
راه اندازي صندوق امالك و مستغالت با هدف 
توسعه مسكن اس�تيجاري و كنترل اجاره بها 
از سال گذشته در دستور كار دولت قرار گرفت 
تا اينكه روزگذشته با پايان پذيره نويسي، نماد 
صندوق در بورس باز شد. شروع به كار صندوق با 
اجاره امالك دولتي كه قابل فروش نيست، كليد 
خورده است. كارشناسان بازار بورس معتقدند 
اين نهاد تازه تأسيس نمي تواند نقش چنداني 
در توسعه مسكن استيجاري و كنترل اجاره بها 
داش�ته باش�د، زيرا بازار اجاره مسكن بسيار 
بزرگ است و به دارايي بااليي نياز دارد. در قدم 
نخس�ت اجاره امالك دولتي مدنظر اس�ت كه 
قطعاً با ورود بانك هاي دولتي به اين صندوق ها، 
دارايي هاي فريز شده ش�ركت ها و مؤسسات 
مالي با سرعت بيشتري آزاد س�ازي مي شود. 
در ب��ازار س��رمايه ايران ط��ي س��ال هاي اخير 
شاهد تأس��يس و گسترش س��ريع صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت، س��هام، 
مختلط و كااليي بوديم. با توج��ه به مزاياي قابل 
توج��ه صندوق ه��اي س��رمايه گذاري، تاكنون 
جاي خالي صندوق س��رمايه گذاري در امالك و 
مستغالت كه جايگزين مناس��بي براي پوشش 
ريسك ناشي از تغييرات قيمت مسكن است، به 
شدت احساس مي شد. موضوع فعاليت اصلي اين 
صندوق ها خريد و فروش امالك و مس��تغالت و 
اجاره آنهاست. موضوع فعاليت فرعي نيز دريافت 
تسهيالت، سرمايه گذاري در اوراق بهادار رهني، 
اوراق بهادار شركت هاي ساختماني پذيرفته شده 
در بورس يا بازار خارج از بورس و در نهايت تقسيم 
عوايد ناش��ي از اين فعاليت بين س��رمايه گذاران 
صندوق اس��ت، همچنين امكان سرمايه گذاري 
مان��ده وجوه صن��دوق، در س��پرده هاي بانكي و 

گواهي سپرده بانكي نيز وجود دارد. 
از سال گذشته تأسيس صندوق امالك و مستغالت 
با هدف توسعه مسكن استيجاري و كنترل اجاره بها 
در دستور كار دولت قرار گرفت، اما مقرر شد صندوق 
با اجاره امالك دولتي شروع به كار كند و از يك ماه 

پيش پذيره نويسي آن در بورس آغاز شد. وزير تعاون 
و اقتصاد روزگذشته در مراسم رونمايي از نماد اين 
صندوق ورود مسكن اجاره اي را در آينده وعده دادند 
و ورود بانك هاي دولتي را براي آزاد سازي امالك و 

دارايي هاي فريز شده دولتي خواستار شدند. 
 همايون دارابي، كارش��ناس بورس در گفت و گو 
با »جوان« درخص��وص س��از و كار اين صندوق 
گفت: »اين نهاد تازه تأسيس در شروع به كار خود 
نمي تواند بازار اجاره ساختمان هاي مسكوني را به 
دست بگيرد،چراكه بازار مسكن اجاره اي در ايران 
بسيار بزرگ و گسترده است و به دارايي هنگفتي 
نياز دارد. ش��ايد در آينده با استقبال مردم از اين 
صندوق ها و ورود به بازار س��رمايه بتوان مسكن 
اجاره اي را وارد بورس و اين صن��دوق كنيم، اما 
در كوتاه م��دت امكان پذير نيس��ت.« وي افزود: 
»دارايي هاي دولتي كه قابل فروش نيست، با ورود 
به اين صندوق ها و اجاره آنها از طريق بازار سرمايه 
مي تواند براي دولت درآمدزايي كند و قطعاً افراد 
حقيقي كه در اي��ن صندوق ها عضو مي ش��وند، 
سود خوبي نصيب شان خواهد ش��د.« وي اجاره 
نمايش��گاه بين المللي،اتوبان ته��ران – قم، انواع 
مال ها را جزو امالك دولتي دانست و تأكيد كرد: 
»صندوق امالك و مستغالت در اجاره واحد هاي 
اداري موفق تر از ساختمان هاي مسكوني خواهد 

بود، زيرا ريسك كمتري دارد.«
 بازدهي صندوق ه�اي امالك؛ معادل نرخ 

رشد مسكن
همچنين بهرنگ اسدي پژوهشگر اقتصاد مسكن 
مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي در اين 
خصوص گفت: »تجربه جهاني نشان مي دهد در 
صورت فراهم شدن بستر مناس��ب و پس از بلوغ 
فعاليت، ارزش بازار اين صندوق ها در بس��ياري 
از كش��ورها حدود ۳ تا ۷ درص��د توليد ناخالص 
ملي برآورد مي ش��ود كه به خوبي نش��ان دهنده 
ظرفيت هاي بالقوه اين بخش براي تقويت سمت 
تقاضاي امالك و مستغالت كشور و افزايش عرضه 

امالك اجاري است.«

كارش��ناس اقتصاد مس��كن درب��اره پيش بيني 
بازده��ي صندوق هاي س��رمايه گذاري امالك و 
مستغالت براي دارندگان يونيت ها و واحدهاي هر 
صندوق اظهار كرد: »عوامل مختلفي در بازدهي 
صندوق هاي سرمايه گذاري در امالك و مستغالت 
تأثيرگذار اس��ت. مطابق با امكان س��نجي انجام 
شده، بيشترين عامل تأثيرگذار بر بازده اين نوع 
صندوق، نرخ رشد مسكن است. شايد در آينده با 
ورود مسكن استيجاره به اين صندوق ها بتوان بازار 

اجاره را ساماندهي كرد.«
  مولدس�ازي ام�الك دولتي ب�ا صندوق 

سرمايه گذاري امالك و مستغالت
سيدصولت مرتضوي، وزير كار و رفاه اجتماعي در 
مراسم رونمايي از نخستين صندوق سرمايه گذاري 
امالك و مستغالت گفت: »اقدام بسيار مباركي در 
حوزه اقتصاد در حال رخ دادن است و اين صندوق 
س��رمايه گذاري مي تواند بس��تري براي حسن و 
تدبير باشد. به عبارتي ثروت اندك را به ثروت كثير 
تبديل كند و بستر اقتصاد تعاوني را فراهم كند.«

به گزارش فارس، وي  با اش��اره به اصل ۴۴ قانون 
اساسي افزود: »براس��اس اين اصل اقتصاد به سه 
بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم مي شود 
كه با سياست هاي ابالغي رهبري، دولت مي تواند 
بسياري از حوزه ها را به تعاوني تبديل كند و اين كار 
بسترساز مشاركت مردم در اقتصاد تعاوني است.«

وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي تصريح كرد: 
»در نتيجه اين يكي از نيازهاي كشور را برطرف 
مي كن��د. مهم تري��ن دغدغه خان��وار و هر جوان 
ايراني دغدغه مس��كن اس��ت و اين ابزار پيوندي 
مي��ان سرمايه هاس��ت. در اليحه بودجه س��ال 
۱۴۰۱ ب��راي دس��تگاه هاي اجرايي بخش��ي از 
منابع بودجه ش��ان موضوع مولد سازي است كه 
به داليل متعددي اجرايي نش��ده ولي با اين ابزار 
ما مي توانيم مولدس��ازي امالك دولتي را داشته 
باش��يم. همچنين بخش خصوصي يا ساير افراد 
مي توانند به قدر وسع شان در اين حوزه مشاركت 

كنند.«

مرتضوي تأكيد كرد:»حس��ن اين ابزار اين است 
كه قدرت نقدش��وندگي آن بس��يار باالست و هر 
وقت افراد بخواهن��د مي توانند حواله را تبديل به 
نقدينگي كنند و دوباره به ب��ازار بازگردند. عالوه 
بر اينكه مال��ك و صاحب س��رمايه در اين حوزه 
مشاركت مي كنند، ش��هرداري ها هم مي توانند 
مش��اركت و درآمد پايدار ايجاد كنند. به نوعي با 
خدمات ش��هرداري ها در اين ابزار مي توانند اين 

درآمد پايدار را ايجاد كنند.«
مرتضوي خاطرنشان كرد: »اميدوارم با تبيين ابعاد 
مؤثر اين موضوع بتوانيم نقدينگي سرگردان خرد 
را در اين حوزه س��رمايه گذاري كنند و به بخش 

ديگر مثل ارز و سكه و غيره را نيز برطرف كند.«
خاندوزي: بانك ها توجه ويژه اي به صندوق 

امالك داشته باشند 
احس��ان خاندوزي در حاش��يه رونمايي از اولين 
صندوق امالك مستغالت در سازمان بورس اعالم 
كرد: »در زمينه استفاده از ابزارهاي تأمين مالي 
متأسفانه عقب مانده ايم و در اقتصاد خانوارها در 
ايران هم با مسئله اي مواجه هستيم كه توانمندي 
بخشي از خانوارها در دسترسي به مسكن كاهش 
پيدا ك��رده و ما در ص��دد طراحي اب��زاري براي 
ورود مردم به بازار مس��كن از طريق بازار سرمايه 

هستيم.«
وي گفت: »عده اي از مردم توان خريد كامل يك 
واحد مسكوني را ندارند، اما از طريق صندوق هاي 
س��رمايه گذاري امالك و مس��تغالت مي توانند 
بخشي از يك واحد مسكوني را خريداري كنند.«

وزير امور اقتص��ادي و دارايي با بيان اينكه حدود 
يك س��وم تا ۴۰درصد هزينه خان��وار مربوط به 
هزينه مسكن است، اظهار داشت: »در سال هاي 
گذشته در بخش عرضه مس��كن با عقب ماندگي 
همراه و همچنين در كنترل تقاضاي سوداگرانه 
هم دچار ضعف بوديم و اين مس��ئله باعث ش��د 
ريسكي متوجه مردم شود كه مسكن براي عده اي 

دور از دسترس باشد.«
خاندوزي با اشاره به راه اندازي صندوق امالك و 
مستغالت گفت:»خانوارها اين امكان را خواهند 
داش��ت كه به صورت تدريجي صاحب يك واحد 
مسكوني ش��وند. از طرفي ش��ركت هايي كه در 
توليد مس��كن فعاليت مي كنند نياز به نقدينگي 
دارد و بايد ام��الك و دارايي هاي آنه��ا تبديل به 
نقدينگي ش��ود، اما در حال حاضر عمده دارايي 
ش��ركت هاي دولتي و حتي خصوص��ي در قالب 
امالك و مس��تغالت منجمد ش��ده اس��ت كه با 
راه اندازي اين صندوق ها مي توان به نقدشوندگي 

دارايي ها كمك كرد.«
وي همچني��ن گفت: »در ترازنامه ش��ركت هاي 
دولت��ي بخش عم��ده اي از دارايي ه��ا مربوط به 
ساختمان و مسكن اس��ت، به صورتي كه دارايي 
منجمد ذكر مي شوند و اگر بتوان آن را با ابزارهايي 
تبديل ب��ه نقدينگي ك��رد، مي ت��وان در جهت 
سرمايه گذاري از آن استفاده كرد. از شبكه بانكي 
انتظار دارم از ابزارهاي صندوق امالك و مستغالت 
استفاده كنند،  خود دولت هم دارايي هايي دارد و 
براي مولدسازي آن ظرف ماه هاي آينده خبرهاي 
خوبي به مردم ارائه مي كنيم. دولت بايد پيشقدم 
شود و بخش��ي از دارايي هاي خود را در قالب اين 

صندوق ها ارائه كند.«
خاندوزي گفت: »به عنوان وزير اقتصاد كه رئيس 
مجمع بانك هاي دولتي اس��ت، اع��الم مي كنم 
بانك ها هم بايد در واگ��ذاري اموال زيرمجموعه 

خود فعال باشند.«
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مجوز ارائه امالك دولتي از بازار سرمايه صادر شد
كارشناس بورس: صندوق امالك و مستغالت در گام نخست در كنترل اجاره بهاي ساختمان هاي مسكوني تأثيري 

ندارد،فعالً امالك دولتي كه قابل فروش نيستند تحت پوشش صندوق قرار گرفتند

 نيمه كاره ماندن نيروگاه ها 
با تعلل مپنا در ساخت توربين

عضو هيئت مديره سنديكاي صنعت برق از تأخير شركت مپنا در ساخت 
توربين هاي نيروگاهي انتقاد كرد و گفت: تعلل و تأخير شركت مپنا در 
ساخت توربين هاي نيروگاهي موجب نيمه كاره ماندن طرح هاي توسعه 
نيروگاهي در كشور شده است. اين ش�ركت در حالي ادعاي ساخت 
انواع توربين را دارد كه همه قراردادهايش با نيروگاه ها به صورت ارزي 
است. اگر توانايي ساخت داخل توربين وجود دارد و مپنا توان توليد را 
چرا به جاي قرارداد ريالي، قرارداد ارزي با نيروگاه ها منعقد مي كند؟
حميدرضا صالحي در گفت وگوي اختصاصي با صداوسيما با اشاره به 
صنعت توربين سازي در كش��ور گفت: گروه مپنا ادعا مي كند كه توان 
ساخت انواع توربين هاي مورد نياز صنعت نيروگاهي را دارد و نيازي به 
واردات نيست، در حالي كه توان س��اخت توربين هاي بخار را ندارد و 

توربين گازي را نيز با تأخير به نيروگاه ها تحويل مي دهد. 
وي افزود: تجهيزات ساخت توربين هاي بخار وارداتي است، اما از آنجا 
كه در مبادالت بانكي با مشكل مواجه هس��تيم، اين شركت نمي تواند 
تجهيزات مورد نياز ساخت توربين ها را وارد كند كه همين موضوع باعث 
شده طرح هاي توسعه نيروگاهي نيمه تمام بماند و در تأمين برق دچار 

مشكل شويم. 
صالحي با اشاره به كمبود ۱۵ هزار مگاوات برق براي تأمين نياز كشور 
گفت: مپنا تعهد داده ب��ود كه توربين هاي مورد ني��از نيروگاه ها براي 
افزايش توليد برق را آماده مي كند و تحويل نيروگاه ها مي دهد، اما عمل 
نكردن اين شركت به تعهدات خود، باعث شد نيروگاه ها توان تأمين برق 
مورد نياز كشور را نداشته باشند و همواره با كمبود برق مواجه هستيم. 

 قرارداد هاي ارزي مپنا با نيروگاه هاي داخلي 
 عضو سنديكاي صنعت برق كشور با اشاره به انعقاد قرارداد هاي ارزي 
شركت مپنا با نيروگاه ها افزود: شركت مپنا در حالي ادعاي ساخت انواع 
توربين را دارد كه همه قراردادهايش با نيروگاه ها به صورت ارزي است، 
اگر توانايي ساخت داخل توربين وجود دارد و مپنا توان توليد را، چرا به 

جاي قرارداد ريالي، قرارداد ارزي با نيروگاه ها منعقد مي كند؟
وي همچنين با اشاره به تعارض منافع و انحصاري كه براي مپنا وجود 
دارد، گفت: شركت مپنا هم توربين ساز است و هم نيروگاه مي سازد و 
توربين توليد خود را به نيروگاهي كه خ��ودش تجهيز مي كند مثاًل به 
قيمت ۲۵ميليون يورو مي فروشد و همان توربين را به بخش خصوصي 
۴۵ ميليون يورو مي دهد، اين انحصار باعث شده تا شركت ها به سمت 
واردات سوق پيدا كنند، چراكه قيمت توربين وارداتي پايين تر و كيفيت 

آن نسبت به توليد داخل باالتر است. 
 صالحي با بيان اينكه، نگاه دولتي به صنعت موجب ايجاد انحصار مي شود، 
افزود: بايد صنعت نيروگاهي از توربين سازي در شركت مپنا تفكيك شود 
تا فرصت حضور بخش خصوصي و ايجاد رقابت در اين صنعت فراهم شود، 
در اين صورت هم قيمت ها كاهش مي يابد و هم فرصت انتقال تكنولوژي 
براي ساير كالس هاي توربين در كشور فراهم مي شود.  نيروگاه زنجان 
و نيروگاه تربت دو نيروگاهي است كه به دليل، عمل نكردن شركت مپنا 
به تعهدات خود در تأمين توربين هاي بخار راه اندازي نشده و در بخش 

توربين هاي گازي نيز تأمين آن با تأخير انجام شده است. 

 مرغ در مبدأ گران نيست
اشكال از واحدهاي فروش است

مديرعامل اتحاديه مرغداران كشور با اشاره به اينكه قيمت مرغ 
گرم به پايين تر از نرخ مصوب رس�يده اس�ت، گف�ت: مرغداران 
قيمت مص�وب را رعايت مي كنن�د، اما اگر مرغ ب�ا قيمت مصوب 
دس�ت مصرف كننده نمي رسد اش�كال از واحدهاي فروش است. 
حبيب اسداهلل نژاد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه قيمت مرغ گرم در 
بازار در حال حاضر از قيمت مصوب نيز كمتر شده است، گفت: قيمت 
مرغ زنده در استان هاي معين تهران كه مرغ تهران را تأمين مي كنند از 
قيمت مصوب زنده يعني كيلويي ۴۴ هزار تومان پايين تر و كيلويي۴۰ 

تا ۴۳ هزار تومان است. 
وي ادامه داد: قيمت مصوب مرغ گرم كيلويي ۶۳ هزار تومان، پايين تر از 
قيمت تمام شده براي توليدكننده است كه به آن نيز انتقاد كرديم، اما با 

اين حال مرغداران قيمت تعيين شده را رعايت مي كنند. 
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي كشور در پاسخ به اينكه برخي در 
پاسخ به چرايي فروش مرغ باالتر از نرخ مصوب در مغازه ها مي گويند، 
مرغ را از مبدأ گران مي خرند و آيا چنين موضوعي صحت دارد يا خير، 
افزود:چنين چيزي درست نيس��ت. قيمت مرغ در استان هاي معين 
تهران در بازه ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است و مرغداران مرغ را با قيمت هاي 

باالتر نمي فروشند. 
وي تصريح كرد: چندنرخي بودن مرغ در مغازه ها موضوعي است كه بايد 
وزارت جهاد كشاورزي و صنف مربوطه پاسخ دهد، زيرا در ميدان بهمن 
تهران قيمت مرغ تا كيلويي۵۳ هزار تومان هم مي رسد؛ اين يعني قيمت 

مرغ پايين است، ولي اشكال در واحدهاي فروش است. 
اس��داهلل نژاد در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هايش در پاس��خ به اينكه 
واحدهاي توليد جوجه يكروزه مي گويند سقف قيمت جوجه يكروزه ۱۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان است و باالتر از آن نيست، گفت: انجمن جوجه قيمت 
يكروزه، قيمت تمام شده جوجه را ۱۵ هزار و ۵۰۰ اعالم مي كند، ولي در 
بازار بيشتر يا كمتر هم مي شود، به طوري كه در روزهاي گذشته قيمت 

جوجه در برخي سويه هاي نژاد برتر تا ۱۸ هزار تومان رسيد. 
وي در ادامه گفت: دالل بازي بر بازار جوجه حاكم است. ممكن است 
واحدهاي مرغ مادر هم با هم��ان قيمت ها اقدام به ف��روش كنند، اما 

دالل ها قيمت جوجه را باال ببرند. 
اسداهلل نژاد به قطع عرضه مرغ منجمد اشاره كرد و گفت: براي جلوگيري 
از انباشت مرغ و زيان مرغداران بايد شركت پشتيباني امور دام نسبت 

به جمع آوري فوري مرغ هاي مازاد اقدام كند. 

انگليس قد م به قدم تا ركود اقتصادي
وزير اقتصاد انگليس هشدار داد كه اين كشور در حوزه اقتصادي 
راه بسيار دشواري را پيش رو دارد و بايد تصميمات سختي بگيرد. 
به گزارش مهر به نقل از راش��اتودي، اطالعات ارائه شده از سوي دفتر 
آمار ملي انگليس حاكي از آن است كه اقتصاد اين كشور در بازه زماني 
ماه جوالي تا سپتامبر نه تنها رش��د نكرده، بلكه ۰/۲ درصد كوچك تر 

شده است. 
در حالي كه كارشناسان قباًل نسبت به اين افت اقتصادي هشدار داده 
بودند، افت توليد ناخالص داخلي اين كشور نشان مي دهد كه اقتصاد 
انگليس همچنان در بحران است. علت اصلي بحران در اقتصاد انگليس 
افزايش شديد هزينه هاي زندگي در اين كشور و اقدام بانك مركزي در 
باال بردن نرخ بهره بوده كه به كاهش رشد اقتصادي منجر شده است. 

به گفته كارشناسان در صورتي كه اقتصاد انگليس در سه ماهه پاياني 
سال ۲۰۲۲ هم آنگونه كه بسياري از كارشناس��ان انتظار دارند، رشد 
منفي به ثبت برساند عماًل وارد ركود مي شود، چراكه براي دو دوره سه 

ماهه متوالي رشد منفي را تجربه كرده است. 
جرمي هانت، وزير اقتصاد انگليس، در اين باره گفته كه دولت اين كشور 

با تصميمات سختي براي بازگرداندن ثبات به اقتصاد روبه روست. 
هانت افزود: ما نسبت به بحران كنوني باال بودن تورم و كاهش رشد در 
اقتصاد جهاني مصون نيستيم. من هيچ ابهامي ندارم كه ما راه سختي 
پيش رو داريم و در اين راه نيازمند تصميمات بسيار دشواري در راستاي 

بازگرداندن ثبات و اعتماد اقتصادي خواهيم بود. 

 افزايش ۵ تا ۱۵ درصدي 
نرخ خودرو هاي داخلي

دارندگان خ�ودرو با اين ذهني�ت كه در روزه�اي آينده قيمت ها 
همچنان روند افزايشي خواهند داش�ت، فروش را متوقف كردند 
و همين مسئله باعث شده كه بازار در چند روز گذشته راكد بماند. 
به گزارش نبض صنعت، ابراهيم مدديان، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو با اشاره به افزايش نرخ خودرو در روزهاي اخير گفت: بازار خودرو 
متأثر از نوسان هاي نرخ ارز باال و پايين مي شود، اميدواريم با آغاز هفته 

جديد و كنترل نرخ ارز قيمت ها ثابت بماند. 
وي با بيان اينكه نرخ خودروهاي داخلي ۳۰۰ تا ۴۰۰ميليون توماني در 
هفته گذشته حدود ۵ تا ۱۵ درصد افزايش نرخ را تجربه كردند، اذهان 
كرد: دنا پالس از ۵۱۰ ميليون تومان به ۵۸۰ ميليون تومان رسيد، اين 
افزايش نرخ در قيمت پرايد نيز ملموس بود. پرايد هاچ بك ۲۱۰ ميليون 
تومان، پرايد ۱۳۱ حدود ۲۰۰ميليون تومان به فروش رسيد، همچنين 

كارخانه حدود ۲۰۰ ميليون تومان به نرخ هايما اضافه كرد. 
اين فعال صنفي ادامه داد: نرخ دالر پنج شنبه هفته گذشته ريزش كرد، از 
اينرو اين احتمال در بازار خودرو تقويت شده است كه نرخ ها ريزش كند، 
البته اين ريزش به معني بازگشت قيمت ها به نرخ هاي سابق نيست. به 
عنوان مثال دنا پالس پيش از افزايش  نرخ هاي اخير ۵۸۰ ميليون تومان به 
فروش مي رسيد، ممكن است با كاهش نرخ ارز قيمت آن به ۵۶۰ ميليون 

تومان برسد، اما به نرخ سابق يعني ۵۱۰ ميليون تومان نخواهد رسيد. 
مدديان با بيان اينكه تمايل براي خريد خودرو افزايش پيدا كرده است، 
گفت: دارندگان خودرو با اين ذهنيت ك��ه در روزهاي آينده قيمت ها 
همچنان روند افزايشي خواهند داشت، فروش را متوقف كردند و همين 

مسئله باعث شده است كه بازار در چند روز گذشته راكد شود. 
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تبريز عرضه خودرو در بورس را 
مبناي باال رفتن قيمت ها در بازار دانست و افزود: قيمت ۲۰۶ تيپ ۲ در 
كارخانه ۱۵۰ ميليون تومان است، اين در حالي است كه در بازار ۳۰۰ 
ميليون تومان عرضه مي شد و در ۱۰ روز گذشته ۳۰ ميليون تومان به 
نرخ اين خودرو اضافه شد و امروز ۳۳۰ ميليون تومان به فروش مي رسد؛ 
خودروسازان مي خواهند تمام خودروهاي توليدي را در بورس عرضه 
كنند كه اينگونه نرخ ها را افزايش بدهند و به قيمت بازار نزديك كنند و 

به قول خود از ضرر بيفتند. 
وي با بيان اينك��ه ابقاي وزير صمت تأثي��ري در افزايش قيمت خودرو 
نگذاشت، افزود: بعيد است وعده هاي وزير صمت در زمينه واردات خودرو 
تا آذر عملياتي شود. از سوي ديگر خودروس��ازان مي خواهند اقدام به 
واردات كنند، ولی اجازه نمي دهند كه خودروهايي زير نرخ توليدات آنها 
در بازار عرضه شود. به گفته مدديان، حذف قرعه كشي و عرضه خودرو در 

بورس با هدف حذف سياست قيمت گذاري دستوري انجام مي شود. 
اين فعال اقتصادي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا توليد ۲۰۶ تيپ ۲ 
براي ايران خودرو بيشتر از ۱۵۰ ميليون تمام مي شود كه مي خواهد با 
عرضه آن در بورس قيمت آن را افزايش بدهد و به عبارتي نرخ كارخانه 
را به بازار نزديك كند، گفت: در اين زمين��ه نمي توانم اظهارنظر كنم، 
اما خودروس��ازان از زيان دهي س��خن مي گويند تا عيد قيمت گذاري 
دستوري و قرعه كش��ي حذف خواهد شد، اما به چه بهايي مي خواهند 

قرعه كشي را حذف كنند، نمي دانم؟
وي نرخ ۲۰۶ با دالر ۳۷ هزار توماني را حدود ۳۵۰ ميليون تومان دانست 
و افزود: خودرو به كاالي سرمايه اي تبديل شده است و دالل ها اين بازار 
را مديريت مي كنند و به هر س��متي كه بخواهند آن را هدايت و سوق 

مي دهند و مصرف كنندگان واقعي در اين بازار نقشي ندارند. 

 ۱٩٠ هزار متقاضي 
براي دريافت وام ٢٠٠ ميليون تومان روستايي

در ح�ال حاض�ر 1٩٠ ه�زار درخواس�ت ب�راي درياف�ت وام 2٠٠ 
ميليون تومان�ي وجود دارد، چراكه 1٩٠ هزار مس�كن روس�تايي 
كه در حال س�اخت هستند تس�هيالت 1٠٠ ميليون توماني اول را 
دريافت كرده اند و تقاضاي 1٠٠ ميليون توماني باقيمانده را دارند. 
اكبر نيكزاد، رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان درباره روند پرداخت وام ۲۰۰ ميليون توماني ساخت 
مسكن روستايي و شرايط دريافت آن اظهار داشت: عالوه بر متقاضيان 
براي ساخت مسكن روستايي اين تس��هيالت به متقاضيان شهرهاي 
كوچك كمتر از ۲۵ هزار نفر هم ارائه مي ش��ود و رون��د پرداخت اين 

تسهيالت آغاز شده است. 
وي درباره گاليه ه��ا از عدم همكاري بانك ها ب��راي پرداخت وام ۲۰۰ 
ميليون توماني روس��تايي ادامه داد: تمام بانك هاي عامل دولتي بايد 
نس��بت به پرداخت اين تس��هيالت اقدام كنند، در غي��ر اين صورت 
متقاضيان به بنياد مسكن شهرستان خود مراجعه و مشكل را با مديران 
بنياد مسكن آن منطقه مطرح و موضوع را پيگيري كنند، اما از زمان آغاز 

پرداخت تاكنون در اين زمينه طرح مشكلي نشده است. 
رئيس بنياد مسكن انقالب اس��المي درباره شرايط دريافت تسهيالت 
۲۰۰ميليون توماني مسكن روستايي و بحث ضامن تأكيد كرد: تا پيش 
از تصويب ضمانت سفته زنجيره اي بانك ها از متقاضيان ضامن با شرايط 
سختگيرانه مطالبه مي كردند، اما با تصويب ضمانت سفته زنجيره اي 
شرايط تغيير كرد و س��ه نفر روستايي بدون داش��تن شرط استخدام 
رسمي مي توانند براي دريافت وام به صورت زنجيره اي با سفته ضامن 

يكديگر شوند و شرايط را براي ضمانت بسيار تسهيل كرده ايم. 
نيكزاد گفت: ارزش اين سفته ها معادل ميزان وام است و براي دريافت اين 
تسهيالت نيازي به سپرده گذاري هم نيست. سود اقساط اين تسهيالت 
براي وام گيرنده همان ۵ درصد اس��ت و ۱۳ درصد باقيمان��ده را دولت 

مي پردازد؛ يارانه اي براي اين وام در نظر گرفته  شده  است. 
وي افزود: درحال حاضر دو موضوع مهم را مح��ور كارها قرار داده ايم 
كه يكي همين روند پرداخت تسهيالت ۲۰۰ ميليون توماني و تسريع 
ساخت مسكن روستايي و مقاوم كردن واحد هاي مسكوني روستايي 
است و ديگري بحث ساخت مسكن شهري در قالب پروژه نهضت ملي 
مسكن. در حال حاضر ساخت ۱٩۰ مس��كن روستايي و ۱۰۳ مسكن 
شهري را در دست اجرا داريم. با طوالني شدن روند پرداخت تسهيالت 
۲۰۰ ميليون توماني، سرعت ساخت مسكن روستايي كند شده  بود كه 
با آغاز روند پرداخت تسهيالت، سرعت پيشرفت فيزيكي اين واحدها 

افزايش پيدا مي كند. 
رئيس بنياد مسكن با بيان اينكه به زودي افتتاح هايي در بحث مسكن 
شهري خواهيم داشت، ادامه داد: در هفته دولت تعداد مسكن نهضت 
ملي را به افتتاح رسانديم و تالش ما بر اين اس��ت كه در دهه فجر هم 

افتتاح هاي نهضت ملي مسكن ادامه داشته باشد. 
نيكزاد درباره تقاضاي انباشت در بانك ها براي دريافت وام ۲۰۰ ميليون 
توماني روستايي اظهار داشت: در حال حاضر ۱٩۰ هزار درخواست براي 
دريافت وام ۲۰۰ميليون توماني وجود دارد، چراكه ۱٩۰ هزار مس��كن 
روستايي كه در حال ساخت هستند، تسهيالت ۱۰۰ ميليون توماني اول 

را دريافت كرده اند و تقاضاي ۱۰۰ميليون توماني باقيمانده را دارند. 

در دي�دار وزير صنع�ت، معدن و تج�ارت جمهوري اس�المي 
ايران با مع�اون وزير تج�ارت و صنع�ت عمان، ط�رف عماني 
آمادگ�ي خ�ود را ب�راي حض�ور كارخانه ه�اي ايران�ي 
در اي�ن كش�ور و راه ان�دازي خ�ط تولي�د هم�راه ب�ا ارائ�ه 
تس�هيالت تعرف�ه اي و ماليات�ي و اه�دا زمي�ن اع�الم كرد. 
به گزارش سازمان توس��عه تجارت ايران، در ديدار صالح بن سعيد، 
معاون وزير تجارت و صنعت عمان  و سيدرضا فاطمي امين، طرفين 
درخصوص راهكارهاي توس��عه تجارت و مبادالت تجاري ميان دو 
كشور سرمايه گذاري هاي مش��ترك، تهاتر كاال، توافقنامه تجارت 
ترجيحي و حضور ش��ركت ها و كارخانه هاي ايراني در عمان بحث 

و تبادل نظر كردند. 
س��يدرضا فاطمي امين، وزير صمت  به آمادگي ايران و شركت ها و 
كارخانه هاي ايراني براي سرمايه گذاري در عمان اشاره كرد و افزود: 
اكنون يكي از كارخانه هاي توليد ل��وازم خانگي آماده احداث خط 
توليد در عمان اس��ت، اما ما پيشنهاد مي كنيم كه اين خط توليد با 

سرمايه گذاري مشترك تجار عماني و ايراني احداث شود. 
وي به رش��د ۷۰درصدي تجارت ايران و عمان در هفت ماه س��ال 
۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ اشاره كرد و گفت: خوشبختانه بيشتر 
مواردي كه در سفر به عمان با همتايان عماني توافق شده بود، محقق 

شده است و مواردي نيز باقيمانده كه نياز به پيگيري بيشتر دارد. 
 درخواست عمان براي سرمايه گذاري كارخانه هاي دارويي 

و لوازم خانگي ايراني در اين كشور
صالح بن سعيد مس��ن، معاون وزير تجارت و صنعت عمان در اين 
نشست به بازديد خود از مجتمع هاي صنعتي و كارخانه هاي ايراني 
در تهران و اصفهان اش��اره كرد و گفت: ما خواستار سرمايه گذاري 
كارخانه هاي ايراني از جمله دارويي و لوازم خانگي در عمان هستيم. 

در اين مسير تسهيالت ويژه مالياتي و تعرفه اي براي ايراني ها در نظر 
گرفته ايم و حاضر هستيم در هر نقطه اي كه طرف ايراني مايل باشد، 

زمين براي احداث كارخانه و خط توليد در اختيارش قرار دهيم. 
معاون وزير تج��ارت و صنعت عمان به بازديد خود از يك ش��ركت 
داروسازي در تهران اشاره كرد و گفت: قرار است در عمان شهرك 
پزشكي تأسيس شود و امروز به اين شركت ايراني پيشنهاد داديم 
به عنوان اولين شركت در اين ش��هرك كار خود را براي توليد دارو 

آغاز كند. 
وي به س��فر رئيس بانك مركزي عمان در هفته گذشته به تهران و 
ديدار با همتاي ايراني خود اشاره كرد و افزود: در اين ديدار بسياري 
از مش��كالت تبادالت مالي بررس��ي و براي حل آنها راهكار در نظر 

گرفته شده است. 
صالح بن سعيد مسن همچنين به افتتاح صرافي مشترك دو كشور 
در عمان و در روزهاي آتي اش��اره كرد و گفت: دولت عمان درصد 
زيادي از بودج��ه درماني خود را صرف خري��د دارو از اروپا و امريكا 
مي كند و مايل هستيم تا از ظرفيت دارويي ايراني ها نيز بهره ببريم. 

 پيشنهاد ايجاد گمرك سبز ميان ايران و عمان 
در ادامه اين دي��دار عليرضا پيمان پاك، رئيس س��ازمان توس��عه 
تجارت ايران نيز با بي��ان اينكه صادرات ايران به عمان نس��بت به 
سال گذشته رشد ۱۰۳درصدي داشته است، گفت: براي توازن تراز 
تجاري دو كشور الزم اس��ت كه تجار ايراني با ظرفيت ها و توليدات 
همتايان عماني خود آشنا شوند و نيازهاي خود را به طرف عماني 

اعالم كنند. 
وي در همين خصوص به حضور شركت هاي صنايع غذايي ايراني 
در نمايشگاه هاي عمان طي روزهاي آتي اش��اره كرد و از آمادگي 
سازمان توس��عه تجارت براي برپايي نمايش��گاهي در ايران جهت 

معرفي محصوالت و توليدات عماني خبر داد. 
معاون وزير صمت و رئيس س��ازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به 
احداث گمرك سبز در توافق با روسيه ميان اين كشور و جمهوري 
اسالمي ايران، پيشنهاد احداث گمرك س��بز ميان ايران و عمان را 
مطرح كرد كه اين پيشنهاد با استقبال طرف هاي عماني همراه شد. 
وي همچنين به مذاكرات براي امضاي توافقنامه تجارت ترجيحي 
ميان دو كشور اش��اره كرد و بيان داشت: به همين منظور در انتظار 
فهرس��ت كااليي مدنظر عماني ها در توافقنامه تجارت ترجيحي و 
همچنين فهرست كاالهاي تهاتري هس��تيم تا در قالب يك بسته 

براي تصويب به مجلس ارائه كنيم. 
پيمان پاك ب��ه موضوع هم��كاري مش��ترك دو كش��ور در ايجاد 
پلتفرم هاي فروش آنالين كاال اشاره كرد و گفت: اين موضوع سبب 

رونق و افزايش مبادالت تجاري ميان ايران و عمان مي شود. 
وي از سرمايه گذاران عماني دعوت كرد تا در پروژه هاي داخل ايران 
سرمايه گذاري داشته باش��ند، افزود: اين افراد مي توانند در توليد 

مشترك محصوالت ايراني در عمان نيز سرمايه گذاري كنند. 
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