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 عملکرد بانک توسعه تعاون 
 در پرداخت تسهیالت تبصره 18 

بسیار چشمگیر است
مدیر کل بازرسی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: تسهیالت تبصره 
18 قانون بودجه باید در مســیر تولید و اشــتغال 
هزینه شــود و عملکــرد بانک توســعه تعاون در 

پرداخت این تسهیالت بسیار چشمگیر است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شــعب اســتان 
مرکزی در حاشــیه سفر هیات دولت به این استان 
نظامــی، نماینده تــام االختیار وزیــر و مدیر کل 
بازرسی عملکرد و پاســخگویی به شکایات وزارت 
امور اقتصاد و دارایی با حضور در میز خدمت بانک 
توســعه تعاون، ضمن دیدار با فتاحی رئیس هیات 
مدیره بانک، عملکرد بانک توسعه تعاون را در انجام 
تکالیــف قانونی مثبت ارزیابی کــرد و با تأکید بر 
اینکه موضوع اشتغال زایی یکی از مهم ترین دستور 
کارهای اقتصادی کشــور محسوب می شود گفت: 
در این زمینه بانک ها نقش مهم و بســیار اساسی 
را بــر عهده دارند. نظامی با بیــان این موضوع که 
باید همکاری و مشارکت بانک ها در ارائه تسهیالت 
تبصــره 18 قانون بودجه به صورت مســتمر مورد 
ارزیابی قرار گیرد، گفت: این نوع تسهیالت فرصت 
بسیار مناســبی برای اشتغال زایی و رشد تولید در 
بنگاه های اقتصادی محسوب می شود و باید بخش 
خصوصی از این شرایط بهره برداری مناسبی داشته 
باشــد.وی افــزود : از 653 میلیارد ریــال بودجه 
اختصاص یافته عملکرد مدیریت شعب استان 805 

میلیارد ریال می باشد .

 دریافت همزمان 
»درگاه پرداخت اینترنتی« و »اینماد« 

در بانک صادرات ایران عملیاتی شد
ثبت همزمان درخواســت درگاه پرداخت اینترنتی 
IPG و دریافت اینمــاد برای متقاضیان و صاحبان 
کســب و کارهای اینترنتی توســط بانک صادرات 

ایران فراهم شد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
این بانک با همکاری شــرکت پرداخت الکترونیک 
ســپهر )پاس( با هدف ایجاد بسترهای الزم برای 
دریافت هم زمان اینماد و درگاه پرداخت اینترنتی، 
بهینه ســازی، تســریع فرآیندهای حوزه پرداخت 
و همچنیــن رویکرد تعاملی بــا نهادهای متولی از 
جمله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی ماه های 
گذشته با ارائه یک وب سرویس از طریق پنجره واحد 
مرکز تجارت الکترونیکی امکان ثبت درخواســت 
درگاه پرداخت اینترنتی توسط متقاضیان در سایت 
Enamad.ir را برای کســب و کارهای اینترنتی 
فراهــم کرد. بدین ترتیب فروشــگاه های اینترنتی 
می توانند هم زمان با دریافت یا تمدید نماد اعتماد 
الکترونیکی )مجوز کسب و کار در فضای مجازی( 
 IPG به صورت مســتقیم، درگاه پرداخت اینترنتی
نیز دریافت کنند.بــا توجه به هماهنگی های انجام 
شده با شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، 
با ثبت درخواســت از طریق سایت اینماد نیازی به 
وارد کردن اطالعات یا ارســال مستندات مجدد از 
طریق شعب یا سایر مسیرهای قبلی برای دریافت 
درگاه پرداخت اینترنتی متصل به حساب های بانک 

صادرات ایران نیست.

 بخش تولید
پیشران رشد اقتصادی كشور است

مدیــر عامل بانــک صنعت و معــدن گفت: بخش 
تولید، پیشران رشد اقتصادی کشور است و بر این 
اساس تامین مالی بخش صنعت و معدن در درجه 
اول اهمیت برای بانک های تخصصی و توسعه ای 

مرتبط با این حوزه قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، 
علی خورسندیان در مجمع عمومی عادی سالیانه 
بانــک صنعت و معدن ضمن قدردانی از همراهی و 
تعامل اعضاء مجمع و تشــکر از زحمات مدیران و 
کارکنان این بانک، گزارشــی از عملکرد یک سال 
گذشته این بانک ارائه داد. مدیر عامل بانک صنعت 
و معدن با اســتناد به ماموریت ها و وظایف تکلیف 
شده قانونی به این بانک، از پرداخت بیش از ۴80 
هزار میلیارد ریال تسهیالت ارزی و ریالی در سال 
1۴00 خبر داد و گفت: در سال گذشته 10۴ طرح 
صنعتی با تســهیالت این بانک وارد چرخه تولید 
شد و اعالم می کنم در بازه یکساله مذکور، حدود 
۴۴0 فقره تســهیالت به شــرکت های دانش بنیان 
پرداخت شده است. وی از وصول بالغ بر ۴53 هزار 
میلیارد ریال از مطالبات این بانک در سال گذشته 
خبر داد و افزود: در بازه زمانی یاد شــده ســپرده 
های سرمایه گذاری بلندمدت از رشد 1۷1درصدی 
برخوردار بوده و گشــایش اعتبارات اسنادی ریالی 
این بانک به میزان 189 درصد افزایش داشته است.
خورسندیان طراحی نظام گزارش گیری پویا، جامع 
و دقیق برای مدیریت ریسک، تدوین سیاست های 
گروه) شــرکت مادر و واحدهــای تابعه( با رعایت 
ضوابط و مقررات و مسئولیت در قبال شرکت های 
تابعه در خصوص وجود چارچوب حاکمیتی روشن 
و متناسب با ساختار، کســب و کار و ریسک ها و 
اقدام الزم برای کســب مجوزهای قانونی و تکمیل 
اعضای کمیته های نظارتی را از دیگر اقدامات این 
بانک در راســتای انجام وظایف تکلیف شده عنوان 
کرد. طبق توضیحات مدیــر عامل بانک صنعت و 
معدن، برگزاری 10 مرحلــه مزایده جهت فروش 
سهام شرکت های تابعه این بانک و فروش ۲۷ مورد 
از امــوال تملیکی بــه ارزش تقریبی ۴99 میلیارد 
ریال در راســتای اجرای تکالیف مــواد 16 و 1۷ 

قانون رفع موانع تولید، انجام شده است.

اخبـــار

رئیس اتحادیه تعمیــرکاران خودروی تهران اعالم کرد: 
عرضه قطره چکانی روغن موتور توســط کارخانجات در 
بازار باعث شــده تا قیمت ها حــدود 35 درصد افزایش 

پیدا کنند.
علیرضا نیک آیین، با انتقاد از عرضه قطره چکانی روغن 
موتور در بازار، گفت: کارخانجات به دلیل آنکه نتوانسته 
انــد مجور افزایش قیمت ها را دریافت کنند نیاز بازار را 
تامین نکرده  همین موضوع باعث افزایش 35 درصدی 
قیمت روغن موتور شــده است. وی با اعالم اینکه نکته 
قابل توجه اینجاســت کارخانجات فروش اجباری کاالها 

را در کنار روغن موتور به مصرف کننده اعالم می کنند، 
افــزود: به عنوان نمونه درصورت خرید روغن موتور باید 
یک ضدیخ یا واسکازین نیز خریداری شود. نیک آیین با 
اشــاره به اینکه فروش اجباری کاال ممنوع است و نباید 
از سوی واحدهای تولیدی صورت گیرد، گفت: با کمبود 
عرضه روغن در بازار سوءاســتفاده کنندگان روغن های 
تقلبی را به وفور در بازار عرضه کرده و آنها را با قیمتهای 
ارزان به فروش می رسانند. استفاده از روغن های تقلبی 
 و فاقد اســتاندارد آســیب های جدی را بــه خودروها

وارد می کند.  تسنیم

عرضه روغن موتور به بازار قطره چکانی شد

افزایش ۳۵ درصدی قیمت ها
بر اساس آمار رسیده، وام ودیعه مسکن تنها به ۴ درصد 

متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.
براساس اطالعات رسیده از یک منبع آگاه در وزارت راه 
و شهرسازی، تا ابتدای مردادماه سال 1۴01، تعداد ۴11 
هزار 93۷ متقاضی دریافت تســهیالت ودیعه مسکن تا 
کنون در ســامانه ثبت نام دریافت تســهیالت مرتبط با 

مستاجران ثبت نام کرده اند.
بر این اســاس از مجموع افراد ثبت نام کننده ۲0۲ هزار 
۴۷9 خانواده مســتاجر به عنوان متقاضی وحائز شرایط 
توســط وزارت راه و شهرسازی شناسایی و به بانک های 

عامل معرفی شده اند.
با وجود معرفی ۲0۲ هزار ۴۷9 متقاضی واحد شرایط به 
بانک های عامل تا ابتدای مرداد ماه سال 1۴01 از سوی 
وزارت راه، نظام بانکی تسهیالت ودیعه مسکن را تنها به 

8۲55 متقاضی پرداخت کرده است.
با وجــود اینکــه رونــد پرداخــت تســیهالت ودیعه 
مســکن توســط نظام بانکی نســبت به ســال گذشته 
کمی بهبود پیدا کرد اســت اما پرداخت تســهیالت به 
 ۴درصد مســتاجران همچنان عملکرد مناســبی تلقی 

نمی شود.  باشگاه خبرنگاران

 بانک ها امسال فقط به 4 درصد مستاجران 
وام ودیعه مسکن پرداختند

گزارش

این روزها در حالی بار دیگر سخن از همسان نبودن دخل 
و خرج کارگران به میان آید که برخی نســخه ســوخته و 
نادرســت افزایش دستمزدها را می پیچند حال آنکه تجربه 
نشــان می دهد افزایش حقوق به منزله دهها برابر شــدن 

قیمت ها خواهد شد. 
ســر و ســامان دادن به وضعیت تورمــی و جلوگیری از 
افزایش قیمت با تکیه بر نظارت ها در کنار اشــتغال زایی و 
راه انــدازی مراکز تولیدی در کنار بهبود صادرات و واردات 
مولفه ای برای رفع نیازهای کشورها و مقابله با شیب های 
تورمی اســت که می تواند رفاهی نســبی را بر ای همگان 
ایجاد نماید. اما در ایــن میان برخی همچنان اصرار دارند 
که افزایش حقوق هــا از جمله حقوق کارگری راهی برای 
باالبردن قدرت خرید حقوق بگیران است حال آنکه تجربه 
نشــان می دهد افزایش حقوق ها برابر بــا اجبار تولیدی ها 
و کارفرمایــان برای افزایش قیمت هــا جهت تامین هزینه 
افزایش حقوق ها، افزایش حــق بیمه ها، افزایش مالیات ها 
و دهها هزینه دیگر اســت که در نهایت نیــز تاوان آن را 
مصــرف کننده که بخش عمده ای از ان کارگران هســتند 
پرداخت خواهند کرد. لذا نسخه پیچی برای افزایش حقوق 

ها ادرس غلطی است که نباید بار دیگر گرفتار آن شد. 
به گزارش تســنیم گزارش اخیر مرکز آمار ایران حکایت از 
نرخ تورم ساالنه در تیرماه 1۴01برای خانوارهای کشور به 
۴0.5 درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 

1.1 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
نرخ تورم نقطه ای تیر ماه 1۴01در مقایسه با ماه قبل 1.5 
واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی  ها و دخانیات« با افزایش 
۴0۴ واحــد درصدی بــه 86.0درصد و گــروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« بــا افزایش 0.1 واحد درصدی به 
36.9 درصد رســیده اســت. منظور از نرخ تورم نقطه ای، 
درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال 
قبل اســت. نرخ تورم نقطه ای در تیر مــاه 1۴01به عدد 
5۴.0 درصد رســیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین 5۴.0 درصد بیشتر از تیر 1۴00 برای خرید یک 

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری 5۲.8 درصد اســت که نســبت به ماه قبل 1.۴ 

واحد درصد افزایش داشــته است. همچنین این نرخ برای 
خانوارهای روســتایی 60.۷ درصد بوده که نســبت به ماه 
قبل ۲.5 واحد درصد افزایش داشته است. مطابق گزارش 
مرکــز آمار نرخ تــورم ماهانه تیر مــاه 1۴0۴ ۴.6 درصد 
بوده است که در مقایســه با مدت مشابه در ماه قبل ۷.6 
درصد کاهش داشــته اســت. تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمات« به ترتیب 5.۷درصد و 3.8 درصد 
بوده اســت.این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شــهری ۴.5درصد اســت که نســبت به ماه 
قبل۷.0 واحد درصد کاهش داشــته اســت. همچنین این 
نرخ برای خانوارهای روســتایی ۴.8 درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل 11.0 واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شــهری 1.1 
واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.۴ واحد 
درصد افزایش داشــته اســت.در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به گروه »گوشــت قرمز و گوشت ماکیان« 
)مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس(، گروه »لبنیات و تخم 

مرغ« )دوغ پاســتوریزه، خامه و تخم مــرغ( و گروه »نان 
و غــالت« )انواع برنج ایرانی، کیک و بیســکویت( اســت. 
در گــروه عمده »کاالهای غیرخوراکــی و خدمات«، گروه 
»بهداشــت و درمان« )خدمات طبی ســرپایی و خدمات 
بیمارستانی(، گروه »هتل و رستوران« )هزینه هتل و تاالر 
پذیرایی( و گروه »مبلمان و لوازم خانگی« )انواع شوینده( 

بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
نکته مهم این اســت که تورم فقیرترین دهک شش درصد 
بیشــتر از تــورم غنی ترین دهک اســت. بنابراین گزارش   
دامنه تغییرات نرخ تورم ســاالنه در تیــر ماه 1۴01برای 
دهک هــای مختلف هزینــه ای از 38.9 درصد برای دهک 

دهم تا ۴۴.8 درصد برای دهک اول است.
در همیــن چارچــوب ناصرچمنی. فعال کارگــری درباره 
مشــکالت معیشــتی کارگران و نبود امنیت شغلی گفت: 
خداروشــکر که آمارها زبــان دل کارگــران را می گوید. 
افزایش تورم باعث شــده است که افزایش حقوق دردی از 
کارگران دوا نمی کند. مســئله مسکن یکی از دغدغه های 
اصلی جامعه کارگری است.  وی با بیان اینکه اکثر کارگران 
قادر به تأمین اجاره بها نیســتند گفت: بیش از 50درصد 

درآمد کارگران صرف اجاره بها می شــود. با توجه به اینکه 
این قشر قادر به تأمین مسکن در شهرها نیستند.مجبور به 
مهاجرت در حاشیه شهرها هستند. صحبت درباره معیشت 
فایده ای ندارد. باید راهکارهایی برای حل مشکالت مردم 

و کارگران تدبیر شود.
به گفته وی، معیشــت هم یک بحــث اقتصادی و هم یک 
موضــوع اجتماعی اســت چرا که عدم درآمــد کافی برای 
یک زندگی، مشــکالت و ناهنجاری های اجتماعی زیادی 
بــه وجود مــی آورد.چمنی  با بیــان اینکــه قراردادهای 
موقت مشــکالت متعددی برای کارگران ایجاد کرده است 
گفت:کارگران عالوه بر مشــکالت معیشــتی، عدم امنیت 
شغلی و تشــکل یابی با بحث قراردادهای موقت هم روبرو 
هستند و دادنامه  1۷9دیوان عدالت که در دهه هفتاد صادر 
شده از دیگر مشــکالت کارگران است که بر اساس آن در 
کارهای مستمر با نیروی کار قرار داده موقت بسته می شود.

وی بــا بیان اینکه در حال حاضر پرداخت های متفاوتی به 
نیرو کار در قالب قراردادهای متعدد وجود دارد گفت: اینکه 
کارگــران در قالب قراردادهای متعدد دریافتی های متعدد 
و کمتر از قانون کار دریافت می کنند ناشــی از مشــکالت 
قرارداد است که باید حل شود. اینکه تعداد چشمیگیری از 
کارگران کمتر از مزایای قانون کار حقوق دریافت می کنند 
و بعضاً مزایای قانونی را دریافت نمی کنند مســئله مهمی 
اســت که باعث کاهش قدرت خرید کارگران شــده است.  
چمنی بیان کرد: کارگران قشر ضعیفی هستند و این مسئله 
باعث می شــود تورم بر سفره آنها اثر مستقیم بگذارد. تورم 
به نوعی کمر جامعه کارگری را شکسته است.تورم خوراکی 
ها ســفره کارگران را کوچک کرده اســت.اینکه می گویند 
حقوق 5۷ درصد افزایش یافت. در حل مشــکالت کارگران 
راهگشا نبوده است چرا که تورم بیشتر از افزایش حقوق ها 
بود.معیشــت کارگران باید به گونه ای باشد که حقوق یک 

کارگربتواند جوابگوی یک ماه هزینه خانواده باشد.
الزم بــه ذکر اســت افزایش 5۷ درصد حقــوق  ها نه تنها 
دردی از کارگران دوا نکرده اســت بلکه تورمی سنگین تر 
را به آنها تحمیل نموده اســت لذا مطالبه ســازی افزایش 
حقوق ها صرفا گرفتار آمدن در چاله ای است که زخم های 
بیشــتری بر پیکر کارگر وارد خواهد ساخت و دردی از آن 

درمان نخواهد کرد. 

دخل و خرج کارگران باهم نمی خواند 

افزایش حقوق، نسخه ای اشتباه با پیامد تورمی باال

آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد از سال 139۲ و همزمان با 
آغاز به کار دولت یازدهم، صدور پروانه ساخت در پایتخت روند نزولی به خود گرفت.
اخیراً برخی از رســانه ها گفته اند که در بهار امســال برای ساخت 6 هزار و ۷00 
واحد مسکونی در پایتخت پروانه ساختمانی از سوی شهرداری تهران صادر شده 
که کف تعداد شروع به ساخت مسکن در تهران طی 18 سال گذشته بوده است.
آنگونه که این رســانه ها مدعی هســتند در بهار سال گذشــته تعداد واحدهای 
مســکونی که ساخت آنها آغاز شــده و پروانه دریافت کرده اند، 10 هزار و ۷00 
واحد بوده اســت.در حالی برخی رسانه ها، کاهش آمار صدور پروانه ساخت و ساز 
را به دولت سیزدهم و شکست نهضت ملی مسکن نسبت می دهند که اوالً هیچ 
گاه قرار نبوده در شــهر تهران نهضت ملی مســکن اجرا شود و ثانیاً روند نزولی 
صدور پروانه ســاخت در پایتخت از آغاز دولت یازدهم شــروع شــد و شیب آن 

همواره سال به سال کاهشی تر می شد.
با این حال اگرچه وزارت راه و شهرســازی اراضی بسیار محدودی در شهر تهران 
در اختیار دارد، با این حال حجت االســالم رئیسی در دستوری به شهردار تهران 
اعالم کرد که این نهاد اراضی خود را در اختیار ســاخت مسکن برای شهروندان 
تهران قرار دهد که از پس از آن، قرارگاه جهادی تأمین مســکن تهران از سوی 
شــهرداری راه اندازی و آغاز به ســاخت ســاالنه 180 هزار واحد مســکونی در 
پایتخت هدف گذاری شــد که این هدف گذاری اعم از ساخت و سازهای دولتی، 

خصوصی و نوسازی بافت های فرسوده است.
علیرضا زاکانی شــهردار تهران گفت: تمهیداتی در کمیسیون ماده 5 شهرداری 
در نظر گرفته شده که بر اســاس آن صدور پروانه ساختمانی تسهیل می شود و 
به کمتر از ۲ ماه خواهد رسید.پیش از این ایرج رهبر نایب رئیس انجمن صنفی 

انبوه ســازان اســتان تهران گفته بود: دوره زمانی صدور پروانه ساخت در تهران 
بعضاً به بیش از ۲ ســال هم می رســید.به نظر می رســد یکی از عوامل کاهش 
ساخت و ساز در پایتخت، طوالنی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی است که با 
تســهیالتی که کمیسیون ماده 5 شهرداری در نظر گرفته، به گفته مدیران ارشد 

شهرداری تهران، این روند طی یک ماه آینده اصالح خواهد شد.
وزیر راه و شهرســازی: کاهش شدید ســاخت و ساز در تهران را تکذیب می کنم 
/    ۴8 هزار واحد امســال تقاضای وام ســاخت کرده اندرستم قاسمی 30 تیر ماه 
در پاســخ به ادعای کاهش شــدید ساخت و ســاز در تهران طی 3 ماهه امسال 
اعالم کرد:»در ۴ ماهه امســال ساخت 33۴ هزار واحد خود مالکی در کل کشور 
را شــروع کرده ایم که زمین دارند و تنها تسهیالت ساخت ۴50 میلیون تومانی 
دریافت می کنند.در ۴ ماه گذشــته در پایتخت ۴8 هزار واحد مســکونی دارای 
پروانه ســاخت در سامانه وزارت راه درخواســت وام کردند. این رقم با توجه به 
تعداد پروانه ساخت صادر شده در ۴ ماه نخست امسال و تعمیم آن در طول سال 
اســت. پیش بینی ما این اســت که این آمار 10 برابر سنوات گذشته باشد.180 
هزار واحد مســکونی هم با شــهرداری تهران قرارداد داریم که در قالب نوسازی 
بافت فرســوده در حال ساخت اســت.مردم تنها باید به آمارهای رسمی در این 

بخش توجه کنند.«

آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران در خصوص صدور پروانه ساخت حاکی 
اســت از ســال 1385 تا 1391 به جز ســال 1388 که آغاز دوره ساخت و ساز 
مســکن مهر بود و تمرکز دولت وقت بر اجرای مسکن مهر قرار داشت، در سایر 
سال ها تا پایان 1391 روند صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران افزایشی بوده 
اســت.اما از سال 139۲ و همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم، افت صدور پروانه 
ســاخت در پایتخت روند نزولی در پی گرفت و این کاهشی بودن ساخت و ساز 
تا 1399 ادامه داشت.رســتم قاســمی وزیر راه و شهرســازی نیز در برنامه زنده 
تلویزیونی 30 تیر ماه امســال این موضوع را تأییــد و اظهار کرد: در اوج صدور 
پروانه ساخت در پایتخت از سال های 90 تا 93 تعداد 60 هزار تا ۷0 هزار پروانه 
صادر شده است که تعداد زیادی از این خانه ها هم ساخته نشده است. وی ادامه 
داد: با استناد به همین آمار در سال 96 تعداد 1۴ هزار و 300 پروانه ساخت، در 
سال 9۷ تعداد 18 هزار پروانه ساخت و در سال 98 تعداد 19 هزار پروانه ساخت 
صادر شده اســت.آنگونه که مرکز آمار می گوید تعداد واحدهای مسکونی پیشی 
بینی شده از پروانه های ساختمانی صادره در شهر تهران طی سال های 1385 تا 

1399 به شرح زیر است:
حمید رضا صارمی معاون معماری و شهرســازی شــهرداری تهــران نیز اواخر 
فروردین امسال اعالم کرد: در سال 1۴00 تعداد پروانه های ساختمانی صادره در 
شــهر تهران، 5 هزار و 80۲ مورد بوده است.از سوی دیگر، بر اساس آنچه مرکز 
آمار می گوید، متوســط تعداد واحد مســکونی از هر پروانه ســاختمانی در شهر 
تهران، ۷.8 واحد اســت.بنابراین در ســال گذشته در پایتخت ساخت ۴5 هزار و 
۲55 واحد مســکونی آغاز شــده بود که ادامه همان روند نزولی سال های دولت 

یازدهم و دوازدهم است.  مهر

 بالیی که دولت روحانی
 بر سر ساخت مسکن در تهران آورد

حذف قرعه کشی خودرو از وعده تا اجرا

 شکاف عرضه و تقاضا کاهش یافت؟
با وجود وعده وزیر صمت درباره حذف قرعه کشــی خــودرو، این روش فروش 
همچنــان ادامه دارد و اســامی برندگان مرحله دوم از قرعه کشــی در ســامانه 

یکپارچه امروز اعالم می شود.
قرعه کشــی دومین مرحله فروش خودرو در ســامانه یکپارچه شنبه یکم مرداد 
برگزار شــد و اســامی برندگان این مرحله از قرعه کشی در سامانه یکپارچه هم 

ساعت 1۷ امروز دوم مرداد اعالم می شود.
قرعه کشــی خودرو در حالی همچنان به شــیوه جدید برگزار می شود که یکی 
از وعــده های خودرویی آقای فاطمی امین از زمان ورود به وزارت صمت، حذف 
قرعه کشی بوده اســت.اوایل فروردین امسال سیستم قرعه کشی به روش قبل 
اجرا شد و همین موضوع صدای نمایندگان مجلس را در آورد تا جایی که آقای 
حســینی کیا سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: وزیر صمت باید هر چه 
سریعتر اقدام به حذف سیستم قرعه کشی خودرو کند و بابت این کار باید وزیر 

صمت پاسخگو باشد.
پس از این اعتراضات، نمایندگان خواستار استیضاح فاطمی امین بابت مشکالتی 
کــه برای صنعت خودرو ایجاد کرده بود، شــدند . وزیر صمت پس از حضور در 
مجلس اعــالم کرد برنامه هایی برای صنعت خودرو دارد.او گفته بود: از این پس 

باید تمام خودرو ها در سامانه یکپارچه قرعه کشی شوند.
آقای امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می گوید: وزیر صمت باید بابت 
تمام وعده هایی که داده پاســخ دهد؛ او باید توضیــح دهد چرا وعده تحویل 1 
میلیون و 300 هزار خودرو عملی نشــد؟ چرا کاهش 15 درصدی قیمت خودرو 
اتفاق نیفتاد و قیمت خودرو مدام در حال افزایش است؟او گفت: اعالم شد قرعه 
کشــی حذف می شــود، این وعده نیز نه تنها عملی نشد بلکه خودرو های بخش 
خصوصی نیز مستقیما تحت نظر دولت قرار گرفت و ارتباط خودروساز و بازار در 
حال قطع شــدن است و دولت به عنوان واسطه از طریق سامانه متمرکز تبدیل 
شــده است. به گفته کاکایی،  از طرفی موانعی که برای توسعه پیش روی تولید 
کننده وجود دارد مدام در حال افزایش اســت و از طرف دیگر واردات به عنوان 

راه حل انتخاب می شود.
 بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است وزیر صمت باید هرچه 

سریعتر دلیل عدم حذف سیستم قرعه کشی را اعالم کند چرا که این شیوه بازار 
خودرو را نابسامان تر کرده است. 

این کارشــناس صنعت خودرو گفت: شــیوه هایی که برای عرضــه خودرو بکار 
می رود به دلیل مشــکل ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا اســت، این اقدام باعث 
افزایش فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه می شــود البته کاسبی و سودآور بودن 
این قرعه کشی ها عامل دیگری نیز برای عقب انداختن حذف قرعه کشی است.او 
می گوید: این مشــکالت برطرف نمی شوند تا زمانی که یک منطقی برای تولید، 
عرضه و تقاضا باشد. ابداعاتی نیز برای رفع مشکالت ارائه می شود. اما مشکل به 

سادگی برطرف نمی شود.
بررســی ها نشــان می دهد که طی مدتی که از انجام طرح قرعه کشــی گذشته 
)بیش از 16 ماه( هنوز هم تقاضای باالیی برای ثبت نام در این طرح وجود دارد 
و حتی قیمت خودرو در بازار هم بر اثر این مسئله تغییری نکرده و کاهش نیافته 
است.بر اساس آمارهای اعالمی از سوی وزارت صمت، در مرحله دوم قرعه کشی 
در ســامانه یکپارچه 6 میلیون و 5۷ هــزار متقاضی برای خرید خودرو ثبت نام 
کردند که نســبت به مرحله اول افزایش بیش از 68 درصدی را نشــان می دهد. 
در مرحله نخست حدود سه میلیون و 300 هزار متقاضی ثبت نام کرده بودند.


