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بررسی طرح مجلس برای تغییر
در شیوه سهمیهبندی بنزین از نگاه کارشناسان

تکرار یک خطای تاریخی دیگر

سکونتگاههایغیررسمیعاملتقابلهایاجتماعی

یادداشت

بــه جــای حاشیهنشــینی بهتــر اســت از واژه ســکونتگاه
غیررســمی اســتفاده کنیم .چون این سکونتگاهها عالوه بر
حاشیه شهر به درون شهرها هم گسترش پیدا کرده است.
دلیل افزایش سکونتگاههای غیررسمی از دهه ،70افزایش
کمال اطهاری
تراکم فروشی و گران شدن قیمت زمین و مسکن در شهرها
تحلیلگر اقتصاد
بــود .به ایــن ترتیب دهکهای پایین و ســپس دهکهای
مسکن
متوســط اســتطاعت خــود را هــم بــرای خرید و هــم برای
اجاره مســکن در شهرها از دســت دادند .این عامل اصلی
گســترش سکونتگاههای غیررسمی بود .در درون شهرها یا مادر شهرها تراکمفروشی یا
در واقع قانون فروشی شد که هم از لحاظ حقوقی هم فقهی ،تراکم فروشی غیرقانونی
و غیرشــرعی اســت .در دهه  70رشد سکونتگاههای غیررســمی پیرامون شهر تهران به
 25درصــد در ســال رســید .همین اتفاق در خیلی شــهرهای دیگر هــم رخ داد که منجر
به شــورشهای شــهری شــد .پیرو افزایش تراکم فروشــی ،بــه بازارســپاری جامعه بود.
بازارســپاری ،برخالف قانون اساســی که حقوق اجتماعی شــهروندان را در مورد مسکن
و ســایر حوائج به رســمیت میشناســد ،بــود .برای مقابلــه با افزایش ســکونت گاههای
غیررسمی ،در دهه  70اصالً اقدامات الزم صورت نگرفت و حتی اقدامات معکوس شد.
ادامه در صفحه 8

«ایران» از آخرین وضعیت تولید و توزیع لوازم خانگی گزارش میدهد

باز قصه مکرر «اخالل در توزیع»

گزارش روز

گزارش «ایران» از منتفی شدن عرضه دومین صندوق ETF

«دارا دوم» نیامد

صفحه  10را بخوانید

 70درصد از تجهیزات نفتی کشور از داخل تأمین میشود

آغاز حرکت صنعت نفت با استانداردهای داخلی

رضا معطریان  /ایران

انرژی

صفحه  8را بخوانید

«سرشــاخهها لوازم خانگی را به بازار نمیرســانند ».این اتفاقی اســت که باعث شــده
تولیدکننــدگان و بــازار لوازم خانگــی روز به روز شــاهد گرانی باشــند .آن گونه که مطلع
شــدیم ،تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی ،محصــوالت خــود را بــه صــورت مســتقیم بــه
شــرکتهای بــزرگ پخــش میدهند و شــرکتهای پخش کاالهــا را به سرشــاخههای
میرسانند که وظیفه آنها کاال رسانی به مغازهها و فروشگاههای لوازم خانگی است اما
این گروه حاضر نیســت مانند گذشــته کار کند لذا دو رویه را سرشاخهها دنبال میکنند.
رویه اول عرضه قطرهچکانی لوازم خانگی به مغازهها و دوم احتکار لوازم خانگی است.
آنهــا لوازم خانگی را احتکار میکنند تا بــا افزایش نرخ ارز قیمتها را باال ببرند .آنها به
شرکتهای پخش میگویند اگر ما جنس را همان زمان که تحویل میگیریم وارد بازار
کنیم قیمتها افت میکند و از سویی با رشد نرخ ارز متضرر میشویم .این افراد که در
بازار قدرت زیادی دارند به راحتی آرامش را از بازار میگیرند.

وزیر نفت میگوید که انفجار بیروت بهدلیل یک اشتباه کوچک به وجود آمد و بنابراین
رعایت استانداردها در صنعت نفت بسیار مهم است.
بیژن زنگنه این جمالت را در مراسم «اعطای نخستین گواهینامه کیفیت محصول
کاال و تجهیــزات صنعت نفت به نهــاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران» به
زبان آورد و ادامه داد :تشــکیل نهــاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران به این
معنا نیســت که نمیخواهیم با دنیا تعامل نداشته باشیم ،بلکه با تشکیل این انجمن
زیرساختها را برای همکاری با دنیا فراهم میکنیم.
صفحه  9را بخوانید

