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اخبار
پیشبینی افزایش  ۱۰درصدی ظرفیت
ذخیرهسازی روغن خام در کشور

مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی
دولتی ایران گفت :ب��ا افزایش  ۱۲۵هزار تنی
ذخیرهسازی ،ظرفیت ذخیرهسازی روغن خام
کشور به یک میلیون و  ۳۷۸هزار تن میرسد.
به گ��زارش عصرایرانیان از ش��رکت بازرگانی
دولت��ی ایران ،احمد عبدلی ب��ا بیان این که در
حال حاضر ظرفیت ذخیرهس��ازی روغن خام
کشور در بخش خصوصی و دولتی بالغ بر یک
میلیون و  ۲۵۳هزار تن اس��ت ،افزود :با اجرای
طرحهای در دست احداث در استانهای تهران
و البرز به ظرفیت  ۱۰۰هزار تن و با احتس��اب
افزایش  ۲۵هزار تنی اس��تان مازندران ،میزان
ظرفیت ذخیرهس��ازی روغن خام کشور با ۱۰
درصد افزایش به یک میلیون و  ۳۷۸هزار تن
خواهد رسید.براساس این گزارش ،دولت برای
باال بردن ضریب امنیت غذایی کشور ،اجرای
طرحهای ذخیرهس��ازی کاالهای اساسی را در
دستور کار قرار داده است و برای تحقق آن در
بخش نگهداری روغن خام ،س��اخت یک انبار
ذخیرهسازی با مخازنی به ظرفیت  ۲۵هزار تنی
در شهرستان نکای استان مازندران و نزدیکی
بن��در امیرآباد را به عنوان یکی از مبادی اصلی
ورودی این کاال به کشور در دستور کار دارد.با
بهرهبرداری از انبار و مخازن جدید ذخیرهسازی
روغن خام در اس��تان مازندران  ۲۵هزار تن به
ظرفیت ذخیرهسازی این کاالی استراتژیک در
کشور افزوده خواهد شد.
قیمت مرغ منجمد به  ۴۵هزار تومان
رسید

رئی��س اتحادیه پرن��ده و ماهی گفت :قیمت
کنون��ی هر کیل��و مرغ منجمد ب��ا کاهش ۳
ه��زار تومانی به  ۴۵هزار تومان رس��یده که
اینموضوع بر تع��ادل بازار مرغ گرم اثر گذار
اس��ت.به گزارش باش��گاه خبرنگاران،مهدی
یوس��ف خانی گفت :قیم��ت کنونی هر کیلو
مرغ گ��رم  ۶۰هزار تومان ،هر کیلو ران مرغ
 ۶۰هزار تومان ،س��ینه مرغ  ۱۲۰هزار تومان
و فیل��ه مرغ  ۱۳۰هزار تومان اس��ت.وی می
گوید :قیم��ت هر کیلو مرغ با کاهش  ۳هزار
تومان از  ۴۸ه��زار تومان به  ۴۵هزار تومان
رسیده اس��ت که اختالف  ۱۵هزار تومانی با
مرغ گرم برای مصرف کننده توجیه اقتصادی
دارد .رئیس اتحادی��ه پرنده و ماهی از توزیع
روزانه  ۱۶۰۰تا  ۱۸۰۰تن مرغ در تهران خبر
داد.بنابر گفته اتحادیه پرنده و ماهی ،با توجه
به درخواست مرغداران مبنی بر اصالح قیمت
مرغ ،موضوع در س��تاد تنظیم ب��ازار در حال
کارشناس��ی است ،پیش بینی می شود که تا
 ۱۰مهر قیمت جدید اعالم شود.
کاهش  ۳۰درصدی هواپیماهای
عملیاتی کشور

دبیر انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی از
کاهش ش��مار هواپیماهای عملیاتی به دلیل
نبود قطعات نسبت به سالهای گذشته خبر
داد.به گزارش بازار ،مقصود اس��عدی سامانی
گفت :حدود  ۳۰درصد هواپیماها نس��بت به
سالهای گذشته به دلیل نبود قطعات زمین
گیر ش��دند.وی با بی��ان اینکه در حال حاضر
قطع��ات هواپیما در انبارهای گمرک به دلیل
نداش��تن ثبت س��فارش ترخیص نمیش��ود
افزود :به دلیل شرایط تحریم نمی توانیم ثبت
س��فارش داشته باشیم و مس��ئوالن گمرک
میگویند باید مجوز خاص ازدولت اخذ شود.
س��امانی با بیان اینکه هم زم��ان با افزایش
س��فرها تعداد صندلیها و بلیتهای عرضه
ش��ده نیز کاهش پیدا کرده اس��ت بیان کرد:
کمب��ود عرضه بلیت به دلیل زمین گیر بودن
هواپیماها ایجاد ش��ده که از دالیل اصلی آن
نبود قطعات است.
تهاتر خانههای ویالیی با مسکن
بافتهای فرسوده

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت :در
بافتهای فرس��وده امکان تهاتر مسکن یک
طبقه ویالیی به صورت کلید به کلید با مسکن
در بافتهای فرسوده فراهم است .به نقل از
وزارت راه و شهرس��ازی ،هادی عباسیاصل
اظه��ار کرد :با اس��تفاده از ظرفیت س��ازمان
مل��ی زمی��ن در بافتهای فرس��وده امکان
تهاتر مس��کن یک طبقه ویالیی به صورت
کلید به کلید با مسکن در بافتهای فرسوده
فراهم اس��ت.معاون وزیر را ه و شهرس��ازی
اف��زود :اولویت وزارت راه و شهرس��ازی یک
طبقهس��ازی است و مدیران راه و شهرسازی
اس��تانها برای س��اخت مس��کن یک طبقه
اختیار دارند و این اختیارات در شهرهای زیر
 ۵۰هزار نفر جمعیت ابالغ شده است.

منابع مالی مانع بزرگ پیشرفت نهضت ملی مسکن

س��خنگوی کمیس��یون عم��ران مجلس
گفت :بخش عمده ای از زمینهای مورد
نیاز برای ساخت مساکن طرح نهضت ملی
مسکن شناس��ایی و جا نمایی شده است
ام��ا آن چی��زی که هم اکن��ون به عنوان
مانعی بزرگ در مس��یر ای��ن طرح نمایان
ش��ده ،تامین منابع مالی این پروژه است.
به گزارش خانه مل��ت ،عبدالجالل ایری
اظهار ک��رد :وج��ود نقدینگی در کش��ور

آسیب های فراوانی را به اقتصاد و زندگی
م��ردم وارد میکند ل��ذا باید برای کنترل
آن برنامهریزی داش��ته باش��یم و آن را به
سمت تولید هدایت کنیم.وی افزود :یکی
از مهمترین موضوعاتی که میتوان مقصد
نهایی نقدینگی در کش��ور باشد و بحران
ب��ازار مس��کن را به فرص��ت تبدیل کند،
ساخت مسکن است .ایری اظهار کرد :در
حال حاضر طبق برنامه ریزی های صورت

گرفته برای ساخت مسکن پیش نرفتیم و
در این حوزه به شدت عقب هستیم طبق
گزارش مسئوالن وزارت راه و شهرسازی
بخ��ش عمده ای از زمینه��ای مورد نیاز
برای س��اخت مس��اکن طرح نهضت ملی
مسکن شناسایی و جا نمایی شده است اما
آن چی��زی که هم اکنون به عنوان مانعی
بزرگ در مس��یر این طرح نمایان ش��ده،
تامین منابع مالی این پروژه است.همچنین

پایان عملیات پروازهای اربعین

متاسفانه شاهد عدم همکاری بانکها در
پرداخت تس��هیالت هس��تیم .سخنگوی
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
اظه��ار کرد :در این مس��یر با توجه به نیاز
جدی و اساس��ی کشور به ساخت مسکن،
وزیر راه و شهرس��ازی به عن��وان متولی
اصل��ی نباید منفعل و بی تحرک باش��د و
در صورتی عدم همکاری بانکها ،از مسیر
قانون��ی اقدام به ش��کایت از بانکها کند.

خوش��بختانه قانون گذار برای اس��تنکاف
تمامی دس��تگا ه در اج��رای قانون جهش
تولید مس��کن جریمه پیش بینی کرده اما
ای��ن امر نیز نیاز به همت وزیر و مجموعه
دولت دارد تا به درستی اجرایی شود.

سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد؛

روسیه مشتری جدید خودروسازان ایرانی

سخنگوی وزارت صمت گفت :هیاتهایی که االن در ایران
هستند نشستهای خودرویی هم برگزار کردهاند و تقاضای
برای واردات خودروهای ایرانی به روسیه مطرح شده و باید
ببنیم که در این زمینه به چه توافقی میرسند.امید قالیباف
در نشست خبری با اشاره به وضعیت صادرات لوازم خانگی
اظهار کرد :صادرات لوازم خانگی در پنج ماهه ابتدای امسال
 17درصد رشد داشته است ،برنامهریزی شده تا پایان امسال
صادرات در این حوزه به  ۴۴۰میلیون دالر برسد .سخنگوی
وزارت صمت بیان کرد :صادرات لوازم خانگی به کشورهای
همسایهازجملهعراقترکمنستانوآذربایجانانجاممیشود.
وی با اش��اره به حضور هیئت تجاری از روس��یه در تهران
بیان داش��ت :یک هیات از مرکز صادرات روسیه در تهران
حضور دارد و هیئتهای دیگری نیز از چچن و تاتارس��تان
در تهران حضور دارند.قالیباف بیان داشت :تجارت ایران و
روسیه در پنج ماه ابتدای امسال  31درصد رشد داشته است.
قالیباف در مورد قرعهکشی خودرو بیان داشت :از این پس
هر ماه قرعهکشی خواهیم داشتم و در هر دوره قرعهکشی
100هزار دستگاه عرضه میشود.سخنگوی وزارت صمت
افزود :خارج شدن طرحهای خودرویی از شمول قرعهکشی
به جد دنبال میشود و در آخر سال هیچ خودرویی به صورت
قرعهکشی عرضه نمی شودوی اظهار داشت :پیش بینی این
است که در سری بعد تمام محصوالت سایپا از قرعهکشی
خودرو خارج شود و طی یک تا دو ماه آینده نیز ایران خودرو
محصول تارا را از قرعهکشی خارج میکند.سخنگوی وزارت
صمت تصریح کرد :در آییننامه واردات خودرو هیچ شرایطی
برای منابع ارزی واردات خودرو در نظر گرفته نش��ده است
و بانک مرکزی تعیینکننده اس��ت ،لذا منبع ارزی واردات
خودرو هر چیزی میتواند باشد و حتی رمز ارز نیز در آیین
نامه واردات آمده است.قالیباف بیان داشت :سال گذشته در
همین مقطع زمانی  390هزار خودرو تحویل شده است اما
امس��ال در همین مقطع  500هزار دستگاه خودرو از سوی
خودروس��ازان به بازار عرضه شده است.وی افزود :در نیمه
دوم امسال خودروس��ازان  50درصد افزایش تولید خواهند
داشت.قالیباف گفت :برنامه ما کاهش واسطهگری در حوزه
خودرو و افزایش اس��ت و اکنون نیز تقاضا برای خودرو در
حدود یک و نیم میلیون دس��تگاه است.وی اظهار داشت:
وزارت صمت مدعی اس��ت که کیفیت خودرو قابل قبول
نیست و ما به هیچ عنوان نقش وکیل مدافع صنعت خودرو
را ب��ر عهده نداریم بلکه نقش حمای��ت از تولید را داریم و
تالش میکنیم که تولید باکیفیت شود.س��خنگوی وزارت
صمت بیان داشت :در مورد کیفیت خودرو دو راه وجود دارد؛
یک راه بلند مدت و راه دیگر میان مدت است ،بنابراین در
روش میان مدت باید پروژههایی را تعریف کنیم که ناظر به
رفع عیب خودروهای تولیدی باشد ولی آنچه در دستور کار
داریم ایجاد پلتفرمهای جدید خودرویی است که در سال
 1402و  1403خواهید دید که خودروهای باکیفیت و مدرن
وارد بازار میشود.قالیباف خاطرنشان کرد :در نمایشگاه اخیر
اتومبیلیتی روس��یه  700میلیون دالر تفاهمنامه امضا شد
و بحث واردات خودروهای ش��اهین و تارا نیز به روس��یه
مطرح ش��د.وی در رابطه با ش��رکتهای متقاضی واردات
خودرو گفت :حدود  ۲۰۰شرکت درخواست واردات خودرو
را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارس��ال کردهاند

و از این تعداد برخی تقاضاها و درخواس��تها ناقص است
و بدون توجه ب��ه الزامات آیین نامه بوده ،لذا برای تکمیل
فرآیند درخواست این واردکنندگان ممکن است مهلت ارائه
مدارک به وزارت صمت تمدید ش��ود ،اما تمدید مهلت نیز
خیلی طوالنی نخواهد بود ضمن اینکه تقاضای شرکتهایی
که مدارک کامل عرضه کردهاند در حال بررسی است ،لذا
ممکن اس��ت دادن مجوز واردات ق��دری به طول انجامد.
سخنگوی وزارت صمت بیان داشت :دستورالعمل اجرایی
آیین نامه خودرو تدوین شده و به زودی ابالغ میشود.وی
درباره اینکه خودروهای وارداتی از چه کشوری وارد می شود
اظهار داشت :تا این لحظه قرار نیست هیچ خودرویی از هند
و برزیل وارد ش��ود آنچه شرکتها مذاکره کردهاند مذاکره
با برندهای خوب خودروساز اروپایی و کرهای است ،اما در
رده خودروهای اقتصادی است و لذا این خودروهای وارداتی
نمیتواند اس��تانداردهای  85گانه را پاس نکند.قالیباف در
پاسخ به این س��وال که آیا نرخ خودروهای داخلی افزایش
مییابد ،گفت :خودروس��ازان ش��اید خیلی درخواستهای
زیادی داش��ته باشند و بخواهند خودرو را با ده برابر قیمت
فعلی بفروشند ،اما آیا باید کسی باید جلوی آنها بایستد و از
منافع مصرف کنندگان دفاع کنند .خودروسازان میگویند با
زیان انباش��ته مواجهند ،اما سوال این است که آیا این زیان
انباش��ته باید با افزایش قیمت و از جیب مصرفکنندگان
پرداخت ش��ود و یا خودروسازان باید ساختار خود را اصالح
کنند؟ وی بیان داش��ت :خودروسازان امالک مازادی دارند
و صدها شرکت دارند که در آن شرکتها معلوم نیست ،چه
خبر است و نیروی مازاد دارند و لذا باید اینها از جیب مصرف
کننده برود؟ تا زمانی که خودروسازان گامهای اساسی برای
اصالح ساختار برندارند ،نمیتوان انتظار داشت که با افزایش
قیمت زیانشان جبران شود .البته خودروسازان اقداماتی در
راستای اصالح س��اختار انجام دادهاند و شرکتها در حال
جمع شدن است.سخنگوی وزارت صمت بیان داشت :البته
مسیر صدور مجوز افزایش قیمتها را نبستهایم و باز است
خودروسازان میتوانند متناسب با افزایش هزینههای تولید
ت خود را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و
درخواس 
تولیدکنندگان ارائه کنند تا در ستاد تنظیم بازار این موضوع
مورد بررس��ی قرار گیرد و حتی ممکن است اجازه افزایش
قمیت داده ش��ود ،زیرا به هرحال خودروس��ازان با افزایش
قمیت مواد اولیه مواجهاند.

واگذاری  5هزار و  40فقره محدوده اکتش�افی در حوزه

معدن

وی گفت 5040 :فقره محدوده اکتش��افی ،پروانه اکتشاف،
پروانه بهرهبرداری ،معادن متروکه و گواهی کش��ف واگذار
میشود.س��خنگوی وزارت صمت افزود :ای��ن واگذاری تا
دو هفته آینده در  31اس��تان و جنوب اس��تان کرمان در 4
گروه برگزار خواهد ش��د و صالحیت فن��ی و مالی افرادی
که میخواهند در این مزایده ش��رکت کنن��د ،از روز جاری
در س��امانه وزارت صمت در قسمت کاداستر معدن احصا
شده اس��ت.قالیباف اظهار داشت :مزایده این معادن دو ماه
و نیم به طول خواهد انجامید که س��بب رشد بخش معدن
در نیمه دوم سال میش��ود .این مزایده به گونهای خواهد
بود که شاهد رانت و فساد نباشیم.سخنگوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت درب��اره حقوق دولتی معادن گفت :حقوق
دولتی معادن به صورت هوشمند و الکترونیکی طراحی شده
و در حال حاضر  35درصد معادن از این س��ازوکار استفاده
میکنن��د و طی هفتههای آینده صد درص��د معادن از آن
استفاده خواهند کرد.وی ادامه داد :با در نظر گرفتن متوسط
عمر  30سال به عنوان سن فرسودگی ماشینآالت معادن
 5500دس��تگاه ماشینآالت در این حوزه نیاز داریم ،اما در
صورتیکه عمر فرسودگی را به  20سال کاهش دهیم ،بیش
از  10هزار دستگاه ماشین آالت معدنی موردنیاز است و این
در حالی است که توان تولید هپکو شاید کمتر از هزار دستگاه
باشد.قالیباف اظهار داشت :از ابتدای سال جاری تاکنون در
مقایسه با سال گذشته ماشینآالت معدنی بیشتری به کشور
وارد شده و این امر بدون امضای طالیی و رانت بوده است.
سخنگوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به تصویب
دو فوریتی الیحه اصالح ماده  10قانون ساماندهی صنعت
خودرو ،بیان داشت :این مسئله فضا را برای سرعت گرفتن
روند اس��قاط خودرو باز میکند.وی افزود :تا س��ال گذشته
رکوردهایی تا  150هزار دستگاه در سال اسقاط خودرو انجام
میشد ،اما به تدریج تعداد خودروهای اسقاطی کاهش یافت،
به طوری که س��ال گذش��ته فقط  15هزار دستگاه خودرو
اسقاط شد.قالیباف گفت :مشوقها و تنبیههای در نظر گرفته
شده تاکنون نتوانسته اثرگذاری الزم را در این زمینه داشته
باشد ،همچنین پلیس نیز جلوی تردد خودروهای فرسوده را
نمیگیرد و با توجه ب��ه افزایش قیمت خودرو و عدم توان
مالی الزم برای جایگزینی خودروهای فرسوده شاهد انباشت

خودروهای فرس��وده در کش��ور هستیم.سخنگوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت :در حال حاضر حدود
 3میلیون و  500هزار دستگاه خودروی فرسوده و  9میلیون
دستگاه موتور سیکلت فرسوده در شهرهای مختلف کشور
وجود دارد و اگرچه در قانون مقرر ش��ده بود تولیدکنندگان
 25درصد تولیدات خود را صرف گواهی اس��قاط کنند ،اما
در مجموع این رویه قفل و منجر به افزایش قیمت گواهی
اسقاط در س��الهای گذشته شده بود.وی افزود :الیحهای
که روز گذشته وزیر صمت در مجلس از آن دفاع کرد و در
نتیجه مصوب شد ،به خودروساز اعالم میکند که به ازای
قیمت هر خ��ودرو یک درصد ارزش آن را به صندوق ملی
محیطزیس��ت واریز کند تا از مح��ل این منابع که در این
صندوق جمع میشود تسهیالتی به دارندگان خودروهای
فرسوده پرداخت شود.
بحث استیضاح وزیر صمت مطرح نیست


قالیب��اف همچنین در پاس��خ به س��والی در رابطه با اینکه
اس��تیضاح وزیر صمت به کجا رس��یده است ،گفت :بحث
استیضاح وزیر صمت به هیچ عنوان مطرح نیست .ممکن
اس��ت برخی نمایندگان مجلس انتقادات��ی به برخی موارد
داش��ته باش��ند ،اما این موضوع را نباید به کل نمایندگان
مجلس تعمیم داد.وی در پاسخ به این سوال که آیا ساخت
خودرو ال  90با روس��یه آغاز شده است ،گفت :خیر چنین
اتفاقی نیفتاده است ضمن اینکه قرار بود ایران و روسیه در
خصوص تولید مش��ترک قطعات خودرو ال  90با یکدیگر
همکاری داشته باشند.
تقاضای روسیه برای واردات خودرو از ایران


قالیباف در مورد تقاضای روسیه برای واردات خودرو از ایران
بیان کرد :هیاتهایی که االن در ایران هستند نشستهای
خودرویی ه��م برگزار کردهان��د و تقاضای ب��رای واردات
خودروهای ایرانی به روسیه مطرح شده و باید ببنیم که در
این زمینه به چه توافقی میرسند .سخنگوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت اظهار داشت :ماه گذشته برای اولین بار رشد
اقتصادی جهان پس از کرونا به صفر رسید و این بدان معنا
است که تقاضا برای بسیاری از کاالها از جمله کامودیتیها
کاه��ش یافته و فضای عمومی اقتص��ادی جهان رکودی
اس��ت.وی اضافه کرد :براس��اس گزارش بانک مرکزی در
ایران ش��اخص تورم تولید در مرداد ماه  2دهم درصد بوده
و این شاخص روند کاهشی داشته است.این مقام مسئول
در وزارت صمت بیان داش��ت :بر اساس گزارش مرکز آمار
ایران رشد بخش صنعت و معدن در سه ماهه ابتدای امسال
 6درصد و س��هم بخش صنعت  5.1درصد بوده است.وی
افزود :متوسط کل رشد اقتصاد ایران در سه ماهه اول امسال
 3.8درصد بوده اس��ت .قالیباف بیان داش��ت :شرکتهای
صنعتی بورسی در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذش��ته  6.7درصد رشد داشتهاند .وی افزود :در بازه
زمانی یاد شده فلزات اساسی  8.5درصد رشد مثبت داشته
است و خودرو و قطعات نیز  22.1درصد رشد داشته و صنایع
غذای��ی منفی  6.8درصد و کانیهای غیرفلزی  5.9درصد
رشد داشته است .قالیباف بیان داشت :همچنین منسوجات
 17.7درصد رشد مثبت داشته است .وی بیان داشت :رشد
تولید خودرو در مرداد  1401نسبت به تیرماه  1401نیز 4.6
درصد مثبت بوده است.

دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور:

دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور با بیان
اینکه در حال حاضر هیچ روشی به جز تولید
برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد ،گفت:
ما باید تولید مسکن در کشور را افزایش دهیم
تا بتوانیم در بازار عرضه و تقاضا مس��کن به
تعادل برسیم که در این صورت قطعا میتوان
قیمتها را کنترل کرد.به گزارش ایسنا،فرشید
پورحاج��ت در خص��وص نقش مس��کن در
اقتصاد کشور اظهار کرد :حوزه تولید مسکن
در کشور با صنایع و خدمات مختلفی ارتباط
دارد که شامل بنگاههای اقتصادی و صنایع

هیچ روشی به جز تولید برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد
تولیدی و خدماتی میشود.وی با بیان اینکه
صنع��ت احداث مس��کن و س��اختمان یک
صنعت پیشتاز اس��ت ،افزود :صنعت احداث
مسکن و ساختمانهای مسکونی ،لوکوموتیو
اقتصادی اس��ت که طیف صنایع بسیاری را
با خود درگیر میکن��د و با بیش از هزار نوع
صنف ،تولید ،صنعت و غیره ارتباط مستقیم
دارد.دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور با
بیان اینکه صنعت مسکن در اقتصاد کشور از
جایگاه ویژهای برخوردار است ،تصریح کرد:
بخش مس��کن یک صنعت کامال اقتصادی

اس��ت و تحت تاثیر اقتصاد کالن است و هر
اتف��اق در اقتصاد کالن رخ دهد ،این صنعت
نیز ب��ه تبعی��ت از آن واکنشه��ای خود را
خواهد داشت.پورحاجت با بیان اینکه شرایط
حوزه مسکن به برنامهریزیهایی که توسط
سیاس��تگذاران کالن یعنی دولت که در این
حوزه انجام میدهد بستگی دارد ،عنوان کرد:
براساس موارد مربوط به حوزه مسکن و تاثیر
اقتصاد بر این ح��وزه ،حدود  ۷درصد اقتصاد
کش��ور با حوزه مس��کن ارتباط و چسبندگی
کامل دارد و گاه��ی این درصد تا  ۲۰درصد

نیز میرس��د.وی در خص��وص تاثیر اقتصاد
کالن بر مسکن گفت :اگر تورم اقتصاد کشور
را ب��ه طور کلی کنترل کنیم قطعا تاثیر خود
را بر بازار مس��کن خواهد گذاشت و این بازار
نیز در ش��رایط ثبات قرار میگیرد.پورحاجت
با اش��اره به اینکه شاخص عرضه و تقاضای
مسکن در کشور از شاخص مصونی برخوردار
نیس��ت ،اف��زود :در این زمینه و بر اس��اس
اع�لام دولت ،مجلس و کارشناس��ان مرکز
پژوهش مجلس ،با کمبود منازل مس��کونی
در کشور مواجه هستیم.دبیر کانون سراسری

انبوهس��ازان کش��ور با بیان اینکه نمیتوان
در بازه زمانی کوتاه م��دت ،تعادل را به بازار
مسکن بازگردانیم ،عنوان کرد :گاهی بازیگر
اصلی در حوزه بازار مس��کن ،عرضه و تقاضا
است و باید کلیه فعاالن بخش خصوص بازار
مس��کن در این زمینه تالش کنند.پورحاجت
در خصوص سهم مسکن از درآمد خانوارهای
ایرانی اظهار کرد ۶۰ :درصد از درآمد خانوارها
به حوزه مس��کن اختصاص دارد.وی با بیان
اینکه در حال حاضر هیچ روشی به جز تولید
برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس:

هدف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی مشخص نیست

عض��و هیئت رئیس��ه مجل��س گفت :دول��ت به جای
فضاسازی درباره تش��کیل وزارت بازرگانی بهتر است
به اقدام��ات الزم در حوزه تنظیم و کنترل بازار در این
حوزه بپردازد.به گزارش مهر،علیرضا س��لیمی در مورد
احیای وزارت بازرگانی با اش��اره به تأثیر این وزارتخانه
بر تنظیم بازار و واردات محصوالت اساسی ،اظهار کرد:
واقعیت آن اس��ت که هنوز مشخص نیست آیا وزارت
بازرگان��ی میخواهد بخش تجارت خارجی را بر عهده

گی��رد یا خیر؟ اما اگر قرار باش��د بحث تجارت خارجی
را وزارت بازرگانی بر عهده گیرد ،عم ً
ال تشکیل وزارت
واردات اس��ت.عضو هیئت رئیس��ه مجلس اف��زود :با
تشکیل وزارت بازرگانی در بحث تجارت خارجی تولید
دچار آسیب میشود که در نهایت این موضوع منجر به
گسترش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی یکی پس
از دیگری خواهد شد.س��لیمی با اشاره به اینکه هدف
دولت از تشکیل وزارت بازرگانی مشخص نیست ،بیان

کرد :هم اکن��ون وزارت بازرگانی بخش داخلی وزارت
جهاد کشاورزی را بر عهده دارد و هنوز مشخص نیست
ک��ه دولت همه  ۲بخش را به این وزارتخانه میخواهد
انتق��ال بدهد یا خی��ر.وی یاد آور ش��د :دولت به جای
فضاسازی درباره تشکیل وزارت بازرگانی بهتر است به
اقدامات الزم در حوزه تنظیم و کنترل بازار در این حوزه
بپردازد .تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی کمکی
ب��ه کنترل قیمتها نخواهد ک��رد و واردات را افزایش

خواهد داد.س��لیمی اف��زود :تاکنون چندین ب��ار درباره
لزوم کنترل قیمتها و وضعیت بازار انتقاداتی توس��ط
نمایندگان مطرح شده و بنابراین باید دولت نظارت خود
را تقویت کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با
اشاره به اینکه مجلس در دورههای مختلف چندین بار
با تش��کیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده است ،گفت:
تکلیف این موضوع کام ً
ال مشخص است بنابراین نباید
با فضاسازی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی باشیم.

رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری از پایان
عملیات پروازهای اربعین حسینی خبر داد و
گفت:در ایام اربعین  ۲۰۸۴س��ورتی پرواز در
مسیر رفت و برگش��ت انجام شد.به گزارش
تس��نیم ،محم��دی محمدیبخ��ش اظهار
کرد :با رایزنی گس��ترده ،حض��ور میدانی در
عراق و برگزاری جلس��ات فش��رده با طرف
های عراق��ی ،مجوز پروازه��ا از  120مجوز
در هفته ب��ه  1000مجوز افزایش یافت.وی
با ی��ادآوری اینکه پروازه��ای فوقالعاده از
مراکز اس��تانها به نج��ف و بغداد و همچنین
از اس��تانهای مختلف به فرودگاههای غرب
کشور از جمله آبادان ،ایالم ،اهواز و کرمانشاه
انجام ش��د ،افزود :ترمینال س�لام فرودگاه
حض��رت ام��ام (ره) و  20ف��رودگاه اردبیل،
ارومی��ه ،اراک ،اصفهان ،اه��واز ،بندرعباس،
پیام ،تبریز ،رش��ت ،ساری ،ش��اهرود ،شیراز،
کرمان ،کرمانش��اه ،گرگان ،الرستان ،المرد،
مش��هد ،مهرآباد تهران و ی��زد برای خدمت
رسانی در انتقال زائران گرامی تجهیز و آماده
ش��دند.وی با بیان اینکه ارگانهای نظامی
و انتظام��ی دس��تاندرکاران صنعت هوایی
با تمام نیرو و تجهی��زات برای تامین رفاه و
امنیت زائران بسیج ش��دند ،تصریح کرد :در
ایام اربعین  2084سورتی پرواز در مسیر رفت
و برگش��ت انجام شده و در بازه زمانی  12تا
 30شهریور  257087زائر جابجا شدند.رئیس
س��ازمان هواپیمایی کشور با تاکید بر اینکه
عملیات انتقال زائران تا پایان ماه صفر ادامه
خواهد داش��ت ،اضافه کرد :در این دوره تنها
یک پرواز بهدلیل نقص فنی در کشور عراق با
تاخیر طوالنی مواجه شد که با صبوری زائران
گرامی ،مدد و همکاری صمیمانه شرکتهای
هواپیمایی و اعزام  6پرواز جایگزین ،مسافران
این پرواز به کشور بازگردانده شدند.
بهره برداری از خط ریلی غرب به
شرط تامین اعتبار تا سه سال آینده

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای
حمل و نقل کشور گفت :ساخت  ۳۵درصد از
طرح راه آهن شرق به غرب باقی مانده است.
به گزارش صداو سیما ،خیراله خادمی با بیان
اینکه س��ال  ۹۷قطار شرق به غرب کشور تا
مالیر به طول  ۲۶۳کیلومتر به بهره برداری
رس��یده اس��ت ،افزود :این خ��ط ریلی در دو
مرحله اجرایی میشود مرحله نخست تا شهر
اسالم آباد به طول  ۱۱۵کیلومتر با پیشرفت
 ۸۲درصدی پیش رفته است.خادمی با اشاره
به اینکه برای اتمام این طرح تا اس�لام آباد
 ۲۵۰۰میلیارد تومان و برای تکمیل این طرح
تا مرز خس��روی  ۷هزار میلیارد تومان اعتبار
نیاز اس��ت ،افزود:مسیر ریلی شرق به غرب،
مسیر نزدیک تری به بغداد برای جابه جایی
مسافر و کاال است.مدیر عامل شرکت ساخت
و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور گفت:
کل طرح از اراک تا خس��روی پیش��رفت ۶۵
درصدی داشته و به ش��رط تامین اعتبار ۳۵
درصد باقی مانده اس��ت که تا سه سال آینده
به پایان خواهد رسید.
تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده به
 ۴۰۰هزار دستگاه در سال می رسد

مدی��رکل خودروی��ی وزارت صم��ت گفت:
تقاضای اس��قاط خودروهای فرس��وده از ۱۰
هزار دستگاه در س��ال به بیش از  ۴۰۰هزار
دستگاه افزایش خواهد یافت.به گزارش مهر،
عب��داهلل توکلی الهیجانی اظهار کرد :وزارت
صنعت با اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده به
شدت موافق اس��ت ،اما در سالهای گذشته
مش��کالتی وجود داشته که این موضوع را با
کندی همراه کرده اس��ت.مدیرکل خودرویی
وزارت صم��ت افزود :نگاهی ب��ه تجربیات
جهانی در این زمینه حاکی از وجود دو اهرم
تش��ویقی و تنبیهی به منظور اسقاط سریعتر
خودروهاست که از آن جمله میتوان به مبالغ
بیشتر بیمه خودروهای فرسوده ،جلوگیری از
ت��ردد آنها و همچنین وضع عوارض بیش��تر
اش��اره کرد ،اما ای��ن اهرم در کش��ورمان با
توجه به استفاده اقشار ضعیف از خودروهای
اس��قاطی کارک��رد نداش��ته اس��ت.توکلی
الهیجانی ادامه داد :در اهرمهای تشویقی نیز
در جهان ش��اهد وجود صندوقهایی هستیم
که تس��هیالت در اختیار مالکان خودروهای
فرس��وده قرار میدهند ت��ا آن را با خودروی
نو تعویض کنند.وی ادامه داد :با هدفگذاری
تولید یک میلیون و  ۶۰۰هزار دستگاه خودرو
در سال جاری و بدون در نظر گرفتن موضوع
واردات خودرو و اس��قاط موتورسیکلتهای
فرس��وده ،نیازمن��د بی��ش از  ۴۰۰هزار برگه
اس��قاط هس��تیم.مدیرکل خودرویی وزارت
صمت تصریح ک��رد :مادامی که امکان تردد
با خودروهای فرس��وده در کشور وجود دارد،
قیم��ت خودروی فرس��وده افزای��ش یافته و
بیمه و عوارض آن افزوده نمیش��ود ،انگیزه
و رغبتی در مالکان خودروهای فرسوده برای
جایگزین��ی آن وجود ندارد و بر این اس��اس،
«انگیزه مالک خودرو فرسوده» حلقه گمشده
این ماجرا است.

