در هنگام 
وقوع سیالب منجر به حادثه بزرگی شود. وی در پایان 
خاطرنشان کرد: مدیریت سیل همراهی همه دستگاه ها 
را می طلبد و امیدواریم از این پس توجه بیشتری نسبت 

به رفع نقاط حادثه خیز صورت گیرد.  پاون

اخبار

 آماده سازی منازل سیل زده تا پایان تابستان
  وزیر راه و شهرس��ازی از اتمام عملیات تعمیر منازل آس��یب دیده در س��یل تا 

پایان تابستان خبر داد.
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: یکی از فرصت هایی که در سیل 
فراهم ش��د، این بود که منازل مس��کونی که در شهر یا روستا در حریم یا بستر 

رودخانه به صورت سنتی احداث شده بودند و جان و مال مردم را به خطر انداخته 
بودند، جابه جا شدند. وی افزود: برای اینکار زمین توسط بنیاد مسکن و وزارت راه و 

شهرس��ازی تامین شد. همین پروژه در شهر معموالن یکی از نمونه هایی است که برای 
ساکنان در بستر رودخانه تهیه می شود.

اس��المی ادامه داد: زمین این پروژه طبق قوانین شهرس��ازی تفکیک شده و احداث آن 
طبق مقررات ملی س��اختمان صورت می گیرد. ان ش��ااهلل تا پایان سال احداث واحد های 
مسکونی شهر معموالن به اتمام می رسد. به گفته وی موضوع حائز اهمیت این بوده که 

در جانمایی، زمین در پیوست شهر ابتیاع شود.  وزارت راه و شهرسازی 

نرخ پایین بهره وری در حمل ونقل جاده ای
معاون وزیر راه و شهرسازی از تغییر ساختار قیمت گذاری بلیت هواپیما خبر داد و 
با بیان این که بهره وری حمل ونقل جاده ای کشور پایین است، گفت:  عدم شفافیت 

تجمیع بارها باعث شده نتوانیم مراکز لجستیک کشور را توسعه دهیم.
 شهرام آدم نژاد با اشاره به موضوع بهره وری در شقوق مختلف حمل ونقل گفت:  

بهره وری در حمل ونقل ریلی به دلیل تقاضای زیاد، باالست. ضریب اشغال صندلی 
در راه آهن با دنیا خیلی متفاوت نیست چون طول خطوط ریلی کشورمان کم است. 

اما در محدوده طول خط آهن بهره وری قابل قبولی داریم.
وی با بیان این که بهره وری حمل ونقل جاده ای کشور به دلیل تقاضای باال، پایین است، 
افزود:  یکی از مهم ترین اشکاالت این حوزه عدم تناسب بین عرضه و تقاضاست؛ به عنوان 
مثال اگر تعداد اتوبوس ها و تعداد مسافران را با هم مقایسه کنیم می بینیم روند همواره 
کاهشی بوده است. س��االنه حدود یک میلیون خودرو وارد چرخه حمل و نقل می شود، 

اما تقاضای سفر چنین رشدی ندارد.  تسنیم 

قیمت گذاری دستوری سم مهلک بازار  
  عضو کمیس��یون برنامه، بودجه مجلس معتقد اس��ت کشف قیمت ها در جریان 
عرضه و تقاضای حقیقی بازار، واقعی ترین و عادالنه ترین نرخ را تعیین می کند و 
این اتفاق به سود اقتصاد کشور است و هرگونه دخالتی به بازار تحمیل شود، به 
طور یقین تعادل بین دو کفه ترازو را بر هم خواهد زد و زیان آن متوجه مصرف 

کننده و یا تولید کننده می شود.
 محمد حسینی با بیان اینکه هرگونه دخالت در فرآیند قیمت گذاری برای بازار های 

مختلف کاالیی س��می مهلک اس��ت، اظهار کرد: باید توجه داشت که دستکاری بازار به 
الته��اب آن دام��ن می زند، اما با این وج��ود در اقتصاد های دولتی سیاس��ت های قیمت 
گذاری و تعیین نرخ های دس��توری معموال برای کنترل بازار ها به خصوص در کاال های 
اساس��ی اجرایی می شود تا نرخ ها در جریان عرضه یا تقاضا های کاذب صعودی و نزولی 
نشده و دستکاری قیمتی اتفاق نیفتد.  وی افزود: با این حال، همیشه جریان های قهری 

و اجباری باعث ایجاد فضا های غیرشفاف،قاچاق و رانت  می شود.  میزان

سیاست روز عدم تحقق وعده متولیان در تامین مسکن را بررسی می کند؛

خشت کج وعده های دولت

 دبیر ستاد ساماندهی از مشاغل خانگی مطرح کرد؛

درآمدزایی و اشتغال پایدار با مشاغل خانگی
کار  دبی��ر س��تاد س��اماندهی و حمای��ت از مش��اغل خانگی  و  بیش��ترین تقاضا برای مشاغل خانگی را متعلق به ساکنین کس�ب 
ش��هرها دانس��ت و گفت: یش از ۸۲ درصد متقاضیان اشتغال خانگی را زنان و 

۱۸ درصد را مردان تشکیل می دهند.
مهناز امامدادی اظهار کرد: مشاغل خانگی ضمن ایجاد فرصتهای اشتغال برای 
افراد به ویژه زنان زمینه تجمیع س��رمایه های خرد و اندک و عرضه محصوالت 
تولید ش��ده را فراهم می کند. امروز بس��یاری از کش��ورهای توسعه یافته بخش 
اعظمی از بازار اش��تغال خود را به مش��اغل خانگی اختصاص داده و از ظرفیت 

بنگاههای خرد و کوچک در این خصوص بهره  برده اند.
وی با اش��اره به اجرای الگوی نوین توس��عه مش��اغل خانگی گفت: این طرح از 
طریق هدایت و مشاوره و استعدادیابی موجب توانمندسازی متقاضیان مشاغل 
خانگی می ش��ود. شناس��ایی ظرفیتها، توانمندی متقاضیان و اتصال به بازار کار 
از مهمترین اهداف طرح است و جهاد دانشگاهی به عنوان مجری طرح وظیفه 

تسهیلگری را بر عهده دارد.
به گفته دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی الگوی توسعه مشاغل 
خانگی متقاضیان را به پشتیبانان و بنگاههای باالدستی متصل می کند و امکان 

درآمدزایی و اشتغال پایدار را برای افراد به وجود می آورد.
امام��دادی مهمترین ویژگی الگوی نوین مش��اغل خانگ��ی را انعطاف پذیری آن 
دانس��ت و گفت:با توجه به مزیتهای نسبی هر منطقه انعطاف الزم در این طرح 
ایجاد می شود و در خصوص تسهیالت پرداختی نیز خوشخبتانه مشاغل خانگی 
وابس��تگی زیادی به تسهیالت ندارند. در گذشته برای ایجاد شغل نیازمند وام و 
تس��هیالت بانکی بودیم و همین امر به اش��تغال لطمه می زد ولی امروز پرداخت 
تس��هیالت به ویژه در حوزه مش��اغل خانگی در مرحله آخر کار اس��ت و افراد با 
تالش خود کار را به سرانجام می رسانند و پرداخت وام زمانی در اختیار متقاضیان 

قرار می گیرد که کار پیشرفت و توسعه الزم را پیدا کرده باشد. ایسنا

مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران خبرداد؛

افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی  
شهرک های  شرکت  مدیرعامل  توس�عه صنعت��ی تهران با بی��ان اینکه چرخ 
سیاس��ت های اصول��ی اقتص��اد مقاومت��ی نس��خه 
شفابخش احیای اقتصاد کشور است، گفت: ایران با 
و  فن��ی  دانش آموخت��گان  دوم  رتب��ه  ب��ودن  دارا 

مهندسی جهان کشوری تحریم پذیر نیست.
  صابر پرنیان گفت: در کشور حدود ۸۰۰ شهرک و 
ناحیه صنعتی فعال وجود دارد که ۹۴ درصد از آنها 

که جزء صنایع کوچک بشمار می رود. 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی تهران با 
اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: ایشان 
فرموده اند آنچه که در متن جامعه ایجاد اش��تغال و 
تحرک می کند همین صنایع کوچک اس��ت و موتور 
محرک اقتصاد کش��ور و اش��تغال را صنایع کوچک 

دانسته اند.
وی افزود: دش��منان انتظار داش��تند نیمه دوم سال 
۹۷ و س��ال ۹۸ دومین��وی تعطیل��ی کارخانج��ات 
و واحدهای صنعتی در کش��ور اتف��اق بیفتد که به 
فضل خدا و بهره گیری از نفس قدس��ی مقام معظم 
رهبری و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی نه تنها این 
اتفاق نیفتاد بلکه در تمام کش��ور ظرفیت واحدهای 

صنعتی در حال افزایش است. 
پرنیان بیان داش��ت: نهضت ساخت داخل در کشور 
در حال به وقوع پیوس��تن است و کشوری که رتبه 
دوم دانش آموختگان فنی و مهندس��ی را دارد و ۳6 

میلی��ون ج��وان ۱5  تا ۴۰ س��ال دارد دارد و انبوه 
جوانان مش��تاق و جهادی و با انگیزه دارد کشوری 

تحریم پذیر نیست. 
وی بیان داشت: ما اگر به سیاست های اصولی اقتصاد 
مقاومتی که نسخه شفابخش احیای اقتصاد است توجه 
کنیم و سرلوحه خودمان قرار دهیم نهضت عظیمی 
در کشور شکل می گیرد که در حال شکل گیری هم 

هست و آن نهضت تولید داخل است. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی تهران  اظهار 
داش��ت: ما از وضعیت حفظ اشتغال گذشته ایم و در 
حال افزایش اشتغال هستیم و به فضل خدا و جهاد 
جهادگران اقتصادی امسال و سال آینده سال رونق 
تولید در کش��ور بود به طوری که شعار مقام معظم 

رهبری در این رابطه در حال تحقق است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مقام معظ��م رهبری مس��اله 
معیش��ت مردم را مس��اله ای مهم عنوان فرموده اند، 
گفت: بهترین راه برای تامین معیش��ت مردم تکیه 
بر روی مس��اله تولید داخلی اس��ت بنابراین تالشی 
هم��ه جانبه برای جلوگی��ری از تعطیلی کارخانه ها 
و کاهش زیرظرفیت  کار ک��ردن واحدهای صنعتی 

انجام شود.
پرنی��ان گفت: صنای��ع کوچک ۹۴ درص��د صنایع 
کشور و 6۳ درصد اشتغال صنعتی و پایدار کشور را 
تش��کیل می دهند و ویژگی این صنایع آن است که 

فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد می کنند. 
 مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران با 
تاکید بر اینکه نگاه ما باید به داخل باش��د و اقتصاد 
درون زا و متکی به مردم داشته باشیم، گفت: با این 

نهض��ت داخل��ی و فضای انقالبی و جه��ادی که در 
وزارت صنعت ش��کل گرفته موانع تولید را از سر راه 

برخواهیم داشت. 
وی گف��ت: مقام معظم رهبری فرمودند موانع تولید 
را بردارید و این اتفاق در کشور در حال شکل گیری 
است. وی افزود: ما باید فضای کسب و کار را بهبود 

ببخشیم، مشکل ما در بروکراسی اداری است. 
پرنیان بیان داش��ت: تولیدکننده از تحریم نگران و 
ناراحت نیس��ت بلکه از بروکراس��ی اداری و فضای 
نامناس��ب کس��ب و کار اظه��ار نارضایت��ی می  کند 
بنابراین بای��د قوانین ضدتولی��د ، متناقض و مخل 

تولید در کشور را رفع کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه هیچ بن بس��تی برای تولید در 
کش��ور وجود ندارد، گفت: باید اص��الح نظام توزیع 

کاال و خدمات در کشور راه بیفتد. 
مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی تهران 
بیان داش��ت: مردم مشکل معیش��تی دارند و هرجا 
نیاز بوده در انقالب پش��ت نظام ایس��تاده اند و تمام 

توطئه ها را نقش بر آب کرده اند.
مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی تهران بیان 
داش��ت: تراز صادراتی ما در س��ال ۹۷ مثبت بود و 
اعتقاد داری��م انقالب صادراتی در کش��ور می تواند 
ش��کل بگیرد و ش��کل خواهد گرفت بنابراین همه 
دس��تگاه ها، مردم، تش��کل ها و قوای سه گانه باید در 
خدمت تولید باشند.  وی گفت: کمک به سرمایه گذار 
واقع��ی و کمک به رفع موان��ع تولید و بهبود فضای 
کسب و کار و جلوگیری از واردات بی رویه در کشور 

در حال شکل گیری است.  فارس

گروه معیشت  خونه به  اوای��ل س��ال ۹۱ بودک��ه  با خونه 
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور وقت )محمود 
احم��دی ن��ژاد(، در مصوبه ای به امض��ای رحیمی 
معاون اول رییس جمهور وقت  نسبت به اختصاص 
تس��هیالت وام مسکن به خبرنگاران تاکید شد  که 
روزنه امیدی برای اصحاب رسانه و مطبوعات بود اما 
این روزنه نه تنها به س��رمنزل مقصود نرسید بلکه 
نش��ان داد که این وعده از آن وعده هایی است که 

قرار نیست به این زودی ها محقق شود. 
براساس آن مصوبه و بنابر بند )6( آن؛ بانک مرکزی 
موظف شده بود تا نسبت به توزیع 5۰۰۰ هزار فقره 
تس��هیالت مس��کن به خبرنگاران با معرفی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد بین بانکهای عامل اقدام کند که 
مبلغ این تسهیالت برای ساخت مسکن ۴5 میلیون 
تومان و برای خرید ۳۰ میلیون تومان تعیین شده 
بود.همچنین بنا بود تا نرخ سود تسهیالت مشارکت 
مدنی و فروش اقساطی این تسهیالت ۱۲ درصد و 
مابه التف��اوت آن با نرخ های مصوب بانک مرکزی 
از محل یارانه س��ود بانکی در بودجه ساالنه تامین 
شود اما این مهم نه تنها تخصیص نیافت که  مسیر 
پر پیچ و خم این وعده  کار را به جایی رس��اند که 
حتی خبرنگاران که خ��ود مطالبه گران اصلی این 
موضوع بودند و تحقق آن می توانس��ت مرحم درد 
بزرگی بر زندگی و معیشت آنها باشد از جستجوی 

برای تحقق آن دست کشیدند. 
حدود ۷س��ال از آن زمان می گذرد و حاال سکان  
هدایت کش��ور دردست وزرای دولت روحانی است  
ما  بررس��ی موارد و مش��کالت موجود در اقتصاد 
کشور نش��ان از یک تکرار تاریخی دارد که در نوع 

خود قابل تامل است. 

مسکن روی کاغذ
بع��د از اجباری ش��دن  مجدد اس��تفاده از کارت 

س��وخت در دول��ت روحان��ی که در ابت��دای روی 
کارآمدن دول��ت یازدهم این مه��م اتفاقی بیهوده 
و عبث تلقی ش��ده بود و همچنی��ن بعد از تورمی 
که  روی تورم ایجاد شده در دولت احمدی نژاد را 
سفید کرده است؛ حال زمان تکرار وعده هایی است 

که تا پیش تحقق آن به تاریخ پیوسته است. 
ط��ی روزه��ای اخیر محمد اس��المی وزی��ر راه و 
شهرسازی دولت دوازدهم همزمان با  وعده هایی 
ک��ه س��ایر وزرا در مورد روز خبرن��گار به اصحاب 
رس��انه  داش��تند با بیان اینکه در تمام ش��هرهای 
کش��ور پروژه های فعال ساخت مسکن وجود دارد، 
اعالم کرد که خبرنگاران نیز می توانند مانند سایر 

اقشار از این پروژه ها استفاده کنند.
اس��المی مدعی ش��ده ک��ه خبرنگارانی ک��ه فاقد 
مسکن هستند، مانند سایر اقشار جامعه می توانند 
در پروژه های س��اخت مس��کن در شهرها ثبت نام 

کرده و از مسکن برخوردار شوند.

آیینه آمار 
 براساس آمار و ارقام موجود درحال حاضر تعداد کل 
واحدهای مسکونی مهر دارای قرارداد دو میلیون و 
۲۰۳ هزار و ۷6 واحد بوده است که همه واحدهای 
تحویل ش��ده از این میزان کل شامل یک میلیون و 
۸۳۴ ه��زار و ۴۳۲ واحد اس��ت. نکته جالب و قابل 
تامل  در میان وعده های وزیر راه و شهرس��ازی در 
حالی است که هنوز مشکل مردم درتامین مسکن 
حل نشده است و این مهم به عنوان یکی از پاشنه 
های آشیل دولت و به ویژه  وزارتخانه تحت امر وی 
مطرح است  اما متولیان در پاسخ به تمام این وعده 
های تحقق نشده ،وعده دیگری را مطرح می کنند 

که تا به جای اجرای حرفی زده باشند.
 این وعده ها در ش��رایطی مطرح می شود که در 
حال حاضر فصله عرضه و تقاضا هر روز بیش��تر و 
بیشتر می شود و رشد لجام گسیخته تورم مجالی 

برای صاحبخانه ش��دن  نه برای م��ردم عادی که 
حتی خبرنگاران نیز نگذاشته است.

براساس آمار و مس��تندات موجود و طبق مسکن 
آمار و داده هایی که از سرش��ماری س��ال ۹5 اخذ 
ش��ده اس��ت ؛بدون احتس��اب خانه های خالی از 
س��کنه ، ۱.۳ میلیون مس��کن کمت��ر از خانوار در 
کش��ور وجود دارد و این درحالی اس��ت که ساالنه 
به طور متوس��ط ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت 
می شود. برآید این آمارها به خوبی نشان می دهد 
که در مقابل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی که در سال 
احداث می ش��ود حدود ۴۰۰ هزار مسکن کسری 
عرض��ه وجود دارد و ب��ه اعتقاد کارشناس��ان این 
انباشت کاهش عرضه مسکن  و تبعات ناشی ازآن 

در آتیه بسیار خطرناک تر از اکنون خواهد بود. 

 دخل و خرج نامیزان
اردیبهشت ماه سالجاری بود که مدیرعامل شرکت 

عمران شهر جدید پردیس
از واقعی بودن افزایش قیمت مسکن مهر خبرداد و 
اعالم کرد؛ با توجه به رشد نرخ مصالح ساختمانی 
و افزای��ش قیمت مس��کن ش��اهد رش��د قیمت ها 
در مس��کن مهر پردیس هم بوده ای��م به طوریکه 
قیمت ه��ای یک میلیارد تومان��ی هم برای فروش 
برخی از واحدهای مس��کن مهر پردیس از س��وی 
ع��ده ای مطرح ش��د اما به معامله نرس��یده اند. به 
گفت��ه وی واحدهای  ۸۰ متری دوخوابه مس��کن 
مهر 6۰۰ میلیون تومان هم به فروش رسیده اند  و 
شاهد ارزش افزوده مسکن مهر پردیس در تمامی 
فازه��ای پردیس هس��تیم.  به گفت��ه وی در حال 
حاضر قیمت تمام ش��ده مسکن مهر کمتر از ۳۰۰ 
میلیون تومان نیس��ت و طبیعی است که کمتر از 
این قیمت هم به فروش نرس��د. معتقدم هر مالکی 
که مس��کن مهر پردی��س خود را کمت��ر از ۴۰۰ 

میلیون تومان بفروشد، ضرر کرده  است.

 حال س��وال اساس��ی و مهم دراین میان آن است 
که ب��ا وجود چنین عدد و رق��م هایی برای خرید 
و مبادله قیمت مس��کن مهر که  بعضا مش��کالت 
گس��ترده ای نیز دارد  و در کنار آن حداقل حقوق 
های��ی که خبرن��گاران  و اصحاب رس��انه دریافت 
م��ی کنن��د و  و از همه مهمتر امنیت ش��غلی نیز 
برای مش��اغل خود ندارند تا به اتکای آن نسبت به 
دریافت وام و.. اقدام کنند ؛چطور می توانند نسبت 
به خانه دار شدن آن هم خانه های مسکن مهر که 
با هزار اما و اگر  از جمله نبود ایمنی و امکانات و...

دس��ت و پنجه نرم می کنند اقدام کنند. البته این 
مشکالت تنها بخشی از مشکالت این حرفه و البته 
مشاغل مرتبط با آن است و نه تنها اصحاب رسانه 
که اکثریت جمعیت  متوسط رو به پایین کشور با 
آن درگیر هستند اما متولیان با وجود علم به همه 
این موارد همواره برای آنکه خالی از عریضه نباشد 
؛وعده هایی سر می دهد که خودشان نیز معتقدند 
تحقق آنها در عمل میسر نیست و همچنان نسبت 
به عملیاتی شدن آن از روی کاغذ تا میدان اجرابا 

شک وشبه می نگرند.  

رین��گ وزارت صنع��ت با اش��اره به  انجام5۰فراین��د مرتب��ط ب��ا روي 
مرتب��ط  وخدم��ات  مجوز،معافیت ه��ا  ص��دور 
الکترونیکی از طریق س��امانه بهین یاب،از اجرای 
طرح ص��دور فاکتور الکترونیکی ب��رای خریداران 

مواد اولیه از بورس خبرداد.
س��امانه بهین ی��اب یکی از س��امانه های محوری 
خدمات الکترونیکی در حوزه صنعت است که بیش 
از 5۰ فرآیند مرتبط با صدور مجوزها، معافیت ها و 
ارائه خدمات مرتبط را به صورت الکترونیکی ارائه 
می ده��د. این فرآیندها قبال ب��ه صورت فیزیکی، 
غیر ش��فاف و مس��تلزم حضور مراجعان به بخش 
های مختل��ف این وزارت بوده ول��ی هم اکنون با 
رویه ای ش��فاف و به صورت الکترونیکی ارائه می 
ش��وند. فرآیند خرید مواد اولی��ه از بورس یکی از 
فرآیندهای اشاره شده در سامانه بهین یاب است.

فرآیند تخصیص مواد اولیه پتروش��یمی در س��ال 
۱۳۹۰ پیرو بخشنامه ستاد هدفمند کردن یارانه ها 
راه اندازی ش��د. بر اس��اس این بخش��نامه وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت موظف ش��د س��امانه ای 
را ایج��اد نماید تا از طری��ق آن واحدهای تولیدی 

دارای صالحیت جهت خرید محصوالت پتروشیمی 
به شرکت بورس کاال معرفی شوند.

بر این اس��اس طراحی س��امانه و فرآیند با نگاهی 
فرابخش��ی به کلی��ه ذی نفع��ان زنجی��ره تامین 
محصوالت پتروش��یمی و بر اس��اس دستورالعمل 
های مصوب در مراجع ذی ربط صورت پذیرفت و 
پس از آن نیز تغییرات و توسعه سیستم بر مبنای 
قوانین و دس��تورالعمل های مصوب در مراجع ذی 
ربط از جمله کارگروه تنظیم بازار در سامانه اعمال 
می ش��ود. لذا س��امانه از حیث فرآیند بر اس��اس 
تصمیمات و سیاست های ابالغی عمل می کند و 
بدون ابالغ از مراجع ذی ربط امکان تغییر در رویه 

های آن وجود ندارد.
نکته حائز اهمیت در این فرایند آن است که عالوه 
بر متقاضیان دریاف��ت مواد اولیه و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، شرکت بورس کاالی ایران، شرکت 
سهامی پتروش��یمی و نیز سازمان های نظارتی از 

جمله عوامل اصلی اجرای آن هس��تند که هریک 
بخش��ی از مراحل اجرایی و یا نظارتی را بر اساس 

ضوابط و مصوبات را بر عهده دارند.
پس از ارسال سهمیه تایید شده به بورس کاال، ثبت 
سفارش خرید توسط متقاضی از طریق کارگزاری 
ها انجام می ش��ود. پس از آن شرکت بورس کاال، 
مقادیر ثبت سفارش شده را بررسی کرده و مقدار 
مجاز خرید را با کس��ر مقادیر خرید قبلی و اعمال 
محدودیت های خرید براساس میزان عرضه روزانه 

هر ماده محاسبه می کند.
بورس کاال بر اساس دستورالعمل های خود اقدام به 
فروش م��واد اولیه به دو روش »فروش در چارچوب 
سهمیه معرفی شده« و »فروش بدون در نظر گرفتن 
میزان س��همیه معرفی شده )س��قف باز(« می کند. 
بر اس��اس قوانین ش��رکت بورس کاال خرید برخی 
از کااله��ای عرضه ش��ده در بورس نیاز به معرفی از 
طریق س��امانه بهین یاب نداشته و خرید با مراجعه 

مستقیم متقاضی به شرکت بورس انجام می شود.
ب��ا عنایت به اینک��ه اعمال هرگون��ه محدودیت و 
سهمیه بندی نیازمند پایش مستمر فرایند )به ویژه 
در ش��رایط خاص مانند نوسانات قیمت مواد اولیه( 
است، امکان رصد فرایند از مرحله ثبت درخواست 
تا معرفی به بورس برای عوامل ذی ربط، در سامانه 

پیش بینی و پیاده سازی شده است.
بنابرای��ن در صورت عدم رعای��ت الزامات خرید از 
س��وی خریداران، عملیات خرید آنه��ا در مراحل 
مختلف به حالت تعلی��ق درخواهد آمد. همچنین 
بر اساس بند ۷ بخشنامه ستاد هدفمندی یارانه ها 
و بخشنامه ها و دستورالعمل های بعدی، سازمان 
حمای��ت از تولید کنن��دگان و مصرف کنندگان و 
س��ازمان های اس��تانی موظف هس��تند بر حسن 
اج��رای مصوب��ات نظارت نم��وده و ب��ا واحدهای 
متخل��ف بر اس��اس ضواب��ط موج��ود و معرفی به 

سازمان تعزیرات حکومتی برخورد کند.

الزم به ذکر اس��ت که کشف عرضه خارج از شبکه 
در برخی اس��تان ها نتیجه وجود همین س��امانه 
الکترونیکی، شفاف بودن وضعیت ثبت درخواست 
تا خری��د متقاضیان و رصد و همکاری مش��ترک 
س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت اس��تانی و 
دس��تگاههای نظارت��ی بوده که منج��ر به تکمیل 
مدارک و برخورد با متخلفان شده است. رخدادی 
که ناش��ی از وجود فرایندی سیس��تمی و نظارت 

سازمان های ذی ربط است.
به منظ��ور بهبود تخصیص س��همیه ه��ا و پایش 
فراین��د، اقدامات��ی از جمله افزای��ش بازدیدهای 
دوره ای نظارتی از واحدها، بازنگری س��همیه های 
تعیین ش��ده، مش��ارکت انجمن ها و تشکل ها در 
تایید س��همیه، تعلیق سهمیه واحدهای غیر فعال 
شده، هوشمندس��ازی فرایندهای کنترل، دریافت 
اطالعات برخط و مس��تمر واحدهای خریدار مواد 
اولیه از سایر دستگاه های اجرایی و نظارت و رصد 
کاال در زنجیره تامین و توزیع در حال اجرا است.

وزارت صمت اقدام به راه اندازی طرح صدور فاکتور 
فروش الکترونیکی )طرح افق( برای خریداران مواد 

صمت اولیه از بورس کرده است.

وزارت صنعت اعالم کرد؛

جزئیات صدور الکترونیکی مجوزها از طریق»بهین یاب«


