
گروه اقتصادی - چند وقتی است که بازار روغن موتور در سراسر کشور از کمبود و گرانی رنج می برد، با این حال اگرچه اوضاع در استان تهران تا حدودی کنترل 
شده اما بازار سایر استانها هنوز نابسامان است.

خرداد ماه سال جاری بود که با موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت محصوالت روانکار موتوری )روغن موتور( افزایش یافت و مجوز 
افزایش ۲۵ درصدی قیمت به انجمن پاالیشگاه داران روغن سازی کشور داده شد.

پس از صدور این مجوز، بازار روغن موتور با مشکالتی در بخش عرضه مواجه شد؛ به گونه ای که طبق گفته فعاالن بازار، روغن موتور به کمترین میزان ممکن در 
بازار عرضه می شد و به سبب همین کاهش عرضه و افزایش فشار تقاضا، این محصول با قیمتی باالتر از نرخ مصوب، به فروش می رسید.

آنطور که فعاالن بازار و فروشندگان روغن موتور می گویند، تولیدکنندگان عامل اصلی کاهش روغن موتور در بازار بوده اند زیرا به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه 
از جمله لوبکات، از قیمت فعلی این محصول رضایت نداشته و با این شیوه، قصد نشان دادن نارضایتی خود را دارند.

مشابه این اتفاق سال گذشته نیز رخ داده بود؛ جایی که مجوز افزایش ۴۱ درصدی قیمت این محصول صادر شد اما تولیدکنندگان به دلیل نارضایتی از میزان افزایش 
قیمت، کاهش تولید و عرضه را در دستور کار خود قرار داده بودند.

وزارت صمت: افزایش تولید و عرضه مستقیم برای مهار تقاضا
در این بین با توجه به افزایش فشار تقاضا و به هم ریخته شدن بازار، پیگیری ها از وزارت صمت حکایت از آن دارد که افزایش تولید و توزیع مستقیم به خرده 

فروش ها از جمله برنامه ها برای کنترل بازار و به تعادل رساندن قیمت هاست چراکه تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین و تولید بیش از نیاز روغن موتور را دارند.
بر همین اساس از حدود دو هفته پیش اوضاع در استان تهران نسبتاً کنترل شده و قیمت ها تا حدودی ریزش کرده اند اما هنوز با قیمت های مصوب فاصله دارند، اما 
اخبار منتشر شده نشان می دهد که اوضاع در سایر استان ها هنوز قابل قبول نبوده و بازار به دلیل مقاومت برخی از توزیع کنندگان، هم از کمبود و هم از گرانی رنج می برد.

وزارت صمت نیز با تأیید وضعیت نابسامان سایر استان ها، اعالم کرده که با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای نظارتی به دنبال تشدید نظارت، 
بازرسی و رسیدگی است و با عرضه مستقیم روغن موتور، به دنبال ایجاد تعادل در بازار است.

با توجه به اینکه ســودجویان با عرضه روغن موتورهای تقلبی و فاقد اســتاندارد در بازار، به دنبال کســب منافع خود از وضعیت موجود هستند، به نظر می رسد 
وزارت صمت باید هر چه سریع تر نسبت به کنترل بازار این محصول در سراسر کشور اقدام کند زیرا روغن موتور تقلبی آسیب های جدی را به خودروها وارد می کند.

بازار روغن موتور همچنان چشم انتظار تدبیر

گروه اقتصادی - رئیس انجمن 
صنفــی شــرکت های حمل ونقــل 
بین المللی ایران با بیان اینکه در حوزه 
ترانزیت، پارامترهای سرعت، کیفیت و 
 قیمت اهمیت دارد، گفت: تا زمانی که 
سازمان ها قوانین ضد و نقیض و متعدد 
داشته باشند، شرایط ترانزیت اصالح 

نمی شود.
جواد سمســاریلر با اشــاره به 
استمرار جنگ بین روسیه و اوکراین، 
بیان کرد: از آنجایی که مرزهای دریایی 
و زمینی روســیه بسته بود، جهشی به 
طرف بازار ایران مشــاهده شد، اما با 
توجه به وضعیت مقررات و قوانین و 

سازمان های موازی موجود در کشور 
و همچنیــن با توجه به اینکه بعضی از 
مســیرهای ما، برای مثال ۶۰ کیلومتر 
از راه آهن مســیر رشت-آستارا هنوز 
تکمیل نشده، این روند بسیار کند است 
و منجر به از دســت رفتن فرصت ها 
می شــود؛ زیرا کاالیی کــه به بنادر ما 
می رسد یا از کشور ما به روسیه می رود، 
با توقف های زیادی مواجه است و این 

موضوع به ترانزیت ما لطمه می زند.
وی خاطرنشان کرد: مقررات ما 
برای ترانزیت و لجســتیک در کشور 
با یکدیگر مطابقت ندارد و با توجه به 
تعدد سازمان های مختلف نمی تواند 

کاری کنند که کاال به سهولت از کشور 
عبــور کند؛ این توقف هــا هم هزینه 
را بــاال می برد، مســیر را گران می کند 
و مشــکالتی هم به دنبال دارد؛ از این 
رو ممکن است حتی کاال را دور بزنند 
و از طریق بنادر ترکیه به گرجســتان و 
روسیه منتقل می کنند، در صورتی که 
شــرایط جغرافیایی ما برای این مسیر 
بهتر اســت، اما با توجه به مشکالت 
موجود که هنوز رفع نشــده و با تعدد 
مراکز تصمیم گیــری، فعال وضعیت 

ثابتی وجود ندارد.
رئیس انجمن صنفی شرکت های 
حمل ونقــل بین المللی ایران ادامه داد: 

از زمان ســقوط شــوروی، ما همواره 
گرفتار همین مســائل بودیم، بنابراین 
برای بهبود وضعیت ترانزیت کشور، 
مقررات و روش های ما باید تغییر کند؛ 
اینکه چرا تا کنون نتوانســتیم به میزان 
ترانزیت مورد نظر برسیم، باید بررسی 
شــود و روش ها تغییــر کند، هرچند 
که این روند با توجه به ســازمان های 

تصمیم گیر، بسیار مشکل است.
سمســاریلر با بیان  اینکه کشور 
ترکیه اکنون به هاب کشورهای آسیای 
دور به اروپا تبدیل شــده است، گفت: 
در حال حاضر هیچ کدام از مسیرهای 
دریایی و زمینی ترکیه به ما راه نمی دهد. 

بیشــتر کاالهای ما از اروپــا به دلیل 
تحریم ها بــا کامیون ها و راه آهن ترک 
حمل می شد، اما اکنون دیگر حاضر به 
همکاری با ما نیستند و فرصت های ما 

از بین رفته است.
وی ادامه داد: البته کاالهایی هم از 
طریق ایران ترانزیت می شود، از طریق 
حمل ونقــل جاده ای یا دریایی، اما کار 
لجستیکی اساسی نیست، چون کاالها 
بر اثر تخلیه و بارگیری آسیب می بینند. 
ما با حاشیه دریای خزر ارتباط نداریم، 
مرزمان با ترکمنستان تقریبا بسته است، 
به جز کشورهای غرب دریای خزر که 
به دلیل توقف های بسیار و مشکالت 

موجود، آنها هم این شرایط ترانزیتی را 
نمی پذیرند.

رئیس انجمن صنفی شرکت های 
حمل ونقل بین المللی ایران با بیان اینکه 
وزارت راه و شهرسازی کمیته ای برای 
توسعه ترانزیت تشــکیل داده است، 
گفت: با وجــود این، ســازمان های 
مختلفی از جمله راه آهن، حمل ونقل 
جاده ای، کشــتیرانی، گمرک و دیگر 
ســازمان ها خود را در این کار دخیل 
می داننــد و همــه ســازمان هایی که 
در ارتبــاط با حمل ونقــل و ترانزیت 
کشور وجود دارند، همه باعث کندی 
سرویس هاق ترانزیت در کشور است.

سمساریلر خاطرنشــان کرد: تا 
زمانی که ســازمان ها یکی نشــوند و 
قوانین ضد و نقیض و متعدد داشــته 
باشند، شــرایط ما درست نمی شود. 
ســازمان های مــوازی بــا قوانین و 
دســتورالعمل های خودشان، جلوی 

سرعت کار را می گیرند، درحالی که در 
حوزه ترانزیت، پارامترهای ســرعت، 
کیفیــت و  قیمت اهمیــت دارد و اگر 
سرعت  و کیفیت وجود نداشته باشد، 
قیمت باال می رود  و ترانزیت هم صرفه 

ندارد.

گروه اقتصــادی - بــه گفته 
کارشناســان، تعاونی ها از دیرباز سهم 
بسزایی در ساخت مسکن و خانه دار 
شــدن آحاد جامعه داشته اند و با توجه 
به آنکه واحدهای مسکونی را با قیمت 
تمام شــده ساخته و تحویل می دهند، 
باید در برنامه ساخت مسکن از ظرفیت 
تعاونی های خوشــنام و موفق در این 

حوزه بیش از پیش استفاده شود.
بــا توجه به آنکه مســکن نقش 
تأثیرگذاری در سبد هزینه  خانوارهای 
کــم درآمد به ویژه اقشــار محروم و 
دهک های متوسط و پایین جامعه دارد، 
از این رو اســتفاده از ظرفیت تعاونی 
های مسکن در ساخت مسکن ارزان 
می تواند به عنــوان راهکاری موثر و 

مقــرون به صرفــه در جهت خانه دار 
شدن اقشار جامعه دنبال شود.

به اعتقــاد فعــاالن تعاونی، در 
ســالهای گذشــته تعاونی ها بخش 
اعظمی از تقاضای مسکن را پاسخ گفته  
و بسیاری از افراد و گروهها، کارمندان 
و کارگران و فرهنگیان از طریق تعاونی 
های مسکن ادارات و نهادها و سازمانها 
صاحبخانه شــده اند چرا که ساخت 
مسکن در بخش تعاون با قیمت تمام 
شــده صورت می گیــرد و تعاونی ها 
ســودی از این بابت در قیمت مسکن 
لحاظ نمی کنند به همین دلیل مسکن با 
نرخ ارزان تر ساخته و تحویل متقاضیان 
می شود تا آنجا که استاد رضاییـ  عضو 
هیات مدیره اتاق تعاون استان تهرانـ  

از احداث ۲۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار واحد 
نهضت ملی مسکن توسط شرکت های 
تعاونی مسکن خبر داده و می گوید: ۷۵ 
درصد مسکن کارگری و کارمندی را 

تعاونی های مسکن ساخته اند.
در حــال حاضر بخش تعاون به 
عنوان بازوی اجرایی دولت می تواند 
در تحقق برنامه ســاخت دستکم یک 
میلیون واحد مسکونی در سال ایفای 

نقش کند.
آنطــور کــه مهدی مســکنی ـ 
معــاون تعاون وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعــی ـ  گفته: از مجموع دو 
میلیون واحد مســکنی که در ۶ ســال 
گذشته احداث شده یک میلیون و ۹۰ 
هزار واحد در قالب مسکن گروهی و 

تعاونی و ۸۴۰ هزار واحد مسکونی در 
طرح های ملی از جمله مســکن مهر 
توسط تعاونی های مسکن ساخته شده 

است.
به گفته وی، بخش تعاون ســهم 
مهمی در نهضت ملی مسکن بر عهده 
دارد و اگر دولت از ظرفیت تعاونی های 
مسکن بهره برداری کند، بخش اعظمی 
از مشــکالت بخش مسکن برطرف 
می شود.مسکنی در عین حال بر لزوم 
خانه دار شــدن مردم از طریق الگوی 
تعاون تاکید دارد و می گوید: در برنامه 
ساخت مسکن دولت بخش تعاون را 
مکلف کرده از مجموع ۴ میلیون واحد 
مســکونی ۴۰۰ هزار واحد در بخش 

تعاون ساخته شود.

وی کمــی پیشــتر از ســاخت 
شهرک های مسکونی جوار کارخانه ای 
در سراســر کشور با اولویت کارگران 
خبر داده و با اشــاره به فعالیت ۹۵۰۰ 
تعاونی مســکن موفق در کشور، تنها 
راه حل خانه دار شدن طبقات متوسط 
و ضعیــف کشــور را در اجرای مدل 

تعاونی های مسکن عنوان کرده بود.
معــاون وزیر تعاون تنها راه خانه 
دار شــدن طبقات متوسط و ضعیف 
را اجــرای مدل تعاونی های مســکن 

می داند
بــر اســاس گزارش ها ســهم 
تعاونی هــا در تولید مســکن زیر ۱۰ 
درصــد پیش بینی می شــود در حالی 
که کارشناسان تاکید دارند این بخش 

از ظرفیتها و پتانسیل های باالیی برای 
ساخت مسکن برخوردار است.

علــی اصالنیـ  فعال حوزه کارـ  
بر لزوم فراهم کردن زیرساختهای اولیه 
برای ساخت مسکن کارگران در کشور 
تاکید کرده و می گوید: اگر می خواهیم 
جامعه کارگری خانه دار شــوند باید 
شرایط ساخت مســکن را برای آنها 

تسهیل کنیم.
وی داشتن امنیت شغلی را اصلی 
مهم در خانه دار شدن کارگران عنوان 
کرده و می گوید: بهترین شــیوه برای 
ساخت مسکن کارگری، تعاونی های 
مســکن اســت. تعاونی های مسکن 
باید در داخــل کارخانه ها راه اندازی 
و کارگران به عضویت در آنها تشویق 

شوند و کارفرمایان هم در بحث تامین 
مسکن کارگران به کمک بیایند.

به گفتــه این فعال حــوزه کار، 
دریافتــی کارگران آنقدر نیســت که 
بتواننــد در طرح های مســکن آورده 
باالیی بیاورند یا از عهده اقساط سنگین 
وام مســکن برآیند لــذا باید در بحث 
مســکن کارگری، کارگران را به طور 
ویژه تر دید و تسهیالت ارزان قیمت و 

بدون بهره به آنها اختصاص داد.
فتح اهلل بیاتـ  فعال کارگری نیز 
تامین مســکن ارزان برای خانوارهای 
کارگری را خواستار شده و می افزاید: 
هــم اکنون بخش اعظمــی از حقوق 
کارگران صرف هزینه های مســکن 
و اجــاره بها می شــود از این رو اگر 
تعاونی های مسکن خوشنام و با سابقه 
وارد چرخه ســاخت و ساز شوند گام 
موثری در خانه دار شدن اقشار ضعیف 

و کم درآمد خصوصا کارگران برداشته 
می شود.

در حالی کــه آمارها حاکی از آن 
است که تعداد پروانه های ساختمانی 
صادره بــرای تعاونی های مســکن 
رقم کوچکی اســت، اما نسبت تعداد 
واحدهــای تعاونی های مســکن در 

ساختمان رقم باالیی بوده است.
یکی از مزیتهای خانه دار شــدن 
در قالــب تعاونی ها این اســت که در 
تعاونی های مســکن نگاه سود آوری 
حاکم نیست و واحدها با قیمت مناسب 
و کیفیت قابل قبول ساخته و در اختیار 
متقاضیان قرار داده می شــود از این رو 
کارشناســان و فعاالن حوزه کار تاکید 
دارند که در برنامه تعهد ساخت مسکن 
باید از ظرفیت تعاونی های خوشنام و 
موفق در این حوزه بیش از پیش استفاده 

شود.

اقتصادی6

گروه اقتصــادی - عبدالمجید 
اجتهــادی در نشســت خبری اعالم 
جزییــات مزایــده ۱۰۶۲ خــودرو 
متوقف شــده در سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: 
ایــن خودروهــا با ظن قاچــاق و با 
اتهام جعل ثبت ســفارش از سال ۹۶ 
توقیف شده اند و از آنجایی که شرایط 
نگهداری آنها مناسب نبوده و در حال 
فرسودگی بودند با دستور قوه قضاییه 
نسبت به فروش این تعداد خودرو از 
طریق مزایــده الکترونیکی اقدام می 

کنیم.
وی با اشاره به نوع و مدل ۱۰۶۲ 

خودرو توقیف شده اظهار داشت: ۶۲ 
دستگاه لکسوز مدل RX، ان ایکس 
۲۰۰ وان ایکــس 3۰۰ ، ۴۰ دســتگاه 
پورشه ماکان، ۸۲ دستگاه کیا ،سراتو، 
سورنتو و اپتیما، ۵۲ دستگاه بی ام و با 
مدل ۷3۰، ۵3۰ و ایکس ۴، ۸ دستگاه 
مرســدس بنز مــدل ای ۲۰۰ ، ۴۵۹ 
دستگاه انواع هیوندا  از جمله توسان، 
سانتافه، سوناتا ، ۱۵۴ دستگاه تویوتا 
انواع کمری ، رافور و کمری هیبریدی، 
یک دستگاه ولووو، سه دستگاه پورشه 
باکس پر و یک دستگاه خودرو بی نام 
مزایده می شود که تمام این خودروها 

کمتر از ۲۵۰۰ سی سی هستند .

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه 
با ورود دســتگاه قضایــی  تصمیم 
گرفتیم حداکثر تا پایان مهرماه در یک 
مزایده فوق العاده نســبت به فروش 
این خودروهــا اقدام کنیم گفت: این 
تعداد خودروها در ســامانه ستان به 
مزایده می رسند و متقاضیان شرکت 
در این مزایده باید در ســامانه ســتان 
ثبت نام و نسبت به اخذ گواهی امضاء 

الکترونیکی اقدام کنند.
وی بــا تاکید بر اینکه توســعه 
می شــود متقاضیان از این خودروها 
بازدید کنند ادامه داد: از ۷ مهرماه تا ۱۲ 
مهرماه امکان بازدید حضوری از این 

خودروها وجود دارد و پیشــنهادات 
ثبت شده در سامانه مزایده الکترونیک 
ساعت ۱۲ روز شــنبه ۱۶ مهرماه در 

محل ســازمان مرکزی رمز گشایی و 
در همان روز برندگان اعالم می شوند.
وی ادامــه داد: افراد ســیزدهم 

مهرماه تا ســاعت ۱۴ امکان انصراف 
دارنــد و در صــورت انصراف وجه 
پرداخــت شــده و ضمانتنامه بانکی 

عودت خواهد شد.
اجتهــادی تاکید کرد: اطالعات 
این خودروهایی که به مزایده گذاشته 
می شــوند چهارشــنبه ۶ مهرماه در 
سایت سازمان تملیکی قرار می گیرد 
و افراد می توانند برای اطالعات بیشتر 

از این تاریخ به سایت مراجعه کنند.
وی با بیــان اینکه افراد در حین 
ثبت درخواســت باید ســپرده ای به 
اندازه ۱۵ درصد قیمت پایه اعالم شده 
از خودروها را تحت عنوان ضمانت 
بانکی ســپرده گــذاری کنند گفت: 
در صورت انصــراف این ضمانتنامه 
عودت خواهد شــد. رییس سازمان 
جمع آوری و فرورش اموال تملیکی 
با بیان اینکه تمام این خودروها صفر 
کیلومتــر هســتند و با وســیله نقلیه 
ماشین بر به بندر و یا انبارهای سازمان 
تملیکــی منتقل شــدند و ســازمان 
استاندارد و سایر سازمان های مرتبط 

این خودروها تایید کردند.
وی در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا خودروهایــی که به مزایده 
گذاشته شــده اند از خودروهایی که 
اخیــرا لوازم آنها به ســرقت رفته اند 
بــود گفت: خودروهایــی که برخی 

از لــوازم آنها به ســرقت رفته در بین 
خودروهایــی که مزایده می شــوند 
نیستند. خودروهایی که لوازم آنها به 
ســرقت رفته مربوط به استان گیالن 
بوده که مقامات و دستگاه قضایی در 
حال پیگیری این موضوع هستند و ما 

اعالم جرم کرده ایم.
اجتهادی در پاسخ به سوال دیگر 
مبنی بر اینکه با توجه به درخواســت 
مناطــق آزاد برای خرید خودروهای 
خارجی برای استفاده در کیش و قشم 
آیا شرکت اشخاص حقوقی از جمله 
مناطــق آزاد در این مزایده امکانپذیر 
اســت تاکید کرد: افــراد حقوقی هم 
می توانند در این مزایده شرکت کنند 
مشــروط به اینکه کد اقتصادی داشته 
باشــند. همچنیــن از آنجایی که این 
خودروها زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند  
شمول ممنوعیت واردات خودرویی 
نمی شوند و مشکل فروش در داخل 
کشــور را ندارند. معاون وزیر اقتصاد 
درباره تعیین قیمت پایه این خودروها 
گفت: یک هیات سه نفره کارشناسی 
قیمت هــا را مشــخص کردند که به 
زودی قیمت ها در ســایت ســازمان 

امور تملیکی درج خواهد شد.

در نشست خبری تشریح شد؛

جزییات مزایده 
۱۰۶۲ خودروی لوکس

معاون وزیر اقتصاد درباره تعیین قیمت پایه این خودروهای مزایده ای گفت: یک هیات سه نفره کارشناسی
 قیمت ها را مشخص کردند که به زودی قیمت ها در سایت سازمان امور تملیکی درج خواهد شد.

گروه اقتصادی - رییس کانون  
انبوه سازان گفت: در دهه های ۶۰ و ۷۰ 
نیز مشابه طرح فعلی واگذاری زمین 
به خانوارها را داشــتیم که بسیاری از 
زمین ها هنوز هم به مرحله ی ساخت 
نرسیده است؛ بنابراین مشکل اصلی، 
کمبود زمین نیست بلکه ناکارآمدی 
مدل های تامیــن مالی و فرآیندهایی 
اســت که منجــر به تولید مســکن 

می شود.
ســید محمد مرتضــوی اظهار 
کرد: در کالنشهرها، مراکز استان ها و 
شهرهای بزرگ که تقاضای اصلی برای 
مسکن وجود دارد برای ساخت و ساز 
باید فرآیندهایی شامل صدور پروانه، 
عقد قرارداد با سازندگان، آماده سازی 

زمین و غیره طی شــود که تجربه یک 
ســال گذشته نشــان می دهد در این 
حوزه ها دچار ضعــف برنامه ریزی 
هستیم. اگر مشکل با تامین زمین حل 
می شد که تا کنون برای یک میلیون و 
۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن 
تامین زمین صورت گرفته اما عمدتا 

منجر به ساخت نشده است.
این طرح در برخی استان ها 

در حال اجرا است
وی افــزود: هم اکنون در برخی 
مناطق کشور واگذاری زمین توسط 
شورای مسکن استان اجرا می شود. به 
این صورت که به تعدادی از خانوارها 
بــه صــورت دو خانواده یــا چهار 
خانواده زمین واگذار می شود. دولت 

با هدف تســهیل امور ساخت و ساز، 
طرح واگذاری زمین را ارایه کرده اما 
معضل فعلی در بخش تولید مسکن، 
کمبود زمین نیست بلکه کارآمد نبودن 
سیاست ها و برنامه ها به منظور افزایش 

ساخت و ساز است.
رییــس کانــون انبوه ســازان 
خاطرنشان کرد: تجربه ی اقدام اخیر 
را در دهه ۶۰ و ۷۰ داشتیم که بر اساس 
قانون زمین شهری، دولت تملک هایی 
را در حاشیه شهرها صورت می داد و 
قطعات زمین به تعاونی های مسکن 

یا خانواده ها واگــذار می کرد. در آن 
بخــش هم توفیــق چندانی حاصل 
نشد و بســیاری از زمین ها هنوز هم 
بالتکلیف مانده و منجر به ســاخت 

مسکن نشده است.
مرتضوی با بیــان این که به نظر 
می رســد دولت قصد دارد بخشی از 
ناکارآمدی مدل تامیــن مالی پروژه 
نهضــت ملــی مســکن را از طریق 
واگــذاری زمین جبــران کند گفت: 
معتقدم عدم استقبال سازندگان ناشی 
از قیمت هــای نامتعارفــی که برای 

پروژه نهضت ملی مسکن تعیین شده، 
دولت را به این ســمت سوق داد که 
کار راحت تــری را انجام دهند. بدین 
صورت که زمین هایی را به گروه های 
دو تا چهارنفره واگذار و مشکل را به 

نوعی حل کنند.
متقاضیــان نهضــت ملی 
مسکن قادر به پرداخت اقساط 

و تامین آورده نیستند
رییس کانون انبوه سازان با بیان 
این که مشکل اصلی به تامین نقدینگی 
پروژه هــای نهضــت ملی مســکن 

برمی گردد گفت: تســهیالت بانکی، 
ســاز و کاری را می طلبد و مشکالت 
خاص خود را دارد. با توجه به مبلغ قابل 
توجه اقساط این واحدها متقاضیان از 
عهده ی پرداخــت آن برنمی آیند. در 
بخش آورده نیز کمتر کسی قادر است 
3۰۰ تا 3۵۰ میلیــون تومان بیاورد و 
متقاضیان در هر مرحله دچار ریزش 
می شــوند. مرتضــوی تصریح کرد: 
انبوه ســازان پیشنهاد داده اند تا سقف 
3۰ درصد از منابع طرح نهضت ملی 
مســکن را در ازای تهاتر زمین، تامین 

کنند. این طرح نیاز به زیرساخت ها، 
خدمات و ســرانه هایی شامل فضای 
ســبز، ورزشی، آموزشــی، درمانی، 
تفریحــی و غیره دارد که اگر نباشــد 
همانند مســکن مهر، سکونت مردم 
دچار مشکل خواهد شد. سازندگان 
حاضرند بخشی از منابع این طرح ها 

را تامین کنند.
بنابراین گزارش، روز یکشــنبه 
۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ آیین نامه اجرایی 
تخصیص زمین و مسکن به خانوارها 
پس از تولد فرزند ســوم و بیشــتر از 
ســوی هیات وزیران بــه تصویب 
رسید. بر اســاس آیین نامه یاد شده، 
وزارت راه و شهرسازی )به نمایندگی 
از دولــت( مکلف اســت به منظور 

تأمین مســکن خانوارها پس از تولد 
فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین 
حداکثر به مســاحت ۲۰۰ متر مربع 
منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک 
بر اســاس طرح های هادی روستایی 
یا طرح های جامع شــهری مصوب 
یا واحد مســکونی برای ساکنین در 
روســتاها یا شــهرهای کمتر از ۵۰۰ 
هزار نفر جمعیت به صورت مشترک 
و بالمناصفه به پدر و مادر در شــهر و 
روستای محل سکونت فقط برای یک 
بار و براساس هزینه آماده سازی زمین 
در زمان واگذاری به صورت فروش 
اقســاطی با ۲ ســال تنفس و ۸ سال 
تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار 

کند.

رییسکانونانبوهسازان:

تجربهواگذاریزمینراقبالهمداشتیمکهموفقنبود

رئیسانجمنصنفیشرکتهایحملونقلبینالمللیایران:

رییس ســازمان جمع آوری و فرورش اموال تملیکی با بیان اینکه تمام این خودروها 
صفر کیلومتر هستند و با وسیله نقلیه ماشین بر به بندر و یا انبارهای سازمان تملیکی 
منتقل شدند و سازمان استاندارد و سایر سازمان های مرتبط این خودروها تایید کردند.

شرایطترانزیتبااینوضعیتبهبودنمییابد

چراتعاونیهابهترینراهخانهدارشدنمردمهستند؟

گــروه اقتصادی - رییس اتاق 
بازرگانی تهران با اشاره به خروج ۴۵ 
میلیارد دالر سرمایه در ۴ سال اخیر، 
گفت: به نظر می رسد خروج سرمایه 
از کشور بیش از این رقم باشد چرا که 
بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به 

صورت زیرزمینی است.
سی و هشــتمین جلسه  هیات 
نمایندگان تهران بــا حضور مهدی 
غضنفــری رئیس صندوق توســعه 
ملی و مســعود خوانســاری رئیس 

اتاق تهران  برگزار شد.
در این نشســت خوانساری با 
اشــاره به ابالغ برنامه ۵ ســاله هفتم 
توسعه، گفت: در این برنامه پیشرفت 
اقتصادی با نرخ اقتصادی ۸ درصد، 
کاهش تورم و تک نرخی شدن تورم 
ترســیم شــده که این اهداف خوبی 

اســت اما الزم اســت که نخســت 
تحلیلــی از دالیــل شکســت ها و 
ناکامی های خود از برنامه ۶ توســعه 

ارائه بدهیم.
وی ادامه داد: مقرر شــد که در 
برنامه ششــم توســعه معادل ۴۶.۹ 
درصد رشــد اقتصادی داشته باشیم 

که تنها 3.۴۴ درصد رشد داشتیم.
به گفته خوانســاری، میانگین 
رشد تورم قیمت ها ۴.۷۶ درصد بوده 
اســت به این معنا که ســالیانه شاهد 

۱۰۰ درصدی رشد قیمت ها بودیم.
وی بــا اشــاره به خــروج ۴۵ 
میلیارد دالر سرمایه در ۴ سال اخیر، 
گفت: به نظر می رسد خروج سرمایه 
از کشور بیش از این رقم باشد چرا که 
بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به 

صورت زیرزمینی است.

رئیــس اتاق تهران با اشــاره به 
بزرگ بودن اقتصــاد دولتی، افزود: 
هزینه بــاالی دولت ایجاب می کند 
که هر سریع تر دولت از تصدی گری 

در اقتصاد دست بکشد.
وی افت شدید سرمایه گذاری 
اجتماعــی را عامــل مهم در کاهش 
ســرمایه گذاری ها در کشور عنوان 
کرد و افزود: ســرمایه  گذاری ها به 
سمت سرمایه گذاری های زودبازده 
رفته که این برای اقتصاد افت است.

وی با بیان اینکه خروج نخبگان 
سالیانه افزایش پیدا کرده است، تاکید 
کرد: ســال گذشته حدود ۱۶۰ نخبه 
و متخصص قلب از کشــور خارج 
شــد و اگر اینگونه پیــش برود در 
ســال های آینده با کمبود متخصص 
مواجه خواهیم شد. وی تحریم ها را 

به موریانه تشبیه کرد و افزود: قیمت 
کاالهای تولیدی در ایران باالست و 
قیمت ها غیررقابتی شــده و بسیاری 
از بازارهای خود را از دســت دادیم.
خوانســاری ادامه داد: سالیانه حجم 
صادرات خدمات فنی و مهندســی 
حــدود ۵ میلیارد دالر بــود که این 
رقم به 3۰۰ میلیون دالر رسید.رئیس 
اتــاق تهران در پایــان از عضویت و 
پیوســتن ایران به  سازمان همکاری 

های شانگهای ابراز خشنودی کرد.

خروج ۴۵ میلیارد دالر سرمایه در ۴ سال اخیر؛

مهاجرتنخبگانافزایشپیداکردهاست
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