
اقتصادی   9 یکشنبه 5 بهمن 399 1- 10 جمادی الثانی 1442 - 24 ژانویه  2021 - سال بیستم - شماره  5356

افزایش قیمت خودرو با شیب مالیم
نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو اظهار داشت: قیمت ها کمی در 
نوســان است. در مورد خودروهای شاخص، پراید بین 95 تا 100 میلیون تومان 
قیمت گذاری می شود و پژو 206 تیپ 2 حدود 180 میلیون تومان است. به نظر 
می رسد دیگر شاهد موج گرانی نخواهیم بود.نعمت اهلل کاشانی نسب در گفت وگو 
با ایلنا اظهار کرد: به علت نوسانات نرخ دالر قیمت خودرو نیز در چند روز گذشته 
کمی افزایش یافت، البته افزایش قیمت چندانی را مشــاهده نکردیم و خودروها 
تقریبا 1 تا 2 میلیون تومان گران شــدند. با این حال این افزایش قیمت پایدار 
نخواهد بود و اگر نرخ دالر تثبیت شــود، قیمت خودرو کاهش بیشتری خواهد 
داشت.وی افزود: االن دالر بین 22 تا 23 هزار تومان است؛ حدود 5 ماه قبل که 
قیمت دالر همین قیمت و بر همین پایه بود قیمت خودرو کمتر از قیمت امروز 
خود بود. بنابراین خودرو کمی جلوتر از دالر گران شده است. اگر نرخ دالر تثبیت 
شود قیمت خودرو کمتر شده و در آینده هیچ اضافه قیمتی نخواهیم داشت.نایب 
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو با اشــاره به نرخ روز خودرو دربازار گفت:  
قیمت ها کمی در نوســان اســت. در مورد خودروهای شاخص، پراید بین 95 تا 
100 میلیون تومان قیمت گذاری می شود و پژو 206 تیپ 2 حدود 180 میلیون 
تومان اســت. به نظر می رسد دیگر شاهد موج گرانی که آمده بود نخواهیم بود. 
کاشانی نسب همچنین تصریح کرد: فقط مصرف کنندگان واقعی در بازار هستند، 
دیگــر بازار خودرو برای دالالن جذابیتی ندارد تا در این بازار ســوداگری کنند. 
البته همچنان خریداری وجود ندارد و قیمت ها هم واقعی نیســت.وی در مورد 
خودروهای خارجی بیان کرد: قیمت خودروهای خارجی تا دو ماه قبل به صورت 
بی رویه ای افزایش داشت که با کاهش نرخ دالر، کاهش قیمت آن با شیب بسیار 
بیشتری نسبت به خودروهای داخلی بوده است. ولی این بازار از بازار خودروهای 

داخلی هم راکدتر است چراکه خریدار منتظر کاهش بیشتر قیمت ها است.

نگرانی نفت از بازگشت به روزهای سیاه
قیمت نفت تحت تاثیر رشــد ذخایر نفت آمریکا و نگرانیها نســبت به تاثیر 
محدودیت های کرونایی جدید چین روی تقاضا برای سوخت، در معامالت روز 
جمعه کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت  با 69 سنت 
کاهش، در 55 دالر و ۴1 ســنت در هر بشــکه بسته شد و برای کل هفته 0.۴ 
درصد تغییر قیمت داشت.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 86 
ســنت کاهش، در 52 دالر و 2۷ سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته 
تقریبا تغییری نداشت.آمار رســمی نشان داد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته 
۴.۴ میلیون بشکه رشــد کرده در حالی که تحلیلگران کاهش ذخایر به میزان 
1.2 میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند.بهبود تقاضا برای سوخت در چین 
اواخر سال گذشــته از قیمت های نفت پشتیبانی کرد اما با موج جدید ابتال به 
کووید 19، این منبع امیدواری هم در حال ضعیف شــدن اســت. قیمت نفت 
که شــروع قوی در ابتدای سال 2021 داشت تحت تاثیر محدودیت های جدید 
کرونایی برای شکســتن قیمت باالتر به مانع برخورد کرده اســت. بخشهایی از 
هنگ کنگ قرنطینه شده و نخست وزیر انگلیس اعالم کرده محدودیتها ممکن 
است ماهها ادامه پیدا کنند. فرماندار ایالت نیویورک اعالم کرده در آستانه تمام 
شدن دوزهای واکسن هستند.رایان فیتزموریس، استراتژیست کاال در روبوبانک 
اظهار کرد: بازار نفت تاکنون شــرایط قرنطینه سخت گیرانه ای که در سراسر 
اروپا به اجرا درآمده اســت را نادیده گرفته بود اما نادیده گرفتن ریسک تجدید 
قرنطینه ها در آســیا برای بازار نفت بی نهایت دشوار خواهد بود.وزارت حمل و 
نقل آمریکا روز جمعه اعالم کرد ســفرهای جاده ای این کشــور در نوامبر 11 
درصد کاهش داشــت که با افزایش آمار ابتال به کووید 19، کاهش شدیدتری 
در مقایسه با اکتبر بود.به گفته لوییس دیکسون، تحلیلگر بازار نفت در شرکت 
ریســتاد انرژی، به نظر می رسد موج دوم همه گیری در چین در حال گسترش 
شد و آمار ابتال هر روز افزایش یافته و به مناطق مختلفی نظیر شانگهای رسیده 
اســت.در این بین، آمار روز جمعه شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد 
شــرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز را 
برای نهمین هفته متوالی افزایش دادند.بر اساس گزارش رویترز، شمار دکلهای 
حفــاری نفت با دو حلقه افزایش به 289 حلقه و شــمار دکلهای حفاری گاز با 
سه حلقه افزایش، به 88 حلقه رسید. با وجود رشد شمار دکلهای حفاری فعال 
آمریکا در ماههای اخیر، شمار آنها همچنان ۴16 حلقه معادل 52 درصد پایینتر 

از مدت مشابه سال گذشته است.

هفته های آینده برای بازار نفت سرنوشت ساز است
وزیر انرژی الجزایر اعالم کرد که اوپک در حال بررسی رویکرد رئیس جمهوری 
آمریکا به تحریم ایران و ونزوئالســت و چند هفته آینده برای بازار نفت بســیار 
تعیین کننده خواهد بود.به گزارش ایلنا از پلتس، عبدالمجید عطار روز پنجشنبه 
)دوم بهمن ماه( اظهار کرد که واکسیناسیون جهانی و ازسرگیری ترافیک هوایی 
بین المللی ســبب خواهد شد قیمت های نفت در آینده نزدیک در محدوده 55 
تا 60 دالر برای هر بشکه باشد، اما سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
به دقت رویکرد دقیق جو بایــدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا درباره احتمال 
تســهیل تحریم های ایران و ونزوئال را زیر نظر دارد.در شرایطی که روند احیای 
اقتصاد جهانی در پی شــیوع ویروس کرونا همچنان شکننده است، در صورت 
هرگونه تســهیلی در تحریم ها، نفت زیادی روانه بازار می شــود و این موضوع 
تالش هــای اوپک پالس برای متعادل کردن بــازار را پیچیده می کند.عطار در 
مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: این موضوع اکنون نامعلوم است 
و چنــد هفته آینده برای بازار نفت بســیار تعیین کننده خواهــد بود و باید به 
تصمیم های دولت بایدن توجه زیادی شــود.بایدن اعالم کرده است که به دنبال 
احیای توافق هسته ای با ایران است.با خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق 
آمریکا از برجام در ماه مه سال 2018 و وضع دوباره تحریم ها علیه صنعت نفت 
ایران، تولید نفت ایران با کاهش روبه رو شــد.پلتس پیش بینی کرده که با فرض 
امضای توافقی جدید تا اواســط سال 2021 و به شــرطی که دولت بایدن در 
اجرای سیاست تحریم ها به شدت دولت ترامپ عمل نکند، صادرات نفت ایران 
در فاصله ژوئن تا دســامبر ممکن است 500 هزار بشــکه در روز افزایش یابد. 
در بهترین شــرایط، ممکن اســت صادرات نفت ایران تا ماه دسامبر روزانه یک 
میلیون بشکه افزایش یابد.امیدواری کمتری به تسهیل تحریم های ونزوئال وجود 
دارد و زیرســاخت های ضعیف این کشور بهبود ســریع تولید را در کوتاه مدت 
منتفی می کند.بررسی پلتس نشان داد تولید نفت ونزوئال در سال 2020 به طور 

میانگین 500 هزار بشکه در روز بوده است. 

گزارش

بازار انرژی

مشــاور اقتصادی اتحادیه اروپا اظهار داشــت: ارزیابی 
مــن نســبت به عملکــرد دولت آقــای روحانــی از نظر 
اقتصادی بســیار منفی است. فرصت های خوبی که حاصل 
کوشش های دیپلماسی در دولت اول بود، ایجاد شد. اما به 
دلیل عدم ایستادگی و ضعف مدیریت در برابر رانت خواران، 
این دولت واسطه ای شــد برای اینکه اقتصاد ایران بر پایه 
رانت و الیگارشی بنا شود. این فاجعه و پروژه اقتصادی که 
در دولت آقای احمدی نژاد آغاز شــد، متاســفانه در دولت 
روحانی هم تداوم داشــت. مهرداد عمــادی در گفت وگو 
بــا ایلنا در مورد اعضای تاثیرگــذار کابینه آقای بایدن در 
پرونده ایران گفت: بنظرم در مورد کابینه آقای بایدن تأثیر 
وزارت خزانه داری مهمتر از وزارت خارجه است که به خانم 
جنت یلین، سرپرست سابق بانک فدرال سپرده شده است. 
ایشــان نگاه ویــژه ای به مســائل رفاهــی کارگران و 
مزدبگیران دارد، نسبت به شفافیت مالیاتی و جلوگیری از 
فرار مالیاتی نیز بسیار حساس است. می توان گفت در کار 
خود حرفه ای بوده و همچنین نسبت به مسائل خاورمیانه 
پیــش داوری ندارد کــه در کارهای ایشــان کامال نمایان 
اســت.وی افزود: وزارت خارجه جدید نیز نگاه روشنی به 
ریشــه تضادها و چالش ها در خاورمیانه و غرب آسیا دارد 
که نگاه مثبتی اســت و از نظر پیــش داروی آقای آنتونی 
بلینکن اصال قابل مقایسه با آقای پمپئو نیست. وزیر مهم 
دیگر در پرونده ایران، لوید اوستن وزیر دفاع است که یک 
سرباز سرشناس بوده و نسبت به امنیت خارجی امریکا به 
اندازه حفظ جان سربازان امریکایی در خارج حساس است.
عمادی تصریح کــرد: در مجموع این کابینه و تیم بایدن، 
حتی حالــت تهاجمی که در کابینــه دوم آقای کلینتون 
وجود داشــت را ندارد و بیشتر نگاه اندیشمندانه به مسائل 
جهانی دارند. اما اینکه ایران می تواند از این نگاه اســتفاده 
کنند یا خیر، موضوع دیگری است.این کارشناس اقتصادی 
در پاسخ به این پرسش که با این شرایط تا چه اندازه امکان 
رفع تحریم ها وجود دارد؟ گفت: من موضوع تحریم ها را به 
بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقســیم می کنم اما اعتقادی 

به استفاده از عبارت »رفع تحریم ها« ندارم. 
موضوع برداشــتن چالش هایی اســت که در سال های 
اخیــر روبــروی ما با جهــان غرب بــوده و تحریم بخش 
کوچکی از آن اســت. مثاًل در موضوعاتی مانند FATF یا 
کنوانسیون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
مشــکالتی وجود دارد که از سوی کشورهای اروپایی 3 و 
واشنگتن نیز مطرح می شود.وی ادامه داد: در کوتاه مدت و 
با بازگشت امریکا به برجام که قابل پیش بینی است، تازه 
خواهیم فهمید که بســیاری از موضوعات تحریمی که در 
چهار سال اخیر معرفی شده، با تصمیم خزانه داری برداشته 
نمی شــود و حتی اگر امریکا به برجام بازگردد، نمی تواند 
برخی موضوعات را به اروپای 3 تحمیل کند!این اقتصاددان 

گفت: مذاکرات جدید شــاید در کوتاه مدت دسترســی به 
دارایی های ایران را آســان تر کنــد، محدودیت های ثانویه 
امریکا بویژه در بخش نفت کاهش یابد و تحریم یک سری 
نهادهای که اخیراً مطرح شــدند برداشته شود. اما در نگاه 
و تجربه من به هیچ وجه اینگونه نیســت که گشایش در 
کارهای بانکــی و تجاری بدون هیچ مانعی خواهد بود.وی 
تاکید کرد: قطعاً کانال های قابل اســتفاده باز خواهند شد 
اما بنظرم ما باید نگاه بلندمدت داشــته و پرســش کنیم 
کــه آیا می خواهیم بازیکن خــارج از زمین بازی اقتصاد و 
سیستم جهانی باشیم؟ آیا ورژن یا نمونه ای از کره شمالی 
با خصوصیات منطقه ای باشــیم که تنها با روسیه و چین 
و چند کشــور دیگر در ارتباط است؟ آیا می خواهیم تنها 
یک کشور کپی بردار باشــیم و از تکنولوژی عقب بمانیم؟ 
یا می خواهیم بر اســاس مالحظــات و منافع خود حرکت 
کنیم و حرکتی ســازنده با همراهی کشورهای اروپایی و 
امریکای شمالی داشــته باشیم؟ یعنی تخم مرغ های خود 
را در یک سبد نگذاریم و رابطه متوازن با کشورهای شرق 
و غرب داشــته باشــیم و این به نظرم در بلندمدت میسر 
می شــود. چون در کوتاه مدت به دلیل سرمایه گذاری  سه 
کشــور منطقه در ۴ ســال دولت آقای ترامپ، فضا منفی 
اســت و اگر  نگاه درازمدت نداشــته باشیم آنچه در کوتاه 

مدت نیز به دست خواهیم آورد، ناچیز است.
مشــاور اقتصادی اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش 
که در روزهای اخیــر مقامات ایران از افزایش فروش نفت 

صحبت می کنند، این چه تاثیری بر افزایش توان اقتصادی 
دولت دارد؟ گفت: اینکه مقامــات ایران می گویند فروش 
نفت افزایش پیدا کرده شــاید از نظر کمی درســت باشد 
چون آمار تردد تانکرها و خریدهای شــرق آســیا نیز این 
را اثبات می کند اما نمی تواند گشایشــی از نظر مالی برای 
ایران باشــد چون فــروش نفت ایران بــا تخفیف صورت 
می گیرد که نهایتا درآمد کشــور را کاهش می دهد. البته 
این را در نظر بگیریم که باید هزینه ای برای واســطه های 
مالی و بانکی نیز بپردازد و این نتیجه تحریم های گزنده ای 

است که متاسفانه پایه حقوقی هم ندارد.
عمادی در مورد احتمال بازگشــت ایــران به بازارهای 
ســنتی نفت خود گفت: خریداران نفــت ایران مانند  کره 
جنوبی، ژاپن، هند و مالــزی می توانند دوباره خرید کنند 
اما مثل ســابق نخواهــد بود چون وقتی تنــوع در خرید 
ایجاد می شود پاالیشــگاه ها را بر اساس کیفیت نفت مثاًل 
عربستان و روسیه تطبیق می دهند که این تغییر هزینه بر 
خواهد بود، بنابراین اینکه بالفاصله بازارهایی که روسیه و 
عربستان از ما گرفته اند را خواهیم گرفت درست نیست و 

زمان بر خواهد بود.
 ایــران بــرای بازپس گیــری آن باید هزینــه تطبیق 
پاالیشگاه ها را جبران کند و حتی برای برخی کشورها مثل 
ژاپن این پرســش وجود دارد که آیــا بدون تغییر بنیادی 
در رفتار ایران احتمال بازگشــت تحریم ها وجود دارد؟این 
کارشناس اقتصاد انرژی متذکر شد: باید توجه داشت آنچه 

ایران در بازار انرژی از دســت داد؛ این بود که دیگر عرضه 
کننده مطمئنی نیســت و این مهم تر از دست دادن بازار 
اســت. نگاه آســیا و اروپا به ایران به عنوان بازیگر دوم یا 
سوم اوپک دیگر وجود ندارد. پس ایران فروش نفت خواهد 
داشت اما در همان پارامترها. البته ایران می تواند با تخفیف 
به ژاپن و کــره جنوبی نفت بدهد که ارز  معتبر می دهند 
اما آنها نیز نگاه درازمدت خواهند داشت. در گذشته ژاپن 
و کره جنوبی خواســتار ســرمایه گذاری در بخش نفت و 
پتروشیمی ایران بودند که اسناد آن موجود است اما ایران 
به دلی تحریم ها تبدیل به کشــوری با ریسک باال شد.این 
کارشــناس اقتصادی در پاســخ به این پرسش که آیا نگاه 
ویژه و اســتراتژیک کشــورهای غربی به ایران هنوز وجود 
دارد؟ گفت: دیگر آن نگاه سابق به ایران وجود ندارد اخیرا 
یکی از مســئوالن رویال داچ شــیل گفته؛ ایران در توافق 
2015 یک دروازه طالیی بود اما آنچه از درون دروازه وارد 
شــدیم و مشــاهده کردیم تهدیدهای جدی بود. بنابراین 
دیگر نگاه ویژه توتال، رویال داچ شــل، اسپانیول، زیمنس 
درباره ما وجود ندارد. ایران از نظر منابع طبیعی و انســانی 
بازار مهمی اســت اما چون مدیریت کشــور نگاه مثبت و 
سازنده و همکاری در مورد پروژه ها را ندارد، آن نگاه ویژه 
نیز نخواهد بود.وی افزود: نگاه شرکت های نفتی آمریکایی، 
اســپانیایی و ایتالیایی به ونزوئال اینگونه است که غنی از 
منابع بــوده اما جذابیت الزم برای جذب ســرمایه گذاری 
را نــدارد، در بحران مانده و خواهــد بود چون پارامترهای 
بحران زا ساختاری هستند و نه گذرا. عمادی ادامه داد: اروپا 
و آمریکا زمانی تمایل به ســرمایه گذاری در ایران داشتند 
بطوری که صحبــت از قراردادهای 55 میلیارد یورویی در 

ایران بود که دیگر اصال وجود نخواهد داشت.
عمادی خاطرنشان کرد: در نهایت اگر تحریم ها برداشته 
شود که بسیاری از آنها برداشته خواهد شد ایران به عنوان 
بازار مصرفــی 88 میلیونی وجود دارد که مثل بازار ترکیه 
برای کشــورهای غربی مهم نیســت. سیســتم سیاسی و 
اداره ایران نیز این برنامه را در دســتور کار خود ندارد که 
پروژه های مشترک تولیدی داشته باشد. بنابراین ایران به 
عنوان یک بازار مصرفی خواهد بود که طبیعتاً در محاسبات 
اســتراتژیک شــرکت ها و دولت های غربی جایگاهی ویژه 
ندارد.وی افــزود: حداقل در نگاه غربی هــا اینکه در راس 
دولت روحانی باشــد یا قالیباف، مهم نیســت. بلکه دولت 
واقعی دولتی است که فراتر از دولت منتخب عمل می کند 
و پارامترهایی دارد که مذاکره ســازنده را محدود می کند. 
بنابراین شــاید رفت و آمدهای دو لت ها مانند دوره نخست 
آقای روحانی در سال 2012 برای در غرب، شرق و آژانس 
انرژی هسته ای مهم تلقی شــد اما این نگاه دیگر حداقل 
در غــرب وجود ندارد و دولت منتخــب را کم توان و کم 

اهمیت می داند.

ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایــل، تبلت و لوازم 
جانبی از لغو رجیستری 3۴00 دستگاه تلفن همراه خبر داد 
و گفت: این موبایل ها از طریق ســوء استفاده تجاری از رویه 

مسافری به کشور وارد شده بود.
به گزارش ایسنا،  از 12 مهرماه انجام رجیستری گوشی 
باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می شــد 
که باعث کاهش چشــمگیر واردات مسافری آیفون شد، اما 
تشکیل صف های طوالنی و معطلی فراوان موجب اعتراضات 
زیادی از ســوی مسافران شــد و گمرک ایران نیز به دلیل 
ازدحــام جمعیت با مشــکالتی در این رابطه مواجه شــد 
که در مجموع  در شــرایط کرونایــی موجود امکان رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی فراهم نبــوده و عاملی برای 
شیوع بیماری کووید-19 شــده بود، بنابراین از اول دی ماه 
رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شد که بر این اساس 
ثبت اطالعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود 
انجام می شــد.اما طبق اعالم انجمن واردکنندگان موبایل، 

خألهای قانونی در شــیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، 
راه قاچاقچیــان را هموار کرد و چند روز بعد از غیرحضوری 
شدن رجیســتری،  خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد 
شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و 500 هزار 
تومان و در نهایت در شب گذشته به 200 هزار تومان رسید.

در نهایت  مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران،  نیز اذعان کرد که در جریان ورود گوشی های 
همراه مسافر و رجیســتری غیرحضوری که از ابتدای دی 
ماه اجرایی شــد،  رصد ورود گوشــی های همراه مسافران 
ایرانی، اتباع و همچنین از طریق پســت بعضا با تشخیص 
گمرک ایران در رابطه با جریان تجاری آن همراه بوده است. 
بنابراین مقرر شــد گوشــی های اتباع خارجی تا یک ماه از 

تاریخ ورود آنها رجیستر نشود و معافیت و ارز ۴200 تومانی 
گوشی های پستی نیز حذف شــد.حاال محمد رضا عالیان، 
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، 
در گفت وگو با ایسنا، از لغو رجیستری 3۴00 دستگاه تلفن 
همراه از طریق ســوء استفاده تجاری از رویه مسافری خبر 
داد و گفت: طبق قانون کاالیی که از طریق رویه مســافری 
به کشور وارد شده اجازه تجاری شدن ندارد. به عبارت ساده 
تر اگر مســافری با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن 
همراهی با خود به کشور وارد کند و هزینه رجیستری را نیز 
پرداخــت کند، اجازه فروش آن را ندارد یعنی نمی تواند کار 
تجاری با آن انجام دهد.اما به گفته وی بررسی سامانه همتا 
نشان داد در روزهای اولی که رجیستری غیرحضوری شد، 

تعداد زیادی تلفن همراه به شکل نامتعارف رجیستر شدند و 
انتقال مالکیت آنها صورت گرفت. این مسئله برای مسئوالن 
همتا ادله شــد که نشــان می داد از گوشــی های مسافری 
استفاده تجاری شده اســت. بنابراین حدود 3۴00 تعداد از 
این گوشی ها لغو رجیستری شدند.عالیان با تاکید بر اینکه 
الزم است حفره های قانونی به گونه ای برطرف شود که کسبه 
و مردم متضرر نشــوند، اظهار کرد: حتی اگر تعداد کمی از 
موبایل های لغو رجیستری شده در دست مصرف کننده باشد 
که حاال دچار مشکل شده، با توجه به قیمت ها ضربه بزرگی 
به او وارد شده است. بنابراین باید با اصالح رویه ها جلوی سوء 
استفاده گرفته شود.  سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی با بیــان اینکه طبق قوانین گمرک در 
صورت بروز تخلف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی 
عودت داده نمی شود، تصریح کرد: همچنین اگر برای مجری 
قانون محرز شود که از کاالی مسافری استفاده تجاری شده 

پیگرد قانونی دارد. 

شــاید از ابتدا که کلنگ پروژه مسکن مهر به زمین زده 
شــد کمتر کســی فکرش را می کرد که این طرح 1۴ سال 
طول بکشد؛ اما اینگونه شــد و با اینکه مسئوالن گفته اند 
امســال پرونده این پروژه بسته می شود، آماده نبودن تعداد 
کمــی از واحدها در پردیس، عمر این طرح را به 1۴ ســال 
می رساند.مســئوالن وزارت راه و شهرســازی قول داده اند 
امسال تمامی واحدهای مسکن مهر، به جز حدود 12 هزار 
واحد شهر جدید پردیس که ســال آینده تکمیل می شود 
را تحویل دهند. البته وعده قیچی شــدن ربان مسکن مهر 
حداقل در چهار سال گذشته دائما تجدید شده اما با توجه به 
اینکه تتمه این پروژه باقی مانده است، احتمال دارد امسال 
قول بســته شــدن پرونده آن رنگ واقعیت به خود بگیرد.
محمد اسالمیـ  وزیر راه و شهرسازیـ  بارها اعالم کرده که 
طرح مســکن مهر امسال به اتمام می رسد. او چند روز قبل 
گفت که با افتخار باقیمانده مسکن مهر را تا پایان امسال و 

اوایل ســال آینده تحویل می دهیــم. اخیرا هم قائم مقام او 
در جریان بازدید از شــهر جدید پرند گفته که پایان امسال 
آخرین مهلت پیمانکاران برای اتمام پروژه های مسکن مهر 
در کشور است. احمد اصغری مهرآبادی در حالی این قول را 
داده که اتمام دست کم 12 هزار واحد مسکن مهر پردیس 
به سال آینده موکول شده اســت.در سال 1386 که پروژه 
مسکن مهر کلنگ خورد این تصور از سوی مسئوالن القا شد 
که واحدها 18 ماهه تحویل می شود. حدود ۴5 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت با سود ۴ درصد برای آن در نظر گرفته شد 
که در مجموع با زیرســاختهای آن هزینه ای بیش از 100 
هزار میلیارد تومان روی دست دو دولت روحانی گذاشت و 
البته همواره طی این ســالها متقاضیان در بیم و امید خانه 
دار شدن قرار داشتند.به هر حال آمار و ارقام نشان می دهد 
پروژه مسکن مهر به روزهای تکمیل نزدیک شده است. طبق 
آماری که اواسط آذرماه امسال ارایه شد، از 2 میلیون و 200 

هزار واحد مســکن مهر 2 میلیــون و ۴5 هزار واحد معادل 
93 درصد از کل پروژه به بهره برداری رســیده است. 120 
هزار واحد از تعداد باقی مانده در مراحل نازک کاری، نصب 
انشــعابات و 60 هزار واحد نیز در مراحل مختلف پیشرفت 
فیزیکی قرار دارند. 90 هزار مسکن مهر هم دارای مشکالت 
حقوقی بوده و پرونده آن در محاکم قضایی است.از کل پروژه 
مسکن مهر، سهم دولت احمدی نژاد از تحویل واحدها 690 
هزار واحد معادل 31 درصد و تا کنون سهم دولت روحانی 
حدود 62 درصد بوده و مابقی در مرحله ســاخت قرار دارد. 
عمده واحدهای تکمیل نشــده در شــهرهای اطراف تهران 
است که به نقل از روابط عمومی این شرکت، 12 هزار واحد 
در پردیس و مابقی قرار اســت تا قبل ســال جاری به بهره 
برداری برســد. در پردیس 82 هزار واحد تعریف شده که تا 
کنون 60 هزار واحد به افتتاح رســیده و 10 هزار واحد قرار 
است اسفندماه تحویل شود.در شــهر جدید پرند 90 هزار 

واحد مســکن مهر وجود دارد که حدود 10 هزار واحد آن 
باقی مانده اســت. در فازهای 8 و 9 پروژه کیســون حدود 
۷000 واحد نیمــه کاره وجود دارد که مهرآبادی قول داده 
تا پایان بهمن ماه سال جاری به اتمام برسد. می ماند 3000 
واحد که پیمانکاران متعهد شده اند تا پایان امسال این تعداد 
را تحویل دهند.در شهر جدید هشتگرد در استان البرز هم 
از ابتدا 50 هزار واحد مســکن مهر تعریف شده بود که 35 
هزار دارای متقاضی موثر بود. از این تعداد تا کنون تاکنون 
21 هزار واحد تحویل شده و طبق گفته مدیرعامل شرکت 
عمران هشــتگرد 12 هزار و 291 مورد در قالب خودمالکی 
و طرح اقدام ملی مســکن قرار گرفته است. عملیات نازک 
کاری 1800 واحد باقی مانده به پایان نرســیده که با اتمام 
واحدهای فعال، پرونده مسکن مهر شهر جدید هشتگرد تا 
پایان سال بسته می شود. عمده این 1800 واحد دارای بیش 

از ۷5 درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیرکل سرمایه گذاری امور و طرح های وزارت صنعت 
گفت: برآورد ظرفیت مجوزهای صادر شده برای استخراج 
رمزارزهــا در صورت تبدیل به پروانه بهره برداری در آینده 
حدود 1.۴ میلیارد دالر اســت. علیرضا هــادی، مدیرکل 
ســرمایه گذاری و امــور طرح هــای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اشــاره به یک مطالعه جهانــی آمار جالبی از 

استخراج رمز ارز در دنیا و ایران داد.
او به خبرنــگار ایرنا گفت: ارزش رمــز ارز در کل بازار 
دنیا 9۴0 میلیارد دالر اســت که روزانه 153 میلیارد دالر 

گــردش دارد.هادی افزود: اکنون 8 هــزار و 2۴9 رمز ارز 
جهانــی و 313 واحد صرافی بین المللــی رمز ارز در دنیا 
مشــغول به کار هســتند.مدیرکل ســرمایه گذاری و امور 
طرح هــای وزارت صنعت، معدن و تجــارت با بیان این که 
68 درصد ســهم کل بازار رمز ارز به بیت کوین اختصاص 
دارد، ادامه داد: میزان استخراج سالیانه رمز ارز دنیا 9هزار 
و ۷00 میلیون دالر اســت و ظرفیت استخراج سالیانه رمز 
ارز ایــران 660 میلیون دالر معــادل ۷.5 درصد کل دنیا 
است.او درباره آمار استخراج بیت کوین و پیش بینی آن در 

ایران گفت: استخراج جهانی بیت کوین سالیانه 32۴ هزار 
بیــت کوین معادل 11 هزار میلیون دالر اســت. در ایران 
برآورد اســتخراج غیررســمی فعلی 19 هزار و 500 بیت 
کوین معادل 660 میلیون دالر اســت.  مدیرکل ســرمایه 
گذاری امور و طرح هــای وزارت صمت تاکید کرد: برآورد 
ظرفیت اســتخراج مجوزهای صادره در صورت تبدیل به 
پروانــه بهره برداری در آینده، حــدود ۴2 هزار بیت کوین 
معادل یک میلیارد و ۴00 میلیون دالر اســت.به گزارش 
ایرنا، رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران پیش 

از این با بیان اینکه آمار رســمی درباره تعداد دستگاه های 
استخراج رمز ارز وجود ندارد، گفت: برآوردی که حدود دو 
سال قبل انجام شده، نشان می دهد 500 هزار دستگاه در 
ایران موجود بوده است. سال گذشته قبل از این که صنعت 
اســتخراج رمز ارز در کشورمان قانونی شــود، به ماینرها 
)اســتخراج کنندگان رمزارز( قاچاقچی برق می گفتند. اما 
پس از مدتی، دولت این صنعت را به رسمیت شناخت. اما 
به رسمیت شناختن این صنعت به این معنی نبود که مانند 

دیگر صنایع با آن برخورد شود.

مرکز تحقیق و نوآوری گروه قطعه ســازی کروز با حضور 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شــد. مرکز 
تحقیق و نوآوری شرکت کروز با حضور دکتر سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیات همراه در 
چهارم بهمن ماه افتتاح شد. بازدید از خطوط تولید و مراکز 
طراحی و تولید دستگاه های صنعتی و همچنین آشنایی با 
نحــوه فعالیت ها و مدیریت بهره وری و نظارت بر کیفیت از 
جمله دیگر برنامه های دکتر ســتاری در شرکت کروز بود.

معاون علمــی و فناوری رئیس جمهور در مراســم افتتاح 
مرکز تحقیق و نــوآوری کروز گفت: بین کارخانه و صنعت 
تفاوت اســت؛ در حــوزه خودرو اگر کارخانــه داری کنیم، 
نتیجه می شــود همین اتفاقاتی که در این ســال ها افتاده 
اســت. در حالی که صنعت جایی اســت که باید طراحی و 

ماشین سازی کنیم و اگر بتوانیم تجهیزات را طراحی کنیم، 
آن موقع اســت که صنعت داریم و نمونه ای از آن را امروز 
در کروز دیدیم.ستاری با اشاره به تالش های صورت گرفته 
در معاونت علمی اظهار کرد: در تالشــیم که صنعت خودرو 
داشته باشیم و خوشحالیم که شرکت های دانش بنیان، مرکز 
نــوآوری برای تأمین قطعات دارند و در تالش هســتند که 
طراحی و نرم افزارها را خود داشته باشند. باید خودروهایمان 
را خودمان طراحی کنیــم و از بحث مونتاژ بیرون بیاییم و 
در این زمینه دانشــگاه، اســتادان و شرکت های فوق العاده 
داریم.ســتاری ضمن تشــکر از از همــکاران وزارت صمت 
و همــه افراد در تالش بــرای انجام این تغییر نگرش گفت: 
در حوزه مکانیک و الکترونیک ظرفیت دانشــجویی خوبی 
داریــم و باید از این ظرفیت اســتفاده شــود.معاون علمی 

و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: صنعت جایی اســت 
که می تواند از دانشــگاه استفاده کند. اگر طراحی و ماشین 
سازی دستمان نباشد، احتیاجی به دانشگاه نداریم و ارتباط 
با مراکز نوآوری نمی خواهیم و این صنعت است که می تواند 
از این ارتباط اســتفاده کند. توســعه مراکز نوآوری در این 
بخش بســیار مهم اســت چرا که در جهت توسعه داخلی 
سازی می توانیم گام برداریم و خودروهای طراحی خودمان 
را داشته باشــیم.وی گفت: این اتفاق مهم است که اکنون 
ECU و ACU را خودمــان تولید می کنیم و تغییرات را 
خودمان انجام می دهیم.گفتنی است مرکز تحقیق و نوآوری 
به عنوان یک شــرکت دانش بنیان در هلدینگ کروز امروز 
به بزرگترین مجموعه این حوزه در خاورمیانه تبدیل شــده 
و با ایده پردازی، طراحی و تولید قطعات جدید پیشــتاز در 

صنعت الکترونیک خودرو است. بدین منظور فضای 2۴00 
متری مطابق با استانداردهای مراکز تحقیقاتی دنیا با سرمایه 
گذاری سه میلیون دالر و جدیدترین تجهیزات ایجاد شده 
است. این مرکز در ابتدا فعالیت خود را با بررسی قابلیت های 
قطعات تولید شــده در شــرکت های متعبر دنیا آغاز کرد و 
اکنــون به توانایــی ایده پردازی، طراحــی و تولید قطعات 
خودرو همگام با دانش روز دنیا دســت یافته اســت و  در 
زمینه داخلی ســازی قطعات با سه دانشگاه صنعتی شریف، 
امیرکبیر و تهران همکاری دارد و بالغ بر 250 نفر از نخبگان 
مشغول به کار هستند. مرکز شتابدهنده تخصصی کروز به 
عنوان یک شرکت دانش بنیان مطابق امضای تفاهم نامه ای 
با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری به مدت سه 

سال مورد حمایت آن قرار گرفته است.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:

دسترسیایرانبهداراییهایشآسانترمیشود

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل مطرح کرد

لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه موبایل

داستان مسکن مهر امسال تمام می شود؟ شاید!

مدیر کل سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت صمت خبر داد

ظرفیت 1/۴ میلیارد دالری استخراج رمزارزها در ایران 

با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

مرکز شتابدهنده تحقیق و نوآوری گروه قطعه سازی کروز افتتاح شد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره 139960318003006۴۴8-1399/09/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی پیمان نمک شناس 
فرزند محمد به شــماره ملی 31309۴1258 نســبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت 3۴۴/5۴ متر مربع به شماره 
پالک 202 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 1 فرعی از 11 اصلی واقع در سرابستان بخش 2۴ گیالن از مالکیت 
رسمی گداعلی سیفی زاده محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 949مالف
تاریخ انتشار اول: 99/10/21

تاریخ انتشار دوم: 99/11/05

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابر رای شماره 13996031800300656۷-1399/09/15 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی هادی رفیعی پور چیرانی 
فرزند محمد به شماره ملی 26695156۴9 نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت 326/50 متر مربع به شماره پالک 
۷28 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 23 فرعی از 36 اصلی واقع در رودپیش بخش 2۴ گیالن از مالکیت رسمی 
حجت رفیعی مقدم چکوسری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و 
در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 947مالف
  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/21
حسنعباسزاده-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفومن تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/05

حسنعباسزاده-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفومن

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابر رای شماره 13996031800300663۴ و 139960318003006633- 1399/9/1۷
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی فومن تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان:1-امیر بهرامی فرزند علی اکبر به شــماره ملی 1288193386 2-مهدی دهقانی فرزند رضا به 
شماره ملی 128822۴۴00 مشاعا و بالسویه نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۴20/50 مترمربع به شماره 
پالک 2۴0 فرعی مفروز و مجزی شده ازپالک شماره ۴۴ فرعی از 68 اصلی واقع درنوده بخش2۴گیالن از مالکیت رسمی کاس 
بیدل فومنی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. 945مالف
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/10/21
حسنعباسزاده-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانفومنتاریخ انتشارنوبت دوم: 99/11/5


