
اقتصادی 6

جزییات کاهش قیمت سه قلم محصول 
لبنی اعالم شد

گروه اقتصادی - سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اظهار داشت: 
کاهش 10 درصدی قیمت محصوالت لبنی، در رابطه با 3 قلم کاال اعمال خواهد 
شد. صنعت گران خواهان کاهش قیمت 15 درصدی این 3 قلم بودیم اما ازآنجایی 
که دامداران آمادگی اعمال کاهش 5 درصدی را نداشــتند از این رو شــبکه توزیع 
فروشگاه های زنجیره ایی و اصناف و صنایع لبنی 5 درصد از سود مشروع و قانونی 
خود را کاهش دادند. بعد از اعالم نظر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش قیمت 
محصــوالت لبنی، با هدف حمایــت از دهک های محروم جامعه، انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی در راســتای همراهی با مسئوالن دولت جدید کاهش قیمت در 
سه قلم محصول لبنی را اعمال کرد این محصوالت عبارتند از ماست ساده 2 و نیم 

کیلو گرمی، پنیر یو اف 400 گرمی و شیر پاستوریزه ساده کیسه ایی 900 گرمی.
وی با بیان اینکه شاهد کاهش قیمت در سایر محصوالت لبنی نخواهیم بود، 
افــزود: کاهش 10 درصدی قیمت محصوالت لبنی، در رابطه با 3 قلم کاال اعمال 
خواهد شد. صنعت گران خواهان کاهش قیمت 15 درصدی این 3 قلم بودیم اما 
ازآنجایی که دامداران آمادگی اعمال کاهش 5 درصدی را نداشتند از این رو شبکه 
توزیع فروشگاه های زنجیره ایی و اصناف و صنایع لبنی 5 درصد از سود مشروع و 
قانونی خود را کاهش دادند.بنی طبا درباره دلیل همراهی نکردند دامداران، گفت: 
دامداران هنوز نتوانستند نهاده با قیمت مصوب را دریافت کنند از اینرو نتوانستند در 
این زمینه با ما همراهی کنند.وی درباره شرط تداوم کاهش قیمت این محصوالت 
گفت: باید قیمت شیر خام و سایر مولفه  های تولید مانند بسته بندی و هزینه های 
سربار و حقوق و دستمزد ثابت بماند تا همچنان شاهد این کاهش قیمت باشیم. اگر 
قیمت شیر خام برای کارخانه داران بیشتر از  6600 شود بدون شک ادامه کاهش 
قیمت مقدور نخواهد بود از اینرو ما انتظار از معاونت دامی وزارت جهاد کشاورزی 
انتظار داریم که مهم ترین مولفه تغییر قیمت محصوالت لبنی یعنی شیر خام تثبیت 
شود. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی با بیان اینکه نشستن این قیمت در 
بازار قریب یک هفته طول خواهد کشید، ادامه داد: انجمن از 17 مهر کاهش قیمت را 
اعمال کرده است اگر بخشی از این محصوالت در بازار با قیمت گذشته عرضه شده 
است تولیدات مربوط به تولیدات گذشته است از این رو مصرف کنندگان مطمئن 
باشــند که این کاهش قیمت اعمال خواهد  شد. باید این نکته را در نظر داشت که 
برخی از کاالها مانند پنیر یه دوره قرنطینه دارند تا به شــبکه توزیع بیایید 10 روز 
طول خواهد کشــید که  تولیدات جدید با قیمت جدید در بازرا عرضه شــود.  در 
نامه معاون وزیر جهاد کشاورزی، امید گالنپور به اتحادیه کشوری فروشگاه های 
زنجیره ای آمده است: با عنایت به مصوبات جلسه 12 مهرماه سال جاری در دفتر 
معاونــت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت متبوع با حضور نمایندگان محترم 
فروشــگاه های زنجیره ای و انجمن صنایع لبنی و تصمیم متخذه در تخفیف 10 
درصدی قیمت مصرف کننده سه قلم کاالی لبنی، مقتضی است دستور فرمایید از 17 
مهرماه برای سه قلم کاالی مندرج در جدول زیر قیمت های جدید عملیاتی گردد.

گروه اقتصادی -فاطمی امین 
گفــت: علی رغم رشــد قابل تقدیر 
صنعت لوازم خانگی نسبت صادرات 
به واردات این صنعت رقم قابل دفاعی 
نیست؛ اگر چه می توان پذیرفت که در 
این مدت درگیر ارتقای کیفیت بودند.
ســید رضا فاطمــی امین  وزیر 
صمت، در نشســت هم اندیشــی با 
تولید کننــدگان لوازم خانگی گفت: 
علی رغم رشــد قابل تقدیر صنعت 
لوازم خانگی نســبت صــادرات به 
واردات رقم قابل دفاعی نیست؛ اگر 
چه می توان پذیرفت که در این مدت 
درگیر ارتقای کیفیت بودند اما انتظار 
داریم در ســال آینده نسبت واردات 

به صادرات به 50 درصد برســد، در 
سال 1402 به برابری برسیم و در سال 

1404 نسبت 2 برابری داشته باشیم.
باید ۶۰ رایــزن بازرگانی 

داشته باشیم
فاطمی امین با اشــاره به این که 
جلســه هم اندیشی برای دستیابی به 
اهداف و برنامه های این صنعت تنظیم 
شده اســت، گفت: مشکالت تولید 
مشکالت ماست و نباید تولیدکننده 
پشــت در گمرک یــا بانک مرکزی 
بمانــد. ما 6 رایزن بازرگانی داریم که 
تا ســال آینده باید به 60 رایزن برسد. 
الزامات توســعه صادرات بخشــی، 
بســتگی به ما دارد و بخشی از آن در 

دست تولید کنندگان است.
او با تاکید بر این که قاچاق باید 
در ســطح عرضه کنترل شود و نه در 
مرز هــا، گفت: تا 2 مــاه آینده امکان 
رصد کاال ها از طریق ســامانه رصد 

کاال های اساسی فراهم خواهد شد.
 حسین شاهرودی دبیر انجمن 
کارفرمایــان صنعت لــوازم خانگی 
گفت: ما چشم انداز و برنامه عملیاتی 
بلند مدتی را در این چند ســال شاهد 
نبودیــم، اما در اواخــر دولت قبل با 

همکاری معاونت صنایع چشم انداز 
بلند مدتی بــرای این صنعت تنظیم 
شــد. وزرای قبلی همواره در مقابل 
مشــکالت ما اعــالم می کردند که 
گمرک و بانک مرکــزی به ما ربطی 
ندارد در حالــی که این وزارتخانه را 

پدر صنایع کشور می دانیم.
او با اشــاره بــه اهمیت فعالیت 
رایژن هایراقتصــادی گفت: ترکیه یا 
کره را الگــو قرار بدهید و بینید چند 
رایزن با هزینه دولت در کشــور های 

خارجی فعالیت می کنند. نکته دیگر 
این است که ما 500 تولید کننده خرد 
داریم که در بازار های خارجی بیهوده 
باهم درگیر می شوند در حالی که نباید 
به این شکل باشد. بنگاه های کوچک 
می توانند تهدید باشــند در حالی که 
بایــد با برنامه ریــزی این واحد های 
کوچــک را به کار بگیریــم و با کار 
اشــتراکی با برند های بزرگ فعالیت 
کنند. ما نمی توانیم چند صد برند ملی 
صادرات محور داشــته باشیم. وزیر 

صمت با تاکید بر اهمیت رســیدگی 
به قاچاق بیان کرد: ســرمایه گذاری 
خارجی تولید محور هم باید به یکی 

از اولیت های ما تبدیل شود.

گــروه اقتصــادی -رئیــس 
کنفدراســیون صادرات گفت: طرح 
جرم انگاری بازگشــت نــدادن ارز 
صادراتی، جز اینکه سرمایه را از بخش 
صادرات فراری داده و به سمت سایر 
کارهای غیرمولد هدایت می کند، نتیجه 

دیگری نخواهد داشت.
محمد الهوتی با اشــاره به طرح 
تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان 
»جرم انگاری بازگشــت نــدادن ارز 
حاصل از صادرات« گفت: با توجه به 
اقدامات دولت ســیزدهم مبنی بر رفع 
مشکالت صادرات و تأمین مواد اولیه 
کارخانجات با تسهیل واردات کاالهای 
ضروری و مصرفی واحدهای تولیدی، 
به یکبــاره مطرح کــردن طرحی در 
مجلس تحــت عنوان جرم انگاری در 
حــوزه عدم بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات، شــوک عظیمی را به جامعه 
صادرکنندگان کشور وارد کرده است.

رئیس کنفدراســیون صادرات 

ایران افزود: دســتورالعمل و ابالغیه 
معاون اقتصادی رئیس جمهور که هفته 
گذشــته ابالغ شد، بارقه امیدی در دل 
صادرکنندگان ایجاد کرد که بر مبنای 
آن، به نظر می رسید موضوع صادرات 
به صورت تخصصی در حال بررسی 
و رسیدگی بوده و تهدیدهایی که طی 
سه سال گذشــته، صادرکنندگان را با 
مشکل و دغدغه فراوانی مواجه کرده 
بود، برطرف شده است؛ اما مطرح شدن 
این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان 
مجلس، مجــدد این گمان و ظن را به 
وجــود آورد که آیــا صادرکننده قرار 
است به عنوان سرباز خط مقدم شناخته 
شــده یا اینکه مجدد به عنوان افرادی 
که اقدام به خروج از کشــور می کنند، 

متهم شوند.
طرح مجلس، سرمایه را از 

بخش صادرات فراری می دهد
وی تصریح کرد: آنچه که مسلم 
اســت، هیچ فردی مخالف برگشت 

ارز صادراتــی به چرخــه اقتصادی 
کشور نیست؛ اما باید توجه داشت که 
صادرات، یک پروســه و فرآیند است 
که با تعیین مهلت زمانی بازگشت ارز 
و اعمال محدودیت های خاص، امکان 
ادامه خود را از دست می دهد و شرایط 
صادراتی، آنطور که باید محقق شود، 

اتفاق نمی افتد.
الهوتی ادامه داد: اگر دولتمردان 
بــه ارز صادراتی به عنوان تأمین کننده 
ارز کشور منهای ارز نفتی نگاه می کنند 
کــه در صحبت هــای وزیر صمت 
و رئیــس کل بانک مرکــزی نیز این 
موضوع منعکس شــده و حتی رئیس 
ســازمان برنامه و بودجــه نیز محور 
اصلی بودجه سال 1401 را صادرات 
غیرنفتی عنوان کرده اســت، این گونه 
طرح و لوایح، جز اینکه ســرمایه را از 
بخش صادرات فراری داده و به سمت 
سایر کارهای غیرمولد هدایت می کند، 

نتیجه دیگری نخواهد داشت.

به گفته الهوتــی، همانطور که 
دولت قادر نیســت پــول نفت را به 
راحتی به کشور برگرداند و با مشکالت 
بســیاری این کار را انجــام می دهد، 
صادرکنندگان نیز برای بازگشت ارز 
صادراتی خود نیازمند زمان هستند، اما 
در این سه ســال با توجه به آمارهای 
اعالمی، تا ۸0 درصد ارز صادراتی را به 
کشور برگردانند و لذا به نظر نمی رسد 
کــه با بگیر و ببنــد و تعزیر و تهدید، 
مشکل صادرات حل شود، همانطور 
که در سه ســال گذشته شاهد بودیم 
که تهدیدهای دولت گذشته منجر به 
کاهش صــادرات علیرغم کاهش 35 
درصــدی ارزش پول ملــی که خود 

محرک صادرات است، شد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت 
و توســعه صادرات اتــاق بازرگانی 
تهران خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 
که مســئوالن در حوزه های مختلف 
از جملــه تقنینی و مجلس شــورای 

اسالمی، باید به این موضوعات توجه 
ویژه داشته باشند تا احیاناً قانونی وضع 
نشود که به جای حمایت از صادرات و 
افزایش آن، تهدید صادرات تلقی شود، 
ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه 
داشــت که اگر دولت دستورالعملی 
را صادر می کند، این دســتورالعمل به 
راحتی قابل اصالح است، اما وقتی که 
موضوعی تبدیل به قانون شود، اصالح 
آن ســخت و در مواردی امکان ناپذیر 
و تغییر آن بسیار سخت است، ضمن 
اینکه همه دستگاه های اجرایی مکلف 

به اجرای آن هستند.

وی افزود: خروج سرمایه عظیمی 
از کشــور و کاهش صادرات در کنار 
افتتاح پرونده های متعدد در دســتگاه 
قضا، حاصل چنین تصمیماتی در حوزه 
صادرات غیرنفتی است؛ ضمن اینکه 
این کار، گره ای را از گره های کشــور 
باز نمی کند؛ ضمــن اینکه باید توجه 
داشــت اتاق بازرگانی و کنفدراسیون 
صادرات طی مکاتباتی که انجام داده و 
خواهند داد، پیگیر این موضوع هستند 
تا با ارائه استدالل قوی، از تصویب این 
 چنین طرح هایی در مجلس جلوگیری 

شود.

وزیر صمت:

تولیدکننده نباید پشت در گمرک و بانک مرکزی بماند

رئیس کنفدراسیون صادرات:

طرح صادراتی مجلس منجر به فرار سرمایه  می شود

گروه اقتصادی - خیراهلل خادمی 
از مذاکــره با ارمنی ها بــرای احداث 
یک کریدور جدیــد خبر داد و گفت: 
ارمنســتان بــه دنبال ســاخت جاده 
ترانزیتی جدید از ایران تا گرجســتان 
است که برای مشارکت در ساخت این 
مسیر جدید که کشورمان را گرجستان 

می رساند، اعالم آمادگی کرده ایم.
وی ادامــه داد: البته این کریدور 
جدید ترانزیتی جدا از ســاخت مسیر 
جایگزیــن گوریس- قاپان اســت و 
درباره ساخت مسیر جایگزین یا همان 

جاده تاتو هم به توافقاتی رسیدیم.   
معــاون وزیر راه و شهرســازی 
افزود: در سفری که بنا به دستور وزیر راه 
وشهرسازی از مسیر جایگزین قاپان- 
گوریس بین دو کشــور آذربایجان و 
ارمنســتان و مسیر مســتقل ایران به 
ارمنستان انجام شد، با وزیر زیرساخت 
این کشور و معاونان مربوطه در حوزه 
احداث زیرساخت ها جلساتی فشرده و 
موثری برگزار کردیم و برای زمان بندی 
رفع مشــکل به وجود آمده مذاکراتی 
داشتیم خوشبختانه به تصمیمات خوبی 

هم رسیدیم.
خادمــی گفــت: در حال حاضر 
یک مســیر ارتباطی از مرز نوردوز در 
آذربایجان شرقی تا مرکز کشور ایروان 
به طول حدود 400 کیلومتر وجود دارد 
که این مسیر به عنوان کریدور شمال- 
جنوب به مرز گرجســتان می رسد و 
عمال این مســیر بخشــی از کریدور 

شــمال- جنوب کشورمان محسوب 
می شــود کــه از این مســیر از طریق 
ارمنســتان و گرجستان به حوزه قفقاز 

و در نهایت به اروپا متصل می شویم.
مدیرعامل شــرکت ســاخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل ادامه داد: 
در محدوده نوردوز به ایروان که حدود 
400 کیلومتر است، حدود 21 کیلومتر 
از آن مســیر با توجه به تحوالت اخیر، 
جزو خاک اذربایجان به حاسب می آید 
که در حال حاضر کشور اذربایجان برای 
همین مســیر کوتاه برای ناوگان ایرانی 
عوارض سختگیرانه ای در نظر گرفته 

است .
وی با بیان اینکه آذربایجان برای 
همین محدوده که تنها یک پست وجود 
دارد و مسیر کوتاهی است، مانند ورود 
به یک کشور با مسیر طوالنی عوارض 
دریافت می کند، اظهار داشت: مسافت 
عبوری برای کامیون های ایرانی برای 
عبور از آذربایجان کمتر از 20 کیلومتر 
اســت. همین موضوع اخذ عوارض 
سختگیرانه و عالوه بر این موانعی هم 
برای عبور ناوگان ایرانی ایجاد کرده اند 
باعث شــده که برای ساخت کریدور 
جدید و مســیر جایگزین با ارمنستان 

وارد مذاکره شویم.
خادمی تاکید کرد: معتقدیم کشور 
آذربایجان عوارض بیشتری از ناوگان 
و مسافران ایرانی دریافت می کند و این 
موضوع تحمیل عوارض اضافه مورد 

اعتراض ایران است.   

معاون وزیر راه و شهرســازی با 
اشــاره به مذاکرات انجام شده با طرف 
ارمنی گفت: درباره دو موضوع با کشور 
ارمنستان وارد مذاکره شدیم. اول اینکه 
باید سریعا یک مسیر جایگزینی ایجاد 
شود که دیگر از خاک آذربایجان ترددی 
انجام نشود و این موضوع برای ارمنی ها 
هم حایز اهمیت و خواســت آنها هم 
است. بنابراین احداث مسیر جایگزین 
در دو واریانت موضوع مورد توافق بود 

و در برنامه کار قرار گرفته است.
وی افــزود: واریانت اول عمال از 
قاپان به ســمت تاتو است و از تاتو به 
سی ســیان می رود. از آنجایی که شهر 
تاتو یک شهر تفریحی است، جاده ای 
آسفالت شده دارد اما با جاده آنتی پس 
از حدود 21 کیلومتر از منطقه گوریس 
به این مسیر می رسیم که طول این جاده 
جایگزین، حــدود 30 تا 35 کیلومتر 
و بخشــی از آن جاده اســفالته است و 
مشــکلی در آن محدوده وجود ندارد. 
بخش باقی مانده آن حدود 20 کیلومتر 
بوده که 10 کیلومتر آن آســفالت باقی 
مانده و تا ســه هفته آینــده عملیات 
آسفالت این محدود را به پایان می رسد 
البته باید توجه داشت که در این منطقه 
در آستانه فصل سرما، بارندگی ها آغاز 

شده است.
مدیرعامل شــرکت ســاخت و 
توســعه زیربناهای حمل و نقل ادامه 
داد:بنابراین با تکمیــل این جاده یک 
راه جایگزینی موازی جاده قبلی ایجاد 

خواهد شد تا بدون عبور از اذربایجان 
به ارمنستان متصل شویم.

خادمی با بیان اینکه تا ســه هفته 
آینــده مرحله اول مســیر جایگزین 
احداث خواهد شــد، گفت: مشــکل 
اصلــی، بخــش گردنه های ســخت 
این مســیر و واریانت جدید است که 
تریلی ها به سختی ازاین محدوده عبور 
می کنند. البتــه پس از رفتار آذربایجان 
بخشــی از ترافیک خودروهای سبک 
و کامیون هــای 6 چرخ به این مســیر 
منتقل شــدند اما همانطور که گفته شد  
10 کیلومتر از این مسیر خاکی است تا 
ســه هفته آینده عملیات آسفالت آن به 

پایان می رسد.
معاون وزیر راه وشهرســازی با 
اشاره به جزییات واریانت دوم مرحله 
دوم، گفت: احداث واریانت دوم از تاتو 
به سی سیان برای رفع گردنه های مذکور 
است که عملیات ساخت ان آغاز شده 
و دو پیمانــکار در حال فعالیت در این 
مســیر هســتند که عملیات احداث و 
تکمیل این مســیر در چند ماه آینده به 

پایان می رسد.
وی با تاکید بر اینکه با ساخت این 
مسیر مشکل این محور به طور دائمی 
برطرف می شود و کامال به عنوان یک 
مسیر جایگزین کار خواهد کرد، افزود: 
ایــران از طریق شــرکت های بخش 
خصوصی برای مشارکت در ساخت 
مســیر جایگزین اعالم آمادگی کرده 

است.

خادمی درباره جزییات ســاخت 
مسیر جدید ترانزیتی ایران- ارمنستان- 
گرجستان گفت: اما موضوع بسیار مهم 
که یک کار اساســی برای کریدور مهم 
ترانزیتی است برنامه ارمن  ها ایجاد یک 
کریدور جدید است که اساسا ارتباطی 

هم با مناقشه آنها با ارمنستان ندارد.
وی گفــت: برنامــه ارمنســتان 
این اســت که یک محــور جدیدی از 
کاجاران به سی ســیان احداث کنند که 
طول محــور فعلی را به نصف کاهش 
می دهد. ارمنی ها محور جنوبی ایروان 
به سمت مرز ایران را طراحی کردند که 
بخشی از مسیر سخت فعلی را به نصف 

کاهش می دهد.
مدیرعامل شــرکت ســاخت و 
توســعه زیربناهای حمل و نقل افزود: 
این مســیر تحت عنوان قطعه شماره 
4 کریدور شــمال به جنوب ارمنی ها 
محسوب می  شود که هدف این است 
که مسیر ایران به سمت گرجستان را در 
قالب یک مسیر استاندارد داشته باشند 
و یک مسیر ترانزیتی با استانداردهای 

باال ایجاد کنند.
خادمــی ادامه داد: این مســیر در 
5 قطعه طراحی شــده است که قطعه 
شماره 4 در قسمت جنوبی محسوب 
می شــود و در نزدیکی مرز ایران، حد 
فاصل سی ســیان تا کاجاران واقع شده 
و 64 کیلومتر طول این مســیر است که 
ایران برای اجرای این پروژه هم اعالم 

آمادگی کرده است. 

گروه اقتصــادی - در حالی که 
ارائه کد رهگیری در تمامی معامالت 
مسکن طبق قانون اجباری والزامی شده 
اما هستند هنوز کسانی که حاضر به ارائه 
کد رهگیری به مستاجران خود نیستند.
این روز ها بازار اجاره مسکن به 
بهانه دریافت وام ودیعه مسکن بسیار 
داغ شده و این در حالی است که هنوز 
بســیار از متقاضیان برای گرفتن این 
وام نتوانســتند از امالک کد رهگیری 

دریافت کنند.
بازار دریافــت کد رهگیری این 
روز ها در بســیاری از مشاوران امالک 
داغ شــده و همین امر خود باعث سو 
استفاده بسیاری از دالالن و سوداگران 
این بازار شــده است به طوری که در 
حال حاضر شــاهدیم که بســیاری 
از مشــاوران امالک کــد رهگیری به 
مشتریان نمی دهند و پس از آنکه چند 
روز از عقد قرارداد گذشت و مستاجر 
متوجه عدم ارائه کد رهگیری شد اعالم 
می کنند که باید مبلغی مجددا پرداخت 
کنید تا برای شــما کد رهگیری صادر 

شد.
مشاور امالک مبلغ اضافه تر 
برای ارائه کد رهگیری می خواهد 
براســاس این گزارش در همین 
رابطــه یکی از مســتاجران که در امام 
زاده حسن ساکن است با بیان اینکه در 
مرداد مــاه ما قرارداد منعقد کردیم، اما 
مشاور امالک با وجود آنکه کمیسیون 
را کامل دریافت کرد هیچ کد رهگیری 

ارائه نداد. او ادامــه داد: با وجود آنکه 
چندین بــار به بنگاه مراجعه کردیم از 
ما درخواست 600 هزار تومان کرده تا 
مجددا برای ما کد رهگیری صادر کند.

خدایی افزود: به تمامی بخش ها 
حتی خود اتحادیه هم مراجعه کردیم، 
اما هیــچ پاســخی در این خصوص 

نگرفتیم.
مالک با بنگاه برای ندادن کد 

رهگیری زدوبند کرده است 
همچنیــن فاتحی یکــی دیگر 
از مســتاجران در این بخــش با بیان 
اینکه مالــک و بنگاهی با یکدیگر زد 
و بنــد کرده و مشــاور امالک به ما کد 
رهگیری نداده است، افزود: مالکان به 
بهانه اینکه تصور می کنند شاید از آن ها 
مالیات کسر شود حاضر به دریافت کد 
رهگیری نیســتند که این خود باعث 
ایجاد مشکالت بسیار زیادی برای ما 

مستاجران شده است.
او افــزود: قرارداد ما 100 میلیون 
و ماهی 2 میلیون تومان است که برای 
کمیسیون این قرارداد ما حدود 1 میلیون 
تومان هــر طرف پرداخت کرده، اما با 
این وجود هیچ کد رهگیری به ما ارائه 

نشده است.
پس از درج خبری در خصوص 
مشکالت دریافت کنندگان وام ودیعه 
مسکن تاکنون چندین مورد از تخلفات 
مشاوران امالک به گوش ما رسیده که 
در این خصــوص هم اتحادیه امالک 
هشــدار های را به اصناف خود مبنی 

بر پلمــپ واحد را داده اســت، اما با 
این وجود باز هم شــاهد ارائه کد های 
رهگیری صوری و همچنین دریافت 

مبالغ هنگفت در این بخش هستیم.
یادگیــری دریافــت کــد 

رهگیری صوری توسط مالک!
در همیــن رابطه یکی از کاربران 
اعالم کرده؛ سرپرســت خانوار هستم 
و صاحبخانــه ام دارای چنــد واحد 
مسکونی اســت و طبق روال آن ها را 
نیز اجاره داده است، هنوز هیچ مالیاتی 
بابت خالی ماندن واحدهای مسکونی 
وضع نشده و این فرد هم از اجاره دادن 
امتنــاع می کند و مابقی هم برای اجاره 
دادن شرط عدم دریافت کد رهگیری 

را می دهد. 
مشــکل ضامن بــرای وام 
اصلی ترین دغدغه مستاجران 

است
مشکل ضامن برای دریافت کد 
رهگیــری یکی دیگــر از اصلی ترین 
مشکالت مستاجران و وام گیرندگان 
ودیعه مسکن هست که تاکنون بانک 
مرکزی هیچ پاسخی در این خصوص 
نداده است و از سوی دیگری وزارت 
راه و شهرســازی هم اعالم می کند با 
بانک مرکزی در این خصوص صحبت 

شده و اعالم کرده ایم که شرایط را برای 
وام گیرندگان تسهیل کنند.

به نظر می رســد در بســیاری از 
بانک ها عــالوه بر آنکه وام گیرندگان 
باید دو ضامن رسمی و کارمند بیارند 
باید چک و سفته چند میلیون تومانی 
هــم بیاورند که این خود باعث گلگی 
و ناراحتی بسیاری از مستاجران شده 

است.
صدور کــد رهگیری برای 

تمامی معامالت اجباری است
براساس این گزارش چندی پیش 
محمود محمود زاده معاون مســکن و 
ســاختمان وزیر راه و شهرســازی با 
بیان اینکه معرفی سهمیه به بانک های 
مختلف انجام شــده، اما هنوز بانک ها 
تســهیالت را به متقاضیان پرداخت 
نکــرده انــد و مدعــی هســتند که 
اعتباراتشــان به اتمام رســیده است، 
گفت: بانک مرکــزی باید تمامی این 
موضوعــات را پیگیری کند و در حال 
حاضر هم وزارت راه و شهرســازی 
پیگیری و مکاتبات الزم برای پرداخت 
تســهیالت توســط بانک ها و شعب 
مختلــف را انجام می دهد. او ادامه داد: 
وزارت راه و شهرسازی اقدامات الزم 
را برای پرداخت تسهیالت به متقاضیان 

را انجــام می دهد و برای تســهیل در 
پرداخت وام ودیعه مســکن ما سعی 
کرده ایم اقدامات را برای افراد آسان تر 
کنیم و به تمامی بانک ها که اسامی آن ها 
در این بخش قید شده سهمیه تخصیص 
داده می شود و تمامی موارد باید توسط 

بانک ها و شعبه ها پیگیری شود.
محمــودزاده بیان کــرد: تمامی 
مشکالت و نگرانی ها که به متقاضیان 
اعــالم کرده اند، پیگیــری و در اولین 
جلسه حضوری با بانک مرکزی به این 

موارد رسیدگی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرســازی توضیــح داد: پیش 
از این طبــق مذاکراتی که انجام دادیم 
اعالم شــده بود که بانک ها همکاری 
الزم را انجــام خواهند داد و شــرایط 
پرداخــت را آســان تر خواهند کرد. 
محمــود زاده همچنین درباره ارائه کد 
رهگیری توســط مشاوران امالک هم 
گفت: کد رهگیری یک تکلیف قانونی 
اســت و طبق قانون باید برای تمامی 
قرارداد هایی که در مشاور امالک منعقد 

می شود کد رهگیری صادر شود.
او با بیان اینکه اگر در گذشته کد 
رهگیری یک انتخاب بوده است، گفت: 
در حــال حاضر دریافت کد رهگیری 

یک اجبار شــده و باید این موضوع در 
تمامی معامالت رعایت شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه وشهرســازی یادآور شد: در سال 
گذشته برای تسهیل گری متقاضیان و 
کسانی که کد رهگیری نداشته اند مقرر 
شد با پرداخت هزینه 200 تا 300 هزار 
تومانــی و با هماهنگی اتحادیه امالک 
و اصناف کد رهگیری صادر شود، اما 
این به معنای آن کد صوری نیســت و 
باید تمامی مــوارد الزم از جمله ثبت 
قرارداد و مشخصات مالک مستاجر و 

اطالعات کامل ملک ثبت شود.
 پلمب واحــد صنفی که کد 

رهگیری صادر نکند 
همچنین عبــداهلل اوتادی عضو 
هیئــت مدیره اتحادیه امالک اســتان 
تهران درباره مشــکالت کد رهگیری 
وام ودیعه مســکن گفت: دریافت کد 
رهگیری برای تمامی مشاوران امالک 
دارای هزینه اســت، امــا نباید به هیچ 
عنوان مشاوران امالک در هنگام عقد 
قرارداد اجاره، هزینه ای بابت ارائه کد 
رهگیری دریافت کنند و از سوی دیگر 
دادن کد رهگیری برای مستاجر الزامی 
است. او ادامه داد: زمانی که قراردادی 
بســته می شــود هر دو طــرف باید 
کمیسیون مشاوران امالک را پرداخت 
کننــد، اما این به معنای آن نیســت که 
هزینه دیگری بابت ارائه کد رهگیری 

به مشاوران امالک پرداخت کنند.
اوتادی اظهار کرد: ممکن است 

قراردادی منعقد شده، اما کد رهگیری 
دریافت نکرده باشد و بعد از مدتی برای 
دریافت کد رهگیری باید تمامی مبلغ 

تعرفه را پرداخت کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه امالک 
استان تهران بیان کرد: به طور مثال اگر 
قراردادی 100 میلیون تومان و ماهانه 2 
میلیون تومان اجاره باشد باید 500 هزار 
تومان برای 100 میلیون تومان و 500 
هزار تومان هم برای ماهیانه 2 میلیون 
تومان پرداخت کند که با ارزش افزوده 
9 درصد در مجموع باید یک میلیون و 
90 هــزار تومان در هنگام عقد قرارداد 

پرداخت کند.
او با بیان اینکــه در حال حاضر 
دریافت کــد رهگیری بــه صورت 
صوری به دلیل ثبت آن در سامانه امالک 
افزایش یافته است، گفت: در صورتی 
که مشاور امالکی قرارداد صوری برای 
ارائه کد رهگیری منعقد کند طبق قانون 
به صورت کامل پلمب می شود و باید 
تمامی اســناد و مــدارک آن به رویت 
برسد و تا 5 ســال باید تمامی قرارداد 

بین مالک و مستاجر بایگانی شود.
اوتادی با اشاره به اینکه تعیین 25 
درصد نرخ اجاره توسط ستاد ملی مقابله 
با کرونا یک اقدام کامال غیر کارشناسی 
شده است، افزود: متاسفانه این تعیین 
ســقف اجاره خود باعث افزایش نرخ 
تورم شده و همین تعیین نرخ اجاره از 
سوی دیگر پرداخت وام ودیعه مسکن 
توســط بانک ها باعث شــده که بازار 

اجاره با نوسان روبرو شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه امالک 
استان تهران با تاکید بر اینکه پرداخت 
این وام توســط بانک ها باعث شــده 
که یک کاســبی بین بانک ها و ســایر 
بخش ها ایجاد شود، افزود: در صورتی 
که بانک ها و یا دولت خود بخواهد به 
مســتاجران کمک کند باید تسهیالتی 
بدون سود و یا کارمزد کمتر پرداخت 

می کرد. 
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات 
دولت بــرای بخش اجــاره منجر به 
اختالفات بین مســتاجر و موجر شده 
اســت، گفت: در حالی که بسیاری از 
مالکان قصد افزایش اجاره بها کمتر از 
این نرخ را داشتند، اما دولت به افزایش 
25 درصدی رسمیت داد و باعث شد 
قیمت ها در بخش اجاره افزایش یابد 
و اختالفات مستاجران و مالکان بیشتر 

شود
براســاس این گزارش با وجود 
آنکه مهلت ثبت نام در ســامانه برای 
دریافت کد رهگیری تا آذر ماه تمدید 
شــده اســت، اما همچنان بسیاری از 
متقاضیــان برای دریافــت این وام با 
مشکالت بسیار زیادی روبرو هستند 
که بخش عمده ای از این مشــکالت 
باید توسط بانک مرکزی برطرف شود، 
اما ازسوی دیگر باید نهاد های نظارتی 
اقدامات الزم جهت کنترل و جلوگیری 
از سو استفاده برخی از مشاوران امالک 

در ارائه کد رهگیری را انجام دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

توافق برای ساخت کریدور ترانزیتی 
جدید ایران- ارمنستان- گرجستان

چرا بانک ها ودیعه مسکن را پرداخت نمی کنند؟

وام ودیعه مسکن همچنان بی اعتبار!

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشـت: ارمنستان به دنبال ساخت جاده ترانزیتی جدید از ایران تا گرجستان است که
 برای مشارکت در ساخت این مسیر جدید که کشورمان را گرجستان می رساند، اعالم آمادگی کرده ایم.

برنامه ارمنســتان این اســت که یک محور جدیدی از کاجاران به سی ســیان احداث کنند 
کــه طول محور فعلی را به نصف کاهش می دهد. ارمنی ها محور جنوبی ایروان به ســمت 
مرز ایران را طراحی کردند که بخشــی از مســیر ســخت فعلی را به نصف کاهش می دهد.
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