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قیمت نفت نزولی شد
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه تحت تاثیر آمار ضعیف بخش تولید 
در چین و ژاپن که دورنمای تقاضا را تیره کرد، کاهش یافت.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۱۹ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش پیدا 

کرد و به ۱۰۲ دالر و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۴۳ ســنت 
معــادل ۱.۵ درصد کاهش، به ۹۷ دالر و ۱۹ ســنت در هر بشــکه رســید.

قرنطینه های جدید کووید ۱۹، باعــث توقف روند احیای فعالیت کارخانه ای 
چین شد. شاخص مدیران خرید بخش تولید کایشین مارکیت، از ۵۱.۷ واحد 
در ژوئن به ۵۰.۴ واحد در ژوئیه نزول کرد که بســیار ضعیف تر از پیش بینی 
تحلیلگران بود. فعالیت بخش تولید ژاپن هم در ژوئیه، با ضعیف ترین نرخ در 

۱۰ ماه گذشته رشد کرد.
تینا تِنگ، تحلیلگر شــرکت سی ام سی مارکتس در این باره گفت: قرائت 
مایوس کننده شــاخص مدیران بخش تولید چین، دلیل اصلی بود که باعث 
کاهش قیمتهای نفت در معامالت روز جاری شد. آمار، رشد منفی غیرمنتظره 
فعالیت اقتصادی را نشان داد و این حقیقت را بارز کرد که روند احیای دومین 
اقتصاد بزرگ جهان از قرنطیه کووید، ممکن اســت برخالف انتظارات، مثبت 
نبوده باشــد و در نتیجه، دورنمای تقاضا بازارهای نفت را تیره کرد.نفت برنت 
و وســت تگزاس اینترمدیت در ژوئیه برای دومین مــاه متوالی کاهش پیدا 
کردند زیرا صعود تورم و باالتر رفتن نرخ های بهره، نگرانی ها نســبت به وقوع 
رکود اقتصادی و آســیب دیدن تقاضا برای ســوخت را برانگیخته اند.به گفته 
تحلیلگران گروه بانکی ANZ، فروش سوخت به رانندگان در انگلیس ضعیف 
شده و تقاضا برای بنزین پایین تر از میانگین پنج ساله برای این وقت از سال 
مانده است.در نظرسنجی ماهانه رویترز، میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت 
در ســال میالدی جاری، ۱۰۵ دالر و ۷۵ ســنت پیش بینی شد که کمتر از 
پیش بینی ۱۰۶ دالر و ۸۲ سنت در ژوئن بود و نخستین بازبینی نزولی قیمت 

نفت برنت در نظرسنجی ماهانه از آوریل است.
 میانگین قیمت هر بشــکه نفت آمریکا در سال میالدی جاری ۱۰۱ دالر 
و ۲۸ ســنت بوده که کمتر از ۱۰۲ دالر و ۸۲ ســنت در ژوئن است.اوپک و 
متحدانش روز چهارشــنبه برای تصمیم گیری درباره تولید ســپتامبر دیدار 
خواهند کرد. دو منبع از هشــت منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز گفتند: 
در این دیدار درباره افزایش مالیم تولید در ســوم اوت بحث خواهد شــد در 
حالی که سایرین اظهار کردند که تولید احتماال ثابت می ماند. این دیدار پس 
از سفر ماه گذشته جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی برای 
متقاعد کردن تولیدکنندگان خاورمیانه برای افزایش تولید برگزار می شــود.
هلیما کرافت، تحلیلگر شرکت آر بی ســی کپیتال در یادداشتی نوشت: اگر 
چه ســفر بایدن به عربستان ســعودی، افزایش فوری تولید نفت را به همراه 
نداشــت اما بر این باوریم که عربستان سعودی، با افزایش تدریجی تولید، به 
درخواست آمریکا پاسخ خواهد داد.اکنون اوپک پالس تقریبا همه تولیدی که 
سال ۲۰۲۰ در دوران اوج پاندمی کووید ۱۹ محدود کرده بود را به طور کامل 
احیا کرده اســت.بر اساس گزارش رویترز، آمار روز جمعه بیکرهیوز نشان داد 
شمار دکل های حفاری نفت آمریکا در ژوئیه ۱۱ حلقه افزایش یافت که بیست 

و سومین افزایش ماهانه متوالی بود.

مصرف روزانه بنزین
 به ۱۳۰ میلیون لیتر هم رسید

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران گفت: سال گذشته میانگین 
فــروش؛ البته با در نظر گرفتن کرونا حدود ۷۶ تا ۷۷ میلیون لیتر در روز بود 
در حالی که این رقم در سال جاری بسیار باالتر و حتی در یک روز به حدود 
۱۳۰ میلیون لیتر هم رسید.همایون صالحی در گفت وگو با ایلنا، درباره کمبود 
عرضه بنزین در برخی جایگاه ها اظهار داشت: تاکنون هیچگونه گزارشی مبنی 
بر کمبود و یا خودداری توزیع بنزین از سوی جایگاه های عرضه در کشور ارائه 
نشده مگر اینکه حادثه ای در پمپ بنزین خاصی پیش آمده و از چرخه فعالیت 

خارج شده باشد.
وی افــزود: واقعیت این اســت که مصرف و عرضه بنزیــن باال و خارج از 
پیش بینی ها بوده است، سال گذشته میانگین فروش؛ البته با در نظر گرفتن 
کرونا حدود ۷۶ تا ۷۷ میلیون لیتر در روز بوده است در حالی که این رقم در 
ســال جاری بســیار باالتر و حتی در یک روز به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر هم 
رسید.رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران متوسط مصرف بنزین در 
چهار ماهه سال جاری را حدود ۱۰۱ میلیون لیتر در روز اعالم کرد.وی گفت: 
میزان تولید بنزین در کشور در بهترین حالت ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است 
و زمانی که تعمیرات اساســی باشد به کف ۹۴ میلیون لیتر می رسد. در حال 
حاضر تناسبی بین تولید و مصرف وجود ندارد، در این شرایط باید برای تامین 
بنزین تمهیداتی اندیشــیده شود مگر اینکه عرضه به شکلی طراحی شود که 

مصرف کاهش یابد.
صالحی تاکید کرد: مشــکل مصرف بنزین در کشور ما این است که هنوز 
حمل و نقل عمومی اصالح نشــده و خودروهایی حتی در حد استانداردهای 
بسیار قدیمی دنیا هم نداریم. در حال حاضر مصرف بنزین در خودروهای دنیا 
۴.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است در حالی که این رقم در کشور ما بیش از 
۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اســت. وی یادآور شد: عوامل بسیار زیادی روی 
قضیه مصرف سوخت دخیل اســت و اگر این رویه ادامه پیدا کند به مشکل 

تامین می خوریم. 

خبرهای خوبی برای دارندگان بیت کوین
 در راه است؟

بیت کویــن، اوج ۶۸ هزار دالر تا ســقوط به ۱۷ هزار دالر را تجربه کرد و 
نیمه اول ســال ۲۰۲۲ بازتابی آشکار از روند نوسانات اقتصاد رمزنگاری بوده 
اســت. در این دوره، هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی برای به دســت 
آوردن یکی از بدترین عملکردهای ۶ ماهه بیت کوین نقش داشتند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از کوین، علیرغم آســیب های وارد شده به این رمزارز، بازار 
نزولی کنونی از منظر کاهش کمترین شــدت را در تاریخ بیت کوین دارد اما 

مقیاس و بزرگی ضربه تا به امروز بزرگترین بوده است.
از نظــر درصدی، ســایر بازارهای نزولی بیت کوین در گذشــته وضعیت 
شــدیدتری ثبت کردند و از ۹۳ درصد در ســال ۲۰۱۱، ۸۴ درصد در سال 
۲۰۱۵ همچنیــن در ســال ۲۰۱۸ و ۷۵ درصد در مارس ۲۰۲۰ متغیر بوده 
اســت.تمام خرس های تاریخی بیت کوین برای یک دوره متوسط  ۱۸۰ روزه 
)به استثنای مارس ۲۰۲۰ که فقط هفت روز به طول انجامید( قیمت ها را به 
زیــر قیمت واقعی کاهش داده اند. هنگامی که قیمت های لحظه ای زیر قیمت 
واقعی معامله می شــوند، نسبت شــاخص MVRV زیر مقدار یک معامله 
می شود که معموالً نشان می دهد متوسط  سرمایه گذاران بیت کوین، سکه ها 
را کمتــر از هزینه های زنجیره ای نگه می دارند  به این معنی که آنها متحمل 
یک ضرر غیر واقعی هستند.از لحاظ تاریخی، بازارهای نزولی بیت کوین شاهد 
کاهش قیمت بیت کوین به زیر قیمت واقعی برای حدود ۶ ماه هســتند )به 
اســتثنای چرخه نزولی مارس ۲۰۲۰(. در عین حال، MVRV  در بیشتر 
ســال  ۲۰۲۲ زیر یک بوده اســت و نشــان می دهد که دارندگان بیت کوین 
به طور متوسط  زیان های غیرقابل درک را متحمل می شوند.پس از اوج قیمت 
بیت کوین در نوامبر ۲۰۲۱ تاکنون، بیت کوین چهار روز مهم تسلیم را تجربه 

کرده است. 
در دسامبر ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۲، بازار شاهد دو رویداد کاهش ارزش بود 
که ضرر خالص ۲.۱۸ و ۲.۵۱ میلیارد دالر ثبت شــد سپس دوباره، در طول 
سه ماهه دوم، دو رویداد عمده کاهش موقت رخ داد. در این دوره، فروپاشی 
لونا کاتالیزوری برای رویدادهای بعدی بود.ســرمایه گذاران بیت کوین متوجه 
ضرر خالص بیش از منفی ۶.۲۱ میلیارد دالر در یک دوره ســه روزه شــدند 
سپس مجددا در ژوئن، با کاهش قیمت به ۱۷.۶ هزار دالر، رکورد جدیدی از 
ضررهای واقعی روزانه ۴.۲۳ میلیارد دالر ثبت شد.مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۹ تریلیون دالر برآورد می شــود که این 
رقم نســبت به روز قبل ۰.۷۰ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۱.۰۳ 
درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 
۰.۳۵ درصد کاهش داشــته اســت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ 
ساعت گذشته ۷۱.۸۹ میلیارد دالر است که ۶.۰۴ درصد کاهش داشته است. 
حجــم کل در امور مالی غیر متمرکز در حــال حاضر ۹.۲۰ میلیارد دالر 
اســت که ۱۲.۸۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. 
حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۶۶.۷۸ میلیارد دالر است که ۹۲.۸۸ درصد 

از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

اخبار انرژی 

ارز دیجیتال

بسیاری بر این باور هستند که مسکن ۳۰متر و ۳۵متری 
بســیاری از اســناد باالدستی دارای پیوســت اجتماعی و 
فرهنگی نظام را نخواهد داشــت. یکــی از مهمترین آن ها 
بحث فرزندآوری و افزایش جمعیت است که به نظر می رسد 
در شــرایط حساس و بحرانی کمبود مســکن )به ویژه در 
شــهرهای بزرگ( اجرای چنین طرحی تناقضاتی با اهداف 
فرزندآوری داشته باشد.به گزارش ایلنا، پس از شدت گیری 
تردیدها پیرامون شروِع دور جدید ثبت نام طرح مسکن ملی 
)که طی آن دولت متعهد به تولید یک میلیون مســکن در 
ظرف زمانی یکساله شد( شهرداری ها سعی کردند بخشی از 
بار تقاضای مسکن را در بازار به دوش بکشدند.در هفته های 
گذشــته اتاق تولید »ضوابط خاص« برای ساخت وسازهای 
شــهر تهران )یا همان کمیســیون ماده پنج شــهرداری( 
در یــک مصوبه جنجالی )خانه ســازی بدون پیش شــرط 
روی زمین هــای زیر ۱۰۰متر( را صادر کرد. براســاس این 
مصوبه که با هدف »تسهیل ســازی تولید مسکن در بافت 
فرســوده« انجام شــده، کلیه اقدامات ممنوعه مانند تولید 
مســکن کوچک )زیر ۵۰متر( در چهارچوب طرح تفصیلی 
جدید مجاز انگاشــته شده است. شروع آزمایشی این طرح 
از پایتخــت بــوده اما گویا در صــورت موفقیت محدود به 
تهران نیســت.طبق خطوط قرمز قبلی در زمینه ساخت و 
ســاز، ساخت روی زمین هایی با مساحت پایین، حداکثر تا 
۳ طبقه آن هم تحت شــرایط معین )به لحاظ پارکینگ و 
عرض معبر( مجاز بود، اما با تصمیم جدید این زمین ها در 
دو پهنه مسکونی واقع در مناطق پایین شهر قابلیت ساخت 
بیــش از ۴ طبقه با تنها یک پارکینگ را خواهند داشــت.
نتیجه مصوبه جدید کمیســیون ماده پنــج، باعث عرضه 
آپارتمان های با مساحت ۳۰مترمربع تا ۵۰مترمربع روی در 
مجموع ۱۰میلیون مترمربع »زمین خیلی کوچک« در کل 
بافت فرسوده پایتخت خواهد شد. شورای عالی شهرسازی 
البته خواستار بررســی بیشتر مصوبه شده است تا احتماال 
رعایت »ســقف جمعیت پذیری تهران« را از طریق مناطق 
باالی شهر تضمین کند. گویا بررسی های دولت و وزارت راه 
و شهرسازی نیز در این حوزه ادامه دارد.مطرح شدن بحث 
تولید مسکن در بافت های فرسوده درحالی است که بسیاری 
بر این باور هستند که مسکن ۳۰متر و ۳۵متری بسیاری از 
اسناد باالدستی دارای پیوست اجتماعی و فرهنگی نظام را 
نخواهد داشــت. یکی از مهمترین آن ها بحث فرزندآوری و 
افزایش جمعیت است که به نظر می رسد در شرایط حساس 
و بحرانی کمبود مسکن )به ویژه در شهرهای بزرگ( اجرای 

چنین طرحی تناقضاتی با اهداف فرزندآوری داشته باشد.
توماس رابرت مالتوس اقتصاددان لیبرال و راســت گرای 
انگلیسی قرن ها پیش اســتدالل کرده بود که برای کنترل 
جمعیت اقشــار و گروه هــای فقیر اجتماعــی و از جمله 
کارگران، الزم است مســکن آن ها در شرایط کامال فشرده 
شــده و در متراژهای پایین تولید شــوند تا از بســیاری از 
آســیب های اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگــی زندگی در 
بافت هــای کهنه )اما بــا متراژ بزرگ( جلوگیری شــود و 
همچنین از ترغیب آن ها به انفجار جمعیتی ممانعت به عمل 
آید. گرچــه نمی توان گفت که چنین ایده ای در پس ذهن 
طراحــان این طرح وجود دارد یا خیر. اما به هر طریق گویا 
مطالعات طرح به پایان نرسیده و گفته می شود میان دولت، 
مجلس و شــهرداری هنوز درباره اجرای طرح جدید تولید 
مسکن نوساز در بافت های فرسوده اختالف نظرهایی وجود 
دارد.علیرغــم پیش بینی ها درباره نظــر دولت و همچنین 
انتقادات شکلی و اجرایی شورای عالی شهرسازی و معماری، 
به نظر نمی رســد این طرح ضروری برای اقتصاد کشور رد 

شود. ضرورت هایی که برای خانه دار کردن گروه های ضعیف 
اقتصادی کشور وجود دارد، موجب شده تا بسیاری این باور 
پیشین خود که دولت می تواند در برابر طرح های کمیسیون 
ماده پنج مقاومت کند را مورد تردید قرار دهند.براســاس 
پیش بینی مطرح شــده از ســوی مدیران اجرایی طرح، در 
صورتی که این خانه ها بدون تجمیع و به صورت تک پالک 
ساخته شوند، با در نظر گرفتن حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ 
مترمربع مساحت و نیز زیربنای ۶۰درصدی در چهار طبقه 
در این زمین ها، در بافت های فرسوده تهران ظرفیت ساخت 
۲۴۰ تا ۴۸۰هزار واحد مسکونی ۳۰ تا ۳۵ مترمربعی وجود 

دارد.
به این ترتیب اگر مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری ها 
با تایید شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین رفع 
نقص و ایرادات شــورا به اجرا درآید، قفل نوسازی نیمی از 
ســاختمان های فرسوده شــهر تهران به نفع تامین مسکن 
ارزان در شهرهای بزرگ را برای افراد فاقد خانه را بازخواهد 
کرد. که با توجه به رکود خریدهای مصرفی در بازار مسکن 
شهر تهران و اهمیت حل یکی از چالش های اصلی در بحث 
نوسازی بافت فرســوده یعنی صرفه نداشتن تولید مسکن 
برای انبوه سازان، گویا تسهیل در ساخت وساز در بافت های 
فرســوده یک ضرورت غیرقابل تردید است.با این حال فعال 
اجرای این طرح در مرحله انتظار برای اخذ همکاری و مجوز 
روی هوا مانده است. شورای عالی شهرسازی و معماری نیز 
طی مکاتبه ای با شــهرداری تهران این مصوبه را بازگردانده 
است. شــورای عالی شهرســازی و معماری نهاد باالدست 
کمیســیون ماده پنج شهرداری اســت؛ یعنی اگر بخواهد 
تغییــرات عمده ای در مصوبات این شــورا از جمله »طرح 
تفصیلی« اعمال کند، باید از مسیر شورای عالی شهرسازی 
و معماری آن را دنبال کند. این شورا در مکاتبه با شهرداری 
اعالم کرده که مصوبه کمیســیون مــاده پنج باید پیش از 
اجرا به تایید و تصویب شورای مذکور برسد.عطاء آیت اللهی 
)کارشناس بازار مســکن( پیرامون این مسئله اظهار کرد: 
طرح هــا و ایده هــای مختلفی درباره حل بحران مســکن 
وجود دارد. از مســکن اجتماعی دولت تدبیر و امید تا طرح 
مسکن مهر دولت مهرورزی تا طرح های انبوه سازی مسکن 
دوران دولت اصالحات، همه و همه قدم هایی در راســتای 

حل بحران مســکن برداشــتند اما نه می توان این را گفت 
که همگی شکست خوردند و نه هیچکدام به تمامی اهداف 
اساسی خود نائل آمدند. به هرحال این طرح ها نیاز مسکنی 
بخش قابل توجهی از جامعه که هرگز امید به خانه دار شدن 
نداشتند را حل کرده بود.وی در رابطه با بحث بافت فرسوده 
اذعان کرد: بحث بافت فرسوده سال هاست که مطرح است و 
فرصتی معموال به آن ها داده می شود تا بتوانند بافت مربوطه 
را تبدیل به بافت قابل سکونتی کنند. دولت و شهرداری ها 
معموال براساس اسناد باالدستی سعی می کنند تسهیالت، 
وام ها و موارد دیگری را اختصاص دهند تا افراد ســاکن در 
این بافت ها خود بتوانند اقدام به ســاخت و ســاز و ایجاد 
واحدهای جدید در بســتر این بافت ها کنند.آیت اللهی در 
ادامه با تاکید بر اینکــه »اصوال اعتقاد داریم که اموری که 
با اقتصاد خانوارها ســر و کار دارد، با برنامه های یک شــبه 
اجرایی نیســت« گفت: به نظر می آید ساخت خانه های ۳۰ 
تا ۳۵متــری در ابتدای امر طرحــی ارزان، با هزینه تولید 
اندک و مزیت های پوششــی و جمعیتی باال باشد که بتواند 
خیل انبوهی را خانه دار کند، اما بدون یک مطالعه تفصیلی 
هرچنــد کوتاه مدت چنین طرحی می تواند عوارضی در پی 
داشــته باشد. این کار تحقیقاتی و مطالعاتی روی این طرح 
احیای بافت فرســوده و ایجاد خانه های متراژ پایین انبوه، 
هم مطالعــه اقتصادی نیاز دارد و هم یــک مطالعه درباره 
ابعاد حوزه مهندســی-معماری و شهری این طرح باید در 

پیوستش باشد.
 این کارشــناس تولید مســکن با تایید این مطلب که 
این طرح با بودجه بسیاری از خانوارها منطبق است، ادامه 
داد:مســئوالن مجری طرح بایــد درک کنند که منزل ۳۵ 
متری یعنی یک اتاق شــش متر در شش متر و در این فضا 
تنها می توان یک اتاق داشــت که یک تخت و یک سرویس 
دستشویی و حمام بسیار کوچک و آشپزخانه ای که یخچال 
در آن وارد نمی شــود قابل طراحی است. در چنین خانه ای 
چیزی به نــام پذیرایی، انبار و امثال آن نمی توان داشــت 
و قاعدتــا برای زندگی مجردی مناســب، برای زندگی یک 
زوج به ســختی قابل ســکونت و برای زوجی که بخواهند 
فرزند داشــته باشند، تقریبا قابل سکونت نیست. مسئوالن 
باید به قید چنین مســائل و چالش هایی درباره این طرح ها 

پیش بینی و توقع داشــته باشــند و اگر از نظر فرهنگی و 
جمعیتی توقعاتی دارند، باید از این دریچه به آن بنگرند. وی 
با تاکید بر اینکه قصد ندارد این طرح را رد کند، بر ضرورت 
داشــتن موضع کارشناسی در این حوزه تاکید کرد و افزود: 
ابتدا به ســاکن باید دید که سیســتم جمع آوری اطالعات 
برای اجرای این طرح و آمایش در این زمینه چگونه است. 
برای مثال اجرای این طرح در بافت های بســیار فرسوده ای 
که بعضا رها شده و شامل ساختمان ها و زمین های با قواره 
و متراژ باالی ۱۰۰متر اســت، در اولویت باید باشد. ضمن 
اینکه اجــرای طرح در مناطقی کــه هم اکنون در مناطق 
پرتراکم جمعیتی و با ســاختارهای خیابانی غیراستاندارد 
است، هزینه اجتماعی و اقتصادی بیشتری برای شهرداری 
ایجــاد خواهد کرد.آیت اللهی با اشــاره به این نکته که این 
طرح باید از نظر جامعه شناســی شــهری نیز مورد بررسی 
دقیق قرار بگیرد، گفت: بافت فرسوده معموال بافت فرهنگی 
و اجتماعی خاصی دارد که اجرای سیاســتی مانند این در 
آن بســتر اندکی محتاج به تحقیقات میدانی و کارشناسی 
است. برخی از مسکن های فرسوده بافت ها زمین های باالی 
۱۵۰متر اســت که برای این کار بسیار مناسب خواهد بود، 
اما من درجریان هستم که شهرداری در این زمینه درحال 
برداشتن موانعی است تا بتواند دقیقا از همان بافت فرسوده 
بســیار سنتی شروع کند. با همه این احوال باید مراقب بود 
که عوارض و حواشی اجرای چنین سیاستی درصورت عدم 

پیش بینی اجتماعی الزم ناگوار است. 
مسکن سی متری 

در شرایط فعلی اولویت است
علی نوذرپور )رئیس جامعه مهندســان و شهرســازان 
ایران( با اشــاره به فرآیندهایی که در اجرای این طرح الزم 
است مورد دقت قرار بگیرد، به اختالف بین دولت و وزارت 
راه و شهرسازی با شهرداری و کمیسیون ماده ۵ شهرداری 
اشــاره کرد و گفت: پیشنهاد این طرح با کمیسیون ماده ۵ 
شــهرداری بود و در همان ابتدای امر این پیشنهاد و طرح 
توســط دولت و معاونت مســکن و شهرســازی وزارت راه 
پذیرفته نشــد. اعتراض دولت این بود که این طرح مسیر 
تحقیقی و قانونی خود را طی نکرده اســت. گویا جلساتی 
نیز بین مقامات دولت، وزارتخانه و شهرداری در این رابطه 
برقرار شــده که به دالیل مختلف قبل از به نتیجه رسیدن 
این جلسات، این طرح در شــهرداری و کمیسیون ماده ۵ 
شــهرداری تصویب و به شهرداران مناطق ابالغ شده است.

وی ادامه داد:اگر مشــکل مصوبه حل شود، این طرح یک 
مشــوق ضابطه ای محسوب شــده و به بازار مسکن و حل 
بخشی از مشکل مردم در این حوزه یاری خواهد رساند. در 
واقع تولید مســکن های ۳۰ و ۳۵متری یکی از راهکارهای 
خروج اقتصاد از رکود نیز هســت. شهرداری هم نسبت به 
تراکم ساختمانی ایجاد شــده در این طرح شرایط ساخت 
را پذیرفته و هم بحث ســهم کســر پارکینگ بیشتری را 
چشم پوشی کنند. البته ضروری است در رابطه با این خانه ها 
پارکینگ های محله ای توسط شهرداری تدارک دیده شود. 
همچنین اضافه جمعیت ناشی از این ساخت و ساز و فروش 
واحدهای کوچک باید از نظر خدمات عمومی  و شــهری و 

همچنین حمل ونقل مورد خدمات دهی قرار گیرد.
 این موارد خدماتی شامل سرانه آبومان، سرانه بهداشت، 
ســرانه ناوگان و حمل و نقل و ســایر تجهیزات شــهری 
و زیربنایــی باید در این طرح دیده شــود تا بتواند طرحی 
مورد استقبال شــود. نوذرپور ادامه داد: بحث حمل و نقل 
عمومی ایــن مناطق نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در این 

حوزه ها اهمیت ویژه ای دارد. 

رفع نیاز فرودستان با ساخت خانه های ۳۰متری روی بقایای بافت فرسوده! 

تعارضات تولید خانه های کوچک با فرزندآوری

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بر اساس مصوبه شورای تامین قرار است 
تمامی برنج های گمرک زاهدان چه آنهایی که ثبت سفارش شده اند و چه آنهایی 
که نشده اند توســط وزارت بهداشت، سازمان استاندارد نمونه برداری و آزمایش 
شوند و تا زمان مشخص شدن نتیجه آزمایش در انبارهای تحت کلید نگهداری 
و پس از مشــخص شــدن نتایج برای مصرف وارد بازار شوند.مسیح کشاورز در 
گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه با توجه به تجربه تلــخ ۱۴۰۰، دولت و بخش 
خصوصی امسال اقدامات خوبی در این زمینه  انجام داده اند، گفت: دولت امسال 
ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد و بخش خصوصی هم اقدام به ثبت ســفارش 

و واردات برنج کرد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی ســراغ خرید برنج های جدید رفت، زیرا قیمت 
برنج در ابتدای فصل باال نیســت و خریدهای خوبی هم توسط این بخش انجام 
شــد. قطعا این خریدها به رفع کمبود و  جلوگیری از گرانی برنج کمک خواهد 

کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: ســیل اخیر زاهدان به بخشــی از 
محموله های برنج آســیب زد که توانستیم با کمک اســتاندار، استاندارد، وزارت 
بهداشــت، گمرک، وزیر کشور و ســتاد بحران بخش دیگر را به مکان های امنی 
منتقل کنیم که آسیبی به آنها وارد نشود. حاال که قصد داریم این برنج ها را وارد 
بازار کنیم متاسفانه محدودیت هایی ایجاد شده است.وی تصریح کرد:برنج هایی 
که ثبت سفارش شده اند اجازه ورود به کشور را دارند، اما به دلیل محدودیت های 
ایجاد شــده در سامانه جامع تجارت امکان ثبت سفارش جدید نیست. از طرفی 
امکان ویرایش و تمدید ثبت سفارش های قبلی نیز وجود ندارد که در نهایت این 
تصمیم به نوعی به ممنوعیت واردات دوره ای سال های قبل ختم می شود.کشاورز 
در ادامــه گفت:در این خصوص با وزارت جهــاد و صمت مکاتبات الزم را انجام 

دادیم، ولی تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.
دبیرانجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: اگر قرار باشد برنج  وارد کشور نشود 
و برنج های خریداری شده نیز  وارد بازار نشود قطعا مجدد قیمت برنج ایرانی باال 
می رود و از طرفی با کمبود برنج خارجی نیز مواجه خواهیم شــد.وی در پاســخ 
به این ســوال که مصوبه شورای تامین برای تعیین تکلیف برنج های وارداتی در 
گمرک زاهدان چه بوده  اســت؟ گفت: هر جایی کــه قوانین امکان انجام کاری 
را بــه ما ندهد شــورای تامین فراقانونی عمل می کند. گمــرک نمی تواند اجازه 
دهد بدون ثبت ســفارش محموله ای از آنجا حتی بــه انبار تحت کلید خودش 
منتقل شــود. در این مصوبه برای تمامی برنج ها تعیین تکلیف شده است و این 
محموله ها به گمرکات دیگر مانند چابهار منتقل شده اند.کشاورز در ادامه گفت: 
بر اســاس مصوبه شورای تامین قرار اســت تمامی برنج های گمرک زاهدان چه 
آنهایی که ثبت سفارش شده اند و چه آنهایی که نشده اند توسط وزارت بهداشت، 

سازمان اســتاندارد نمونه برداری شوند و تا زمان مشخص شدن نتیجه آزمایش 
در انبارهای تحت کلید نگهداری و پس از مشخص شدن نتایج برای مصرف وارد 
بازار شوند. قبال تمام این موارد در گمرک انجام می شد، ولی با مساعدت شورای 
تامین این انتقال صورت گرفت.وی در پاسخ به این سوال که چرا ثبت سفارش ها 

نیاز به ویرایش دارند؟ گفت: گاهی ممکن است تاریخ، کدهای مربوطه و افزایش و 
کاهش قیمت برنج های وارداتی نیاز به ویرایش داشته باشند، که با توجه به اینکه 
قبال انجام شــده و حقوق مکتسبه است  وزارت جهاد باید سریعا آنها را تمدید و 

ویرایش کند تا محموله ها سریعا ترخیص شود.

رئیس سازمان بورس اظهار داشت: موارد اثرگذار دیگری 
مانند تصمیمات درباره خودرو و خودروسازان، قیمت گذاری 
دســتوری در سایر صنایع را هم پیگیری می کنیم، هر چند 
پیگیری فقط نباید از طریق ســازمان بورس انجام شــود. 
مســئولیت اصلی در قیمت گذاری های دستوری شرکت ها 
هســتند و مدیران شــرکت ها باید توجه داشتند که نسبت 
بــه مراقبت از اموال مردم مســئولیت دارنــد و باید منافع 
سهامداران را حفظ کنند.به گزارش ایلنا، در حالی که در دو 
ماه ابتدای سال بازدهی شاخص کل تا ۱۷ درصد و بازدهی 
شاخص هم وزن هم تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد اما در دو 
ماه دوم سال با ریزش های پی درپی  شاخص کل به بازدهی 

۷.۵ درصد و شــاخص هم وزن به کمتر از ۱۵ درصد رسید 
و کاهــش پیدا کرد از این رو تحلیل برخی از کارشناســان 
بازار سرمایه این است که تصمیم گیران در بازار سرمایه برای 
جلوگیری از تکرار رشد شتابان بازار سرمایه در ابتدای سال 
۹۹، بــا تصمیماتی مانع از ورود نقدینگی به بازار ســرمایه 
شدند.مجید عشــقی، رییس ســازمان بورس در گفت وگو 
بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دالیل ریزش شــاخص در 
ماه گذشــته اظهار داشت: در روند بازار متغیرهای مختلفی 
تاثیرگذار بودند که یکی از آنها تغییر قیمت های جهانی بود. 
محاســبه کنید فقط از ابتدای خردادماه تا به امروز قیمت 
جهانی کاالهای اساســی به چه اندازه ای تغییر کرده  است. 

باید توجه داشته باشیم که بازار سرمایه، بازار انتظارات است.
وی افزود: درست است که در ۳ ماه ابتدای سال گزارش های 
بســیار خوبی را از بازار و شرکت ها داشــتیم اما با توجه به 
کاهش قیمت های جهانی بازار دقیقا هوشمندانه عمل کرد 
و اثری که کاهش قیمت های جهانی بر روی بازار ســرمایه 
 گذاشت اثر کمی نبود. در برخی از کاالها با کاهش محسوس 
قیمت ها مواجه شــدیم که بر بازار سرمایه اثر قابل توجهی 
داشت.رییس سازمان بورس ادامه داد: در همین مدت قیمت 
محصوالت فوالدی، مس و پتروشیمی در بورس کاال کاهش 
محسوســی را تجربه کرد البته هر چنــد که قیمت برخی 
این محصوالت هنوز از قیمت های ســال ۱۴۰۰ باالتر است 

اما روند کاهشــی داشتند و نمی توان اثر کاهش قیمت های 
جهانی برخی از کاال را بر بازار ســرمایه انکار کرد.عشقی با 
بیان اینکه دولت هرگــز چنین انگیزه ای را ندارد که جلوی 
رشد بازار سرمایه را بگیرد و مانع از رشد شاخص شود، اظهار 
داشت: بازار براساس متغیر های موثر رفتار می کند. البته قبول 
دارم یک سری تصمیمات مانند افزایش نرخ بهره بانکی در 
بازار ســرمایه اثرگذار بود از ایــن رو به رییس بانک مرکزی 
گفتم که وقتی در ســتاد اقتصادی دولت تصمیمی مبنی بر 
تعیین نرخ بهره بین بانکی گرفته شده، عبور از این عدد باعث 
بی اعتمادی می شود از این رو درخواست کردیم نرخ بهره بین 
بانکی را کاهش دهند و پایبند به تصمیمات اقتصادی باشند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اعالم کرد

برنج های  آب گرفته آزمایش می شوند

اعالم دالیل ریزش شاخص در دو ماه گذشته

افزایش نرخ دالر اثر خود را در بازار سرمایه نشان می دهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۱۸۰۶- ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی زینب کل نیای شولمی 
فرزند قربان به شماره ملی ۲۶۶۹۷۳۱۲۲۸ در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۲۰۴/۳۰ متر مربع به شماره 
پالک ۹۵۸ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۳ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در سنگ بجار بخش۲۴ گیالن ازمالکیت 
رســمی سید طاهر شرفی زاده فومنی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 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. م الف 335
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اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز ســند کمپانــی کارت ماشــین ســواری بنز 
 ۲۳۰ مــدل ۱۹۷۷ بــه رنگ لیمویی به شــماره پــالک ایران
۲۳-۲۲۷ه۸۳َ به شــماره موتور ۱۱۵۹۵۴۱۰۰۱۴۵۷۳ شماره 
شاســی ۱۲۳۰۲۳۱۰۰۲۲۱۲۵ متعلق به محمد شمس مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی صدور حکم  
آقای سامان بهفر فرزند غالمرضا مجهول المکان 

با سالم
 احتراما به اطالع می رســاند در اجرای دادنامه رسمی شــماره ۱۴۰۱۴۸۹۹۰۰۰۳۷۸۶۷۴۱ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج مبنی بر طالق به درخواست 
زوجه خانم شهناز عباسی فرزند علی الزامی است آقای سامان بهفر فرزند غالمرضا مجهول المکان 
جهت اجرای صیغه طالق و ثبت آن ظرف مهلت ۱۰ روز به این دفتر خانه مراجعه نماید در صورت 
استنکاف و خودداری برابر مقررات اقدام می گردد و مسئولیت بعدی به عهده شخص زوج می باشد. 

سر دفتر رسمی ازدواج و طالق ۴/۴سنندج- سید عارف عنایتی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۱۸۰۷ و ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۱۸۰۸- ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ۱- مائده افسرده 
جهود بجاری فرزند رحیم به شماره ملی ۲۶۶۹۳۲۱۳۰۵  ۲- اقدس رضا خواه گشتی فرزند گلی به شماره ملی ۲۶۶۹۵۹۷۰۲۵ مشاعا و 
بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب اتاق به مساحت ۲۲۴/۳۵ متر مربع به شماره پالک ۲۹ فرعی مفروز و 
مجزی شده از پالک شماره ۳۰۸ اصلی واقع در شهر فومن بخش ۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی رستم افسرده جهود بجاری محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تســلیم 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. م الف 332
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
بسمه تعالی

»آگهی ابالغ رای موضوع ماده 10 آئین نامه اجرائی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن«
برابر ماده ۱۰ آئین نامه ..........  در اجرای مفاد رای هیات موضوع قانون مزبور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان فومن مراتب بشرح زیر 

آگهی می گردد.
۱- به موجب رای شماره ۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴۱۰/۹۶ متر مربع به شماره پالک ۲۴۹۰ مفروز از پالک 

شماره ۲ واقع در قریه ماکلوان سنگ اصلی ۹۸ بخش۲۴ گیالن ملکی آقای منوچهر خلیلی دوست ماکلوانی
۲- به موجب رای شماره ۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۵۹۱/۶۲ متر مربع به شماره پالک ۲۵۲۸ مفروز 

از پالک شماره ۲ واقع در قریه ماکلوان سنگ اصلی ۹۸ بخش۲۴ گیالن ملکی آقای منوچهر خلیلی دوست ماکلوانی
۳- به موجب رای شــماره ۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در ششــدانگ یک باب خانه و محوطه به مســاحت ۴۱۱/۶۶ متر مربع که از این مقدار ۵۴/۱۱ 
مترمربع آن در حریم کوچه قرار دارد به شــماره پالک ۲۵۲۹ مفروز از پالک شــماره ۲ واقع در قریه ماکلوان ســنگ اصلی ۹۸ بخش۲۴ گیالن ملکی 

آقای منوچهر خلیلی دوست ماکلوانی
لذا چنانچه هرشخصی نسبت به رای صادره پالک فوق اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را از تاریخ انتشار آگهی لغایت بیست روز به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید و نیز برابر همین مقرره معترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در غیراینصورت این 

اداره براساس رای هیات و بدون توجه به اعتراض وارده نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود.  م الف 337
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۸۰۰۳۰۰۱۶۷۵- ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم رقیه نقره شولمی فرزند حاجی 
به شــماره ملی ۲۶۶۸۷۳۸۸۹۱ در ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی )یک باب اتاق سفید کاری شده دارای درب 
و پنجره( به مســاحت ۲۴۱/۰۵ متر مربع به شــماره پالک ۲۱۸۱ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره ۵۹۰ فرعی از ۷۱ اصلی 
واقع در شپول بخش۲۴ گیالن ازمالکیت رسمی علی شکوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
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 ۲ 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات 
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