اخبار

وزیر راه و شهرسازی:

مصوبه افزایش  25درصدی اجارهبها صرفا مربوط به تمدید قراردادهاست

عراق قراردادهای میادین نفتی
پرهزینه را بازنگری میکند

بغداد ب��ه منظور کاهش هزینهه��ا در میانه
کاه��ش تولی��دش ،در حال بررس��ی مجدد
قرار دادهای نفتی با ش��رکتهایی است که
در میادین نفتی پرهزینه این کش��ور فعالیت
میکنند .ب��ه گزارش فارس ،روزنامه الصباح
به نق��ل از وزارت نفت عراق نوش��ت بغداد
به منظ��ور کاهش هزینهها در میانه کاهش
تولیدش ،در حال بررسی مجدد قرار دادهای
نفتی با شرکتهایی است که در میادین نفتی
پرهزینه این کش��ور فعالیت میکنند.احسان
عبدالجبار ،وزیر نفت ع��راق در مصاحبهای
گفت« :وزارت نفت مذاکره با این شرکتها
را مدنظر دارد و این وزارتخانه در حال بررسی
مجدد هزینههای تولید باالست».وی افزود:
«با شرکتهای خدماتی که در توسعه تولید
میادین نفتی ع��راق فعالیت دارند ،مذاکره و
برخ��ی از قراردادها ،نه هم��ه آنها ارزیابی و
بررسی مجدد شده است».به نوشته رویترز،
وزارت نف��ت عراق تصریح کرد بغداد تمایل
دارد ت��ا با گروه اوپ��ک پالس برای افزایش
ارزش نفت در ب��ازار همکاری کند.عراق در
اوای��ل ماه جاری به اوپک پالس اعالم کرد
یک برنام��ه فوری برای کاه��ش تدریجی
تولی��د نفت و پایبندی به س��همیه خود آغاز
خواهد کرد.
گ نفتی شیل آمریکایی به
شرکت بزر 
گل نشست

شرکت چساپیک انرژی که یکی از بزرگترین
شرکتهای نفتی و گازی آمریکا و پیشرو در
زمینه تولید نفت ش��یل به ش��مار میرود به
خاطر کاهش ش��دید قیمت نفت ناش��ی از
بحران پیش آمده به خاطر شیوع کرونا اعالم
ورشکس��تگی کرد .به گزارش فارس به نقل
از اسپوتنیک ،شرکت چس��اپیک انرژی که
یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی و گازی
آمریکا و پیش��رو در زمینه تولید نفت ش��یل
آمریکا اس��ت اعالم ورشکس��تگی کرد.این
شرکت طی بیانیهای اعالم کرد که ما دیروز
به صورت داوطلبانه بر اساس بند  11قانون
حمای��ت از ش��رکتها در دادگاه منطقهای
جنوب تگزاس اعالم ورشکستگی کردهایم.بر
اساس بیانیه چساپیک این شرکت البته قصد
دارد تا طی ش��دن مراحل ورشکس��تگی به
فعالیت خود ادامه دهد.این شرکت همچنین
توانس��ته  7میلیارد دالر از بدهیهای خود را
تسویه کرده و  925میلیون دالر هم از برخی
مؤسس��ات تامین اعتبار ب��رای ادامه فعالیت
خود در زمان ورشکستگی وام دریافت کند.
وکالی این ش��رکت میگوین��د که احتماال
پس از دریافت کمکه��ای دولتی ذیل بند
 11قانون حمایت از شرکتها این چساپیک
دوباره به ش��کل عادی ب��ه فعالیت خود بار
خواهد گشت.بر اساس مطالعات انجام شده
از سوی مؤسسه دیلویت ،صنعت نفت شیل
آمریکا به خاطر همه گیری جهانی کرونا در
ح��ال ورود به یک دوره زمانی با فش��ار باال
اس��ت که میتواند به شکلگیری یک موج
سنگین ورشکستگی شرکتها منجر شده و
باعث ضرر  300میلیارد دالری شرکتهای
شیل آمریکا شود.
امضای تفاهم همکاری اقتصادی برای
توسعه سرمایه گذاری منطقه ویژه المرد

به منظور توسعه س��رمایهگذاری در منطقه
ویژه اقتصادی الم��رد ،تفاهمنامه همکاری
میان ای��ن کانون صنعتی و اتاق مش��ترک
بازرگانی ایران و قطر منعقد شد .به گزارش
ف��ارس به نق��ل از منطقه وی��ژه اقتصادی
الم��رد ،فری��دون فدایی دول��ت مدیرعامل
منطقه ویژه اقتصادی المرد ضمن تش��ریح
مفاد تفاهم نامه همکاری با اتاق مش��ترک
بازرگان��ی ایران و قطر ،افزود :در راس��تای
تس��هیل ش��رایط به منظور جلب مشارکت
س��رمایه گ��ذاران قط��ری در پروژهه��ا و
طرحهای س��رمایه گ��ذاری منطقه المرد،
نشس��ت ه��ای متع��ددی با اعض��ای اتاق
بازرگانی ایران و قطر برگزار شد و مسئوالن
این اتاق بازرگان��ی از نزدیک ضمن بازدید
از س��ایت صنایع انرژیبر و ف��رودگاه بین
المللی المرد ،در جریان فرصتهای سرمایه
گذاری و مزیت های این منطقه استراتژیک
ق��رار گرفتن��د و هم اکن��ون همکاریهای
مش��ترک آغاز ش��ده اس��ت.وی با اشاره به
اینکه تفاهمنامه همکاری به امضای رئیس
و نائ��ب رئیس اتاق بازرگانی ایران و قطر و
منطقه ویژه اقتصادی المرد رس��یده است،
اظهار کرد :در راستای ارتقای سرمایهگذاری
ه��ای جدید در منطقه ویژه اقتصادی المرد
و به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی
بین دو کشور ،اتاق مشترک بازرگانی ایران
و قطر در قالب این تفاهم نامه متعهد شد تا
اطالعات آماری و سایر مطالب سودمند در
مورد مسائل بازرگانی -صنعتی و اقتصادی
دو کش��ور و این کان��ون صنعتی-معدنی را
جمع آوری کند و این اطالعات را در اختیار
متقاضیان ایرانی و قطری قرار دهد.

وزیر راه و شهرس��ازی گفت :قراردادهای
جدید اج��اره بر اس��اس حقوق خصوصی
مس��تاجر و موجر تهیه میش��ود و مصوبه
ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای تنظیم
گ��ری بوده و ب��رای تمدید اج��اره اعمال

اقتص��ادی و افزایش قیمت ب��ازار اجاره،
مصوبهی تنظیمگری دولت در قالب 2بند
و 6تبصره به منظور ساماندهی بازار اجاره
صادر شد.وزیر راه و شهرسازی در بیان بند
 1مصوبه مذکور گفت :رقم افزایش قیمت
اجاره بها ب��رای مس��تاجرانی که تاکنون
برای تمدید ق��رارداد اجاره با موجر توافق
نکرده و سررس��ید قرارداد آنها از تاریخ 9
تیرماه به بعد اس��ت ،با حداکثر 25درصد

خواهد ش��د .به گ��زارش ف��ارس ،محمد
اس�لامی وزیر راه و شهرسازی در گفتگو
با برنامه «پیک نیمروزی» رادیو ایران ،به
تشریح مصوبه اخیر هیئت دولت در ارتباط
با تعیین سقف افزایش اجارهبها پرداخت و
گفت :با توجه به وجود تهدید فعال ویروس
کوی��د 19-و نق��ش فرآیند اسبابکش��ی
و جابهجای��ی من��ازل در افزایش ش��یوع
این بیماری ،همچنین ش��رایط نامتعارف

افزای��ش برای ش��هر ته��ران 20 ،درصد
برای کالنش��هرها و  15درصد برای سایر
ش��هرها اعمال میشود.اسالمی در پاسخ
به این س��وال که آی��ا مصوبه دولت برای
قرارداده��ای جدید نیز کاربرد دارد یا خیر،
تصریح کرد :قرارداده��ای جدید اجاره بر
اس��اس حقوق خصوصی مستاجر و موجر
تهیه میش��ود و مصوبه ستاد ملی مبارزه
با کرونا در راس��تای تنظیمگ��ری بوده و

برای تمدید اجاره اعمال خواهد ش��د.وی
در پای��ان ،ضمن توضی��ح اقدامات دولت
برای جلوگیری از غیر رس��می شدن ثبت
معامالت اجاره ،اف��زود :اقدام دولت برای
ایف��ای نقش تنظیمگری در بازار اس��ت و
ب ه منظ��ور جلوگی��ری از قراردادهای غیر
رس��می ،الزام به ثبت ق��رارداد و دریافت
کد رهگیری برای معامالت در نظر گرفته
شده است.

داراییهای کشور در خطر توقیف ترکمنستان

برخی منابع از صدور داوری  ICCسوئیس خبر می دهند
که بر اس��اس آن ایران باید میلیون ها دالر بابت شکایت
گازی ش��رکت ترکمن گاز ،به ترکمنستان پرداخت کند.
به گزارش مهر ،زمس��تان  ۹۵بود که اختالف گازی میان
ترکمنس��تان و ایران باال گرفت و باوجود سفر حمیدرضا
عراقی ،مدیرعامل وقت ش��رکت ملی گاز به ترکمنستان
برای اس��تمرار واردات گاز از این کش��ور ،ترکمنستان گاز
جری��ان گاز را به دلیل افزایش بده��ی ایران قطع کرد.بر
اساس قرارداد  ۲۵سالهای که در سال  ۱۹۹۷میالدی میان
ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید ساالنه
بین  ۸ت��ا  ۱۰میلیارد مترمکعب گاز ب��ه ایران صادر کند
و ایران هم باید پول واردات را بهحس��اب شرکت ترکمن
گاز واریز کند.در دوره اول تحریمها ،به دلیل سخت شدن
نقلوانتقال پ��ول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنس��تان،
دول��ت دهم توافقنامهای با ترکمنس��تان امضا کرد که بر
اس��اس آن ،بجای پ��ول گاز ،ایران خدم��ات فنی ،کاال،
محصوالت پتروشیمی ،تجهیزات راهسازی و حملونقل
و … به ترکمنستان صادر میکرد.این کار در حال انجام
بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رس��ید و در شهریور ۹۲
طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید
ق��راردادی ،ایران عالوه بر تعه��د پرداخت ارزی پول گاز،
جریم��ه دیرکرد را نیز قبول ک��رد و به طوری که هر ماه
تأخیر در پرداخت هر صورتحس��اب گازی ترکمنس��تان،
منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد میشد.با
تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود ،دیماه ۹۵
میزان بدهی ایران به مرز  ۲میلیارد دالر رسید تا ترکمنها
خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد،
ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز
بر مبنای یکی از بندهای قرارداد ،قطع میشود.
کری خوانی و شکایت ترکمنها


ب��ه گزارش مهر ،باوجود رایزنیهای انجام ش��ده ،جریان
گاز قط��ع ش��د و وزیر نفت که پیش��تر از ب��ی نیازی به
گاز ترکمنس��تان س��خن گفته بود ،باز هم بر موضع خود
پافش��اری کرد؛ مواضع و اقدام��ات وزارت نفت ،منجر به
شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و

محکومیت سنگین گازی ایران

جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد
و امضا کرده بود!بر اساس قرارداد ،داوری  ICCسوئیس
محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر
به قرارداد بود؛ ترکمنس��تان شکایت خود را مطرح کرد و
ایران هم در پاس��خ به این شکایت ،موضوع گرانفروشی
گاز توسط این کشور ،پنالتیهای قرارداد ،استاندارد نبودن
گاز در برخ��ی دورهها و … را پیش کش��ید تا از این ابزار
برای کاهش ادعای ( )Claimترکمن گاز استفاده کند.
گل دولت یازدهم در دروازه خودی


به گزارش مهر ،ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی
گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که توسط دولت
یازدهم امضا ش��ده بود .آخرین جلس��ه داوری میان دو
کش��ور ،در زمستان سال گذش��ته در ژنو برگزار شد که
وکالی آمریکای��ی ترکم��ن گاز ،در قب��ال انفعال ،دفاع
ضعی��ف و عدم ارائه مس��تندات قوی ش��رکت ملی گاز
ایران ،توانس��تند پیروز داوری ش��ده و ایران محکوم به
پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را
حدود  ۲میلیارد دالر اعالم کرده اند.طبق گفته مطلعین،
با توج��ه به قوانین داوری  ICCس��وئیس ،این داوری

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک

مستأجرانزیربارقراردادهایزیرزمینینروند

نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه
تعیین س��قف افزایش نرخ اجارهبها در ش��رایط کنونی
اقدام مناسبی بود ،گفت :مستأجران زیربار قراردادهای
زیرزمینی نروند .حس��ام عقبایی  ،با اش��اره به مصوبه
دیروز س��تاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص حمایت
از مس��تأجران ،اظهار ک��رد :در ش��رایط بحرانی بازار
اجاره بهای مس��کن ،مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا
اقدام مناس��بی برای حمایت از قش��ر متوسط و پایین
جامعه بود.وی با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه
با بیم��اری کرونا را ب��رای اجرا به مش��اوران امالک
ابالغ کرده ایم ،افزود :بر اس��اس مصوبه س��تاد کرونا
مش��اوران امالک باید نس��بت به تنظیم قراردادها با
سقف تعیین ش��ده ( 25درصد برای تهران 20 ،درصد
کالنشهرها و  15درصد سایر شهرها)همکاری داشته
باش��ند.وی ادامه داد :چنانچ��ه در قراردادها ،موجران
درخواستهایی بیش از سقف تعیین شده داشته باشند
مش��اوران امالک موظف هستند نسبت به نوشتن به
قراردادها امتناع کنند .مصوبه دیروز س��تاد ملی کرونا
الزم االجراس��ت و با توجه به اینکه تا سه ماه بعد از
سفید شدن وضعیت شیوع کرونا قراردادها اجراه تمدید
خواهد ش��د از این رو دادگاه و مراجع قضایی دس��تور
تخلیه واح��د را صادر نمیکنند.نای��ب رئیس اتحادیه
مش��اوران ام�لاک با تاکید ب��ر اینکه موج��ر اجازه
افزایش نرخ اجاره بها باالتر از س��قف تعیین ش��ده را

ندارد ،گفت:در یک صورت مستأجر باید واحد مسکونی
را ظرف دو ماه تخلیه کن��د که آنهم فروش آپارتمان
توسط مالک اس��ت .البته برای این کار نیز فروش به
صورت قولنامهای اعتبار ندارد و مالک باید سند رسمی
داشته باشد.عقبایی با تاکید بر اینکه مشاوران امالک
در شرایط بحرانی کنونی با تمام قوا به اجرای مصوبه
س��تاد ملی مبارزه با کرونا کم��ک خواهند کرد،اضافه
کرد :مس��تأجران به هیچ عنوان زیربب��ار قراردادهای
زیرزمینی نروند چراکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا
الزماالجرا بوده و سه قوه برای اجرای آن وارد شدهاند.
وی ب��ا ی��ادآوری اینکه طی  50س��ال اخیر در حوزه
اجاره نشینی چنین ش��رایط بحرانی نداشتهایم ،اظهار
کرد:تمام هم و غم ما این است مصوبه مذکور به نحو
احسن اجرای شود .خوشبختانه در مصوبه ستاد کرونا
جلوی راههای فشار به مستأجران گرفته شده است و
مستاأجران هیچ دغدغهای در این رابطه نداشته باشند.
وی گفت :اگر مصوبه ستاد کرونا نمیآمد نگران یک
س��ونام یدر بازار اجارهبها بودی��م .در زمان اجاره دادن
یک واحد افزایش قیمت همه کاال نان ،مرغ ،گوشت،
بنزی��ن ،و ...ب��ه ذهن مالک می آی��د و میخواهد آنرا
تامین کنند ضمن اینکه برخی موجران از طریق اجراه
امرار مع��اش میکنند .از این رو به دولت و وزارت راه
گفتیم عددی را برای افزایش نرخ اجارهبها اعالم کنند
که مردم آنرا پس نزنند.

میتواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل داراییهای
ایران در خارج از کش��ور پرداخت شود چه از کره جنوبی
و چ��ه از عراق .این دومین باری اس��ت که وزارت نفت
حس��ن روحانی ،در اختالفات حقوقی در حوزه صادرات
گاز بازن��ده داوریها میش��ود .یکبار در س��ال  ۹۶که
مجبور ش��د  ۲میلیارد دالر غرامت به ترکیه – در قالب
صادرات مجانی گاز -بپردازد و یکبار هم در تابس��تان
 ۹۹که باید میلیونها دالر به ترکمنستان پرداخت شود.
گفتنی است مسئولیت این پرونده حقوقی بر عهده سید
اصغر هندی ،مشاور حقوقی سابق زنگنه و برخی رؤسای
شرکت ملی گاز بود که مانند پروندههای دیگر ،منجر به
صدور رأی علیه کش��ورمان شده است؛ مهر طی تماسی
تلفنی با س��ید اصغر هندی مس��ئول حقوقی این پرونده
پیگیر رأی صادر ش��ده بود که وی به این پاس��خ بسنده
کرد که هم اکنون بازنشس��ته شده و سمتی درمجموعه
وزارت نفت ندارد.

توضی�ح وزارت نف�ت درب�اره پرون�ده گازی ای�ران و

ترکمنستان

وزارت نف��ت درب��اره اعالم رأی داوری  ICCس��وئیس

علی��ه ایران توضیحاتی را به این ش��رح ارائ��ه داد:در پی
قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در
اوایل زمستان سال  ،۱۳۹۵با وجود پیگیریهای انجامشده
توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختالفهای مالی
بین دو طرف از طریق مذاکره ،شرکت ترکمن گاز تصمیم
به ارجاع اختالف به داوری بینالمللی گرفت.مطابق مفاد
پیشبینیشده در قراردادهای فیمابین ،موضوع به دیوان
داوری بینالمللی در مقر س��وئیس ارجاع و بررس��ی شد.
داوری در تاری��خ  ۴/۴/۱۳۹۹رأی خود را به دوطرف ابالغ
کرد.مطابق مقررات داوری ،این رأی از س��وی هیچ یک
از طرفهای اختالف قابل انتش��ار نیس��ت ،مگر با توافق
طرفین.در اینجا الزم است بر این نکته تأکید شود که اساس ًا
اختالفهای جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی
گاز ایران تنها یک اختالف برای تعیین میزان دقیق بدهی
به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم
مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنس��تان به
ایران بوده است ،بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده
ندارد.آنچه درباره رأی صادره قابل بیان اس��ت ،این است
ک��ه رأی صادره ابعاد و جوانب مختلف��ی دارد ،در مواردی
نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی
گاز ایران پذیرفته ش��ده است.تأکید میشود که به خالف
برخی گزارشهای رس��انهای ،ش��رکت مل��ی گاز ایران،
مشمول پرداخت هیچ جریمهای نشده و اساس ًا درخواست
ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران
در این باره محکومیتی داشته باشد .چنانکه گفته شد ،بحث
مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز
ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از ش��رکت ترکمن
گاز تا تاریخ قطع گاز و متقاب ً
ال تعیین میزان جرایم متعلقه
به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی
بوده است.به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل
و اختالف��ات از طریق مذاکره ب��وده اما ارجاع یک پرونده
تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بینالمللی
برای حل و فصل اختالفهاس��ت.امیدواریم با صدور این
رأی زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و
همسایه فراهم شده باشد».

رئیسسازمانتوسعهتجارت:

تعلیق 2500کارتبازرگانیکههیچارزیبهکشوربرنگرداندند

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گفت :با توجه به
اعالم قبلی در هفتم تیرماه کارت بازرگانی ۲۵۰۰
صادرکننده ای که رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده
است تعلیق ش��د .به گزارش فارس حمید زادبوم
در نشس��ت خبری با اش��اره به تعلیق کارت های
بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نداشته
اند گف��ت :با توجه به اعالم قبلی در هفتم تیرماه
کارت بازرگانی  ۲۵۰۰صادرکننده ای که رفع تعهد
ارزی آنها صفر بوده است تعلیق شد.وی گفت :تا
پایان تیر ماه نی��ز کارت بازرگانی تولیدکنندگانی
که صادرات داش��تهاند و رفع تعهد ارزی آنها صفر
بوده تعلیق خواهد ش��د.رئیس س��ازمان توس��عه
تجارت ایران در پاس��خ به س��وال خبرنگار فارس
مبنی بر اینکه ای��ن  ۲۵۰۰صادرکننده چه مقدار
از  ۲۷.۵میلی��ارد دالر ارز حاص��ل از صادرات که
به کشور بازنگشته است را به خود اختصاص می
دهند گفت :فعال این موضوع را س��ازمان توسعه
تجارت احصا نکرده اما قطعا اطالعات مربوط به
این موضوع در اختیار بانک مرکزی هس��ت.وی
اظهار داش��ت :با توجه به اینک��ه اقدامات در مور
احص��ا این کارت ها به صورت الکترونیکی انجام
ش��ده اینکه چه تعداد از ای��ن افراد صادرکنندگان
شناخته ش��ده هس��تند را تجزیه و تحلیل نکرده
ایم ام��ا این اطالعات نیز به م��رور احصا خواهد

شد.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به
ش��یوع ویروس کرونا در دنیا بیان داشت :سازمان
جهانی تجارت کاهش  12تا  30درصدی تجارت
دنیا را بر اثر ش��یوع این ویروس در دنیا پیشبینی
کرد ضمن اینکه رش��د اقتصادی جهان و به تبع
آن کاهش س��طح اش��تغال نیز در دنیا پیشبینی
شد .زادبوم اظهار داشت :اما تاثیر تجارت و اقتصاد
ایران از کرونا به مقداری پیشبینیها نبود و دلیل
این بود که اقتصاد ایران ذاتا تاثیرپذیری کمتری
از بحرانها و بحرانهایی مانند کرونا دارد .وی با
بیان اینکه ایران در زمین��ه تجارت با نامالیمات
بس��یار زی��ادی روبرو اس��ت ،گفت :هر ک��دام از
کش��ورهای دنیا درگیر محدودیتها و نامالیمات
تجاری ایران شوند قطعا شرایط به مراتب بدتر از
ما را خواهند داش��ت ،به فرض مثال اگر سوئیفت
برای یکی از کش��ورهای اروپایی بسته شود قطعا
اقتصاد آن کشور قفل خواهد شد .زادبوم در مورد
آخری��ن وضعیت مرزهای کش��ور پس از ش��یوع
ویروس کرونا اظهار داشت :تردد در مرزهای ریلی
و زمین با ترکیه برقرار اس��ت ،ت��ردد در مرزهای
عراق برقرار اس��ت بجز چند مرز خاص ،مرزهای
آذربایجان ،ارمنس��تان ،افغانس��تان و پاکستان باز
اس��ت و مرزهای ریلی ترکمنس��تان نیز باز است
و امیدواریم تردد ریلی نیز آغاز شد.

معاون وزیر شهرسازی به مهر خبر داد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:
نظر دولت نس��بت ب��ه احداث واحدهای مس��کونی ۲۵
متری که از سوی شهرداری تهران پیشنهاد شده ،منفی
است.محمود محمودزاده در گفتوگو با مهر در پاسخ به
پرسش��ی درباره موافقت دولت با س��اخت خانههای ۲۵
تا  ۳۰متری اظهار داش��ت :ساخت خانههای  ۲۵متری
پیش��نهادی بود که ش��هرداری تهران ارائه کرده و این
پیش��نهاد هنوز رس��م ًا به وزارت راه و شهرس��ازی ارائه
نشده اس��ت.وی ادامه داد :فلسفه اعالم این پیشنهاد از
سوی ش��هرداری بر اساس برداشت آنها از موضوعی با
نام «خانههای کوچک» در دنیا بوده است.معاون مسکن
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی افزود :پیش��نهاد
وزارت راه و شهرس��ازی در ای��ن خص��وص ،راهاندازی
نظ��ام اج��ارهداری حرفهای اس��ت که به زودی بس��ته
مربوط به آن تدوین خواهد ش��د .در این سازوکار ،سطح
س��وم اجارهداری تهیه ش��ده که چیزی شبیه راهاندازی

مخالفت دولت با ساخت واحدهای ۲۵متری

پانسیونهای خصوصی است و افرادی که برای اشتغال
ی��ا تحصیل و درمان و امث��ال آن به صورت مجردی یا
بدون خانواده به پایتخت کوچ میکنند ،در آن مس��تقر
میشوند و محلی برای سکونت آنها است.

الگ�وی مصرف مس�کن در ته�ران ،واح�د  ۷۵متری

است

محمودزاده تصریح کرد :چنین فردی توانایی مالی اجاره
کردن واحد  ۷۵متری که متراژ الگوی مصرف مس��کن
در پایتخت محس��وب میشود را ندارد بنابراین مجبور به
س��کونت در چنین واحدهایی خواهد بود .به نظر میرسد
آنچه ش��هرداری تهران به عن��وان واحدهای  ۲۵متری
مطرح کرده ،برگرفته از این تفکر باش��د.وی یادآور ش��د:
ما از نظر مس��ائل اجتماعی با این ایده شهرداری موافق
نیس��تیم و درب��اره آن نظراتی داریم ضم��ن اینکه دولت
تاکن��ون هیچ موضعی درباره این پیش��نهاد اعالم نکرده
و موافقتی با آن نداش��ته است.به گفته معاون وزیر راه و

شهرسازی ،بر اس��اس تجربیاتی که از ساخت واحدهای
مس��کونی کوچک در تهران داشتهایم ،نظر ما با ساخت
خانههای  ۲۵متری ،منفی است ضمن اینکه مسائلی که
ش��هرداری تهران در این خصوص اعالم کرده بر اساس
مفاهیم اقتصادی است.محمودزاده تأکید کرد :ما باید ابتدا
طرح مورد نظر شهرداری را مالحظه و درباره آن مذاکره
کنیم تا بتوانیم در خصوص آن اظهارنظر کنیم اما تاکنون
هی��چ مرجع دولتی درب��اره این طرح ش��هرداری ،اعالم
موافقت نکرده است.

سودهای اقتصادی ،پش�ت پرده انتشار شایعه پشت

بام خوابی

وی درباره اخبار منتش��ره در روزهای اخیر مبنی بر شایع
شدن «پشتبامخوابی» یا «انبارخوابی» در تهران گفت:
م��ن این موضوع را نه تأیی��د و نه تکذیب میکنم؛ اص ً
ال
ام��کان واگذاری اجارهای پش��تبام وج��ود ندارد.معاون
مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی افزود :در

بخش مس��کن به دلیل اقتصاد قاب��ل مالحظهای که در
آن وجود دارد ،گرفتار چنین ادعاهایی هستیم؛ بخصوص
اینکه هیچ مرجع رس��می اعالم نکرده ک��ه چند قرارداد
اجاره پش��تبام یا انبار به ثبت رسیده است .همچنین از
نظر قانونی هم با توجه به اینکه پش��تبام جزو مشاعات
یک مجتمع مسکونی محسوب میشود و به همه واحدها
تعلق دارد ،امکان اجاره آن وجود نخواهد داشت .نمیتوانیم
چیزی که وجود خارجی ندارد را بفروشیم یا اجاره دهیم.
پانسیون های غیر رسمی ،شناسنامه دار میشوند


محمودزاده ،یکی از تجربیات واگذاری واحدهای اجاری
جمعی را راهاندازی گرمخانهها در ش��هرداری تهران در
سالهای گذشته ،عنوان و اظهار کرد :ما موافق تأسیس
چنین فضاهایی برای اس��تراحت نیروهای کار در تهران
که ب��دون همراهی خانواده به پایتخ��ت کوچ کردهاند،
هس��تیم تا بتوانند ش��بها محل خواب مطمئن و ارزان
داشته باشند.
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اخبار
 17درصد پول پول گندمکاران هنوز
واریز نشده است

خرید تضمینی گن��دم از  ۴میلی��ون تن فراتر
رفت اما هن��وز  17درصد مردم پول گندم خود
را نگرفتهاند .به گ��زارش فارس به نقل از صدا
و سیما ،مش��اور فرهنگی ،رسانه و مدیر روابط
عمومی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران از خرید
تضمین��ی  ۴میلیون و  ۱۸ه��زار تن گندم تا ۸
تیرماه خبر داد و گفت :ارزش گندمهای خریداری
به بیش از  ۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
سید محمد تقی طباطبایی افزود :تا تاریخ  ۷تیر
م��اه  ۱۵۰۰میلیارد تومان دیگر نیز به حس��اب
کش��اورزان سراسر کشور واریز شد و  ۸۳درصد
از کل پول گندمهای خریداری شده گندمکارانی
ک��ه تا  ۳۱خرداد گندم خ��ود را به مراکز خرید
تحویل دادهاند و در س��امانه ثبت شده ،تسویه
شد.طباطبایی گفت :تاکنون  ۲۳۴هزار تن دان ه
روغنی کلزا نیز به ارزش  ۱۰۰۰میلیارد تومان در
 ۲۹استان خریداری شده است.
عقب نشینی  10هزار واحدی شاخص
بورس تهران

ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران بعد
ی روز گذش��ته دیروز  10هزار و
از رکوردش��کن 
 3واحد عقب نش��ینی کرد .به گزارش فارس،
بورس اوراق بهادار تهران که این روزها در کانون
توجه خانوارهای ایرانی برای سرمایهگذاری قرار
دارد ،در روزهای گذش��ته به روند رو به رشد و
رکوردشکنی ادامه داد.برخی کارشناسان نگران
بودند و انتظار داشتند بازار به تعادل هم برسد و
سرمایه گذاران جدید تصور نکنند که بازار فقط
رو به رش��د اس��ت.بنابراین دیروز شاخص کل
ب��ورس در پایان معامالت  10ه��زار و  3واحد
عقب نشینی کرد و به رقم یک میلیون و 481
هزار و  924واحد رسید.همچنین شاخص کل
با معیار هموزن که معموال قابل اتکاتر اس��ت،
دیروز  5هزار و  420واحد افت داشته و به رقم
 434هزار و  474واحد رسید.ارزش روز بازار در
بورس اوراق بهادار تهران به بیش از  5میلیون
و  483هزار و  284میلیارد تومان رس��ید.دیروز
معاملهگران در بورس اوارق بهادار تهران بیش
از  12میلیارد و  270میلیون سهام حق تقدم و
اوراق مالی در قالب  1.8میلیون نوبت معامله و
به ارزش  15هزار و  718میلیارد تومان دادوستد
کردند.همچنین ارزش معامالت دیروز فرابورس
ایران به  5هزار و  525میلیارد تومان رسید که
دیروز در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
ای��ران بیش از  21ه��زار و  243میلیارد تومان
دادوستد ش��د که البته به گفته مقامات بورس
حدود  10درصد از این رقم پول جدید بوده که
وارد بورس میشود و معموال در بورس ماندگار
میشود.کارشناسان معتقدند ،اگر هر روز فقط
 10درصد از ارزش معامالت بورس و فرابورس
جذب ش��رکتها و خطوط تولید شود ،هر روز
حدود  2هزار میلی��ارد تومان میتوان به تولید
کشور کمک کرد و این موارد میتواند به رونق
تولید کمک کند.
طرح جدید واگذاری زمین به مردم با
اقساط ۱۰ساله

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :برای کنترل
اجارهبها الزم اس��ت کنار صنع��ت اجارهداری
سنتی ،شرکتهای اجارهای را هم تعریف کنیم.
به گزارش تسنیم ،محمود محمودزاده در برنامه
تیتر امشب ابراز کرد :بر اساس مصوبات یکشنبه
در راستای صنعت اجارهداری باید بتوانیم تحول
بنیادی��ن در صنع��ت اج��ارهداری ایجاد کنیم
و عالوه بر ش��رایط س��نتی که توسط بخش
خصوصی س��اری و جاری اس��ت باید بتوانیم
شرکتهای اجارهای را هم تعریف و راهاندازی
کنیم.وی گفت :با هدف تأمین مسکن اجارهای
بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت پیشنهادی را
به هیئت دولت دادیم که خوشبختانه تصویب
ش��د که دولت ب��ر اس��اس آن میتواند زمین
99ساله در اختیار شرکتهای اجارهای حرفهای
یا نهادها و دس��تگاههای عموم��ی بگذارد که
اینها تولید مسکن اجارهای کنند.معاون وزیر
راه و شهرسازی افزود :این واحدها در هر شهر
بهخصوص با اولویت کالنشهرها و شهرهای
مراکز اس��تانها ابزاری برای کنترل بازار اجاره
خواهند ب��ود.وی گفت :مصوبه بعدی موضوع
فروش اقساطی زمین بود ،چون در طرح اقدام
ملی ،بخشی از زمینها بهمدت  99سال واگذار
و بخش��ی از آن بهعنوان فروش اقساطی که
با مصوبه دولت 10ساله اقساط میشود.معاون
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد :در این بخش
برای متقاضیان حقیقی بدون کارمزد و با قیمت
کارشناسی روز محاسبه میشود ،ولی آنها تا
 10سال اقس��اط پرداخت میکنند که البته 2
سال بهعنوان دوران ساخت ،تنفس دارد و این
زمینها مستقیم به مردم واگذار میشود.

