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اخبار

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان
اظهار کرد :اخیرا اذربایجان در مرز ورودی خود
پست ایستگاه بازرسی قرار داده که از هر کامیون
ورودی  ۱۳۰دالر دریافت میکند .در مسیر برگشت
هم مشکالتی را ایجاد میکنند و میخواهند
مبلغی را اضافه کنند .در واقع اذربایجان با این
کار هزینههای صادراتی ما را افزایش میدهد که
به طور اتوماتیک تاثیر منفی در تجارت ما خواهد
گذاشت و میتواند آن را کاهش دهد.
به گزارش ایسنا ،هرویک یاریجانیان در مورد
آخرین وضعیت تجاری ایران و ارمنستان اظهار
کرد :حجم صادرات ایران به ارمنستان افزایش
چشمگیری داشته است ولی از آنجا مصرف سوخت
این کشور از ایران در تابستان به اوج خود میرسد
به همین علت آمار دقیق از حجم مبادالت و میزان
افزایش صادرات ما به ارمنستان در آینده مشخص
میشود .صادرات نساجی از ترکیه که یکی از
کشورهای مهم تامینکننده نساجی ارمنستان بود
قطع شده و ایران توانسته تا حدی جای آن را بگیرد.
اخیرا اذربایجان در مرز ورودی خود پست ایستگاه
بازرسی قرار داده که از هر کامیون ورودی  ۱۳۰دالر
دریافت میکند .در مسیر برگشت هم مشکالتی را
ایجاد میکنند و میخواهند مبلغی را اضافه کنند.
در واقع اذربایجان با این کار هزینههای صادراتی
ما را افزایش میدهد که به طور اتوماتیک تاثیر
منفی در تجارت ما خواهد گذاشت و میتواند آن
را کاهش دهد.
وی اضافه کرد :در حال حاضر بسیاری از مواد
اولیه ارمنستان مانند پلیمر ،مصالح ساختمانی و
بسیاری از خدمات از طریق ایران تامین میشود.
با توجه به اینکه ایران در ارمنستان و ارمنستان
در ایران رایزن تجاری دارند امکانات نرمافزاری و
سختافزاری برای توسعه روابط وجود دارد و نشان
دهنده بهبود روند تجاری دو کشور است .بنابراین
مجموع اقدمات حکایت دارد که ایران و ارمنستان
از افزایش سطح مبادالت تجاری استقبال میکنند.
فعالیتهایی نیز برای بهبود مسائل بانکی در
تجارت دو کشور درحال انجام است و به زودی
انجام خواهد شد ،بخش خصوصی دو کشور سعی
در بازتعریف راههایی گذشته را دارد و کارها خوبی
در این زمینه در حال انجام است.

توسعه همکاری بانک مهر ایران و
معاونت توسعه روستایی

عجیبترین جغرافیای قیمتی در بازار خودرو

ایجاد  ۲میلیون شغل تا چهار سال
آینده در حوزه صنعت

ایران جایگزین ترکیه در تامین
نساجی ارمنستان شد
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دولت سیزدهم به چه سیاستهایی در حوزه خودرو باید تن دهد؟

وزیر صمت وعده داد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) گفت:
دولت تالش می کند تا چهار سال آینده چهار
میلیون شغل در کشور ایجاد شود که از این
میزان دو میلیون شغل در حوزه صنعت و بر
عهده وزارت صمت است.
به گزارش ایسنا ،سید رضا فاطمیامین ،وزیر
صمت جمعه دوم مهرماه ماه در جریان سفر
رئیس جمهوری و اعضای دولت به استان ایالم
از چهار واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی
شهرستان ایوان بازدید و در جهت رفع موانع
و مشکالت این واحدها دستورات الزم را صادر
کرد.
فاطمیامین اظهار کرد :امسال به لحاظ
اقتصادی سالی ویژه محسوب می شود و
امیدواریم با تالش و کمترین هزینه از این دوران
گذار عبور کنیم .تحول در بخش اقتصادی از
اولویتهای مهم دولت سیزدهم است که باید با
همدلی این امر مهم تقویت شود.
وی با بیان اینکه با تهیه سند راهبردی برنامهها
و منابع مالی و عملکردی ،نحوه عملکرد مدیران
ارزیابی میشود که این موضوع طی هفتههای
آینده در پنج استان کشور از جمله ایالم آغاز
میشود ،گفت :مدیران استانی ظرفیتها و
فرصتهای اقتصادی استانها را شناسایی و
مشکالت قابل حل را پیگیری کنند.
وزیر صمت با بیان اینکه مشکالت واحدهای
تعطیل و نیمهتعطیل شهرستان ایوان قابل
حل است تصریح کرد :با توجه به برنامهریزی
انجام شده با تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام،
اشتغال چشمگیری ایجاد می شود .کسری
بودجه نیز به سبب کمبود منابع و افزایش هزینه
هاست که با برنامهریزی می توان این موضوع
را نیز رفع کرد.
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به گزارش خبرآنالین ،بازار و صنعت خودرو در
کدام مسیر گام خواهد برداشت؟ این سوالی است
که در روزهای آغازین فعالیتهای دولت سیزدهم،
بسیاری از افکارعمومی را به خود جلب کرده است.
کارشناسان و صاحبنظران حوزه خودرویی معتقدند
در حال حاضر بازار خودروی ایران با یکی از
عجیبترین جغرافیاهای قیمتی مواجه است.
بر همین اساس ،کارشناسان تاکید دارند دولت
سیزدهم علیرغم فشار مضاعف تامین نیاز ارزی
کشور ،باید به تغییر شرایط تن دهند .در همین
خصوص فربد زاوه در گفتوگو با خبرگزاری
خبرآنالین درباره چالشهای خودرویی دولت
سیزدهم ،میگوید :دولت سیزدهم در حالی کار را
آغاز کرده که با کوهی از ابرچالشهای اقتصادی و
سیاسی مواجه است.
وی میافزاید :مشکالت کشور در گذر زمان در
رقابتهای سیاسی مغفول ماند و اگر هم به آن
توجهی شد ،از باب فشار به گروه سیاسی مستقر
بود .حال حاصل این رقابتهای سیاسی به دولت
و مجلس اصولگرا رسیده است و خود باید برای
مشکالتی که بعضا در ایجاد و یا ممانعت از ایجاد
آنها نقش پررنگ داشتند ،چاره بیاندیشند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح میکند:
بحرانهایی چون صندوق بازنشستگی ،بدهی
شرکتهای تجاری ،کسری بودجه دولت ،تحریم
خارجی و داخلی ،بیآبی ،کاهش توان تولید گاز و
برق در کشور ،صنایع فرسوده و ناکارآمد و اخیرا
بیماری کرونا که هرکدام برای توقف کشور به قدر
کافی مهلک هستند ،به صورت تجمیعی و همزمان
در پیش روی دولت سیزدهم است .زاوه با بیان اینکه
تکرار اشتباههای گذشته در مدیریت دوران تحریم
مشکالت را پیچیدهتر کرده است ،تصریح میکند:
سرکوب قیمتها برای کنترل تورم بهخصوص در
کاالهای مانند خودرو ،کاالهای اساسی و انرژی که به
پولپاشی گسترده ارز  ۴۲۰۰تومانی منجر شده است
و البته در کنترل تورم افسارگسیخته بیتاثیر بوده،
ابرچالش بدهی و زیان را در بنگاههای خصوصی و
دولتی فعال در این حوزه ایجاد کرده است.
بهترین تصمیم خودرویی چیست؟
وی یادآور میشود :دولت سیزدهم هر چند در
اولین جلسات خود به آزادسازی بهای مواد لبنی رای
داد و صنعت دامپروری را از این تصمیم سو رهانید،
ولی بازار مصرف را به ناچار با شوک قیمت مواجه
کرد .این تصمیم در عین اینکه بسیار تصمیم درستی
است و البته برای جبران آسیب به سبد هزینههای
خانوار به راهکارهای معقول و خردمندانه نیاز دارد،
باید به سرعت در همه بازارها اجرایی شود.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان میکند:
نظارت قیمتها و تنظیم بازار هر چند در برنامه
پیشنهادی وزیر صمت پررنگ جلوه میکند ،ولی

کارشناسان بازار خودرو با انتقاد از وضعیت قیمتها در بازار ،معتقدند در حال حاضر بازار خودروی ایران با یکی از عجیبترین جغرافیاهای قیمتی مواجه
است.

زاوه :دولت
سیزدهم در
حالی کار را
آغاز کرده که
با کوهی از
ابرچالشهای
اقتصادی و
سیاسیمواجه
است
بهترین تصمیم ،تعطیلی نهادهای مزاحمی مانند
شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده و
تولیدکننده و سپردن قیمت به مکانیزم بازار است.
هرچند حتی در بازاری رقابتی مانند محصوالت لبنی
هم بدون افزایش آزادی ،زمینه برای اجحاف در حق
مصرفکننده بسیار محیا میشود.
زاوه متذکر میشود :صنعت خودرو با وجود اینکه
کاالی اساسی نیست ،همیشه مشمول قیمتگذاری
دستوری بوده است .نکته جالب در قیمتگذاری
خودرو ،رقابت نهادهای مدعی برای پذیرش این
مسئولیت است؛ در حالی که میدانند این روشها
منسوخ بوده و منجر به توزیع عادالنه نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه به نظر میرسد ورود نهادهای
نظارتی و تحقیق در خصوص تالش مفرط در پذیرش
مسوولیتی چنین خطیر ضروری است ،میگوید:
قیمتگذاری دستوری در دولت نهم و دهم منجر به
زیان انباشت چند میلیارد دالری در صنعت خودرو
شد .مجددا در دولت یازدهم با وجود اینکه برجام
فرصتی برای جبران این مشکالت بود ،رفتار غلط
وزارت صمت سبب شد شرکتهای خودروسازی از
حاشیه ضرردهی جز با تورم عمومی کشور که خود

آیا قیمت اجارهها در پاییز کاهش مییابد؟

نقش مهمی در ایجاد آن دارند ،خارج نشوند.
این کارشناس صنعت خودرو میافزاید :خروج
ترامپ از برجام و برقراری تحریمها و اصرار دولت و
شورای رقابت به انکار تورم فزاینده ناشی از افزایش
پایه پولی در دوران رخصت تورمی دولت یازدهم،
ماشین زیانسازی این شرکتها را روشن نگاه داشت
و مجددا زیانهای سنواتی با تجدید ارزیابی به
سرمایه تبدیل شد.
عجیبترین جغرافیای قیمتی در بازار خودرو ایران
زاوه تصریح میکند :عدم اصالح قیمتها در عدم
اصالح ساختار مدیریت تولید و تامین که سبب
افزایش شدید هزینههای آنها در چند سال اخیر
شده ،تولید عملیاتی شرکتهای خودروسازی را از
خودرو به زیان تغییر داده است که در نهایت رقم
بدهی آنها را به چندین برابر ارزش دارایشان برساند.
قیمت در بازار با شرکت در برخی دورهها بیش از ۱۰۰
درصد اختالف پیدا کرد و شرکتها و دولت از درآمد
هنگفتی که میتوانست بخش قابل توجه ای کسری
بودجه را جبران کند ،محروم شدند.
وی عنوان میکند :این فضا فرصت را برای
مونتاژکاران چینی محیا کرد تا با قیمتهای نجومی

و غایت عجیب به نهایت سواستفاده از بازار ایران
دست بزنند و سودهای کالن ببرند .این کارشناس
خودرو متذکر میشود :در حال حاضر بازار خودروی
ایران با یکی از عجیبترین جغرافیاهای قیمتی مواجه
است .زاوه تاکید میکند :دولت سیزدهم علیرغم
فشار مضاعف تامین نیاز ارزی کشور ،باید به تغییر
این شرایط بیاندیشد .شرکتهای خودروسازی در
بازی پانزی گرفتار هستند و آزادسازی قیمتها و
یا اصالح قابل توجه قیمت هرچند با خطر انصراف
گسترده مشتریان مواجه است ،گریزناپذیر است.
وی با اشاره به این مسئله که آزادی قیمت در
کارخانه بدون آزادی واردات فشار مضاعف بازار
را از بین میبرد میگوید :این آزادی قیمت جریان
نقدینگی را هم اصالح میکند .اما آزادی قیمت در
کارخانه بدون آزادی واردات برای هر ایرانی بدون
پیششرطهای مانند واردات در مقابل صادرات یا
الزام به اخذ نمایندگی در شرایط تحریم یا پرداخت
وجوهات بی دلیل به بهانه خدمات پس از فروش به
شرکتهای مدعی نمایندگی هم فشار مضاعف بازار
را از بین میبرد ،هم منجر به تقویت موضع دولت و
خودروسازان در موضوع قیمتگذاری می شود.

ن شهرنشینان به حاشیه تهران
کوچ پایی 

بررسی فایلهای اجاره در نقاط مختلف شهر تهران نشان میدهد
که اجارهبها در تابستان  ۱۴۰۰نسبت به تابستان سال گذشته بین ۵۰
درصد و در برخی موارد تا  ۱۵۰درصد رشد داشته است.
به گزارش اقتصاد ،۲۴بحران تورم مسکن در سالهای اخیر موجب
از بین رفتن قدرت خرید متقاضیان مسکن شده که این امر نیز در
رشد جمعیت اجاره نشین خود را نشان داده است.
کوچ پایینشهرنشینان به حاشیه تهران
تابستان امسال در حالی که فصل نقل و انتقاالت در حوزه
مسکن را پشت سر میگذاشتیم ،رشد اجارهبها به حدی رسیده
بود که عمال ًشاهد رکود قراردها بودیم.بسیاری از فایلهای قدیمی
و نامرغوب با قیمتهای باال برای اجاره گذاشته شده بود .اگرچه
میزان قیمتگذاری دستوری در حوزه مسکن عمال ًبه صفر میرسد،
همیشه بحران خرید و فروش و اجاره وجود داشته است و نه تنها
کنترل قیمت رخ نداده بلکه در مقطعی با رشد فزاینده حباب مسکن
نیز مواجه بودهایم.
با اینحال این روزها با نزدیک شدن به پایان تابستان اجارهبها
کاهش داشته است و امید اجارهنشین آن برای تهیه سرپناه افزایش
یافته است.
بررسی فایلهای اجاره در نقاط مختلف شهر تهران نشان میدهد
که اجارهبها در تابستان  ۱۴۰۰نسبت به تابستان سال گذشته بین ۵۰

درصد و در برخی موارد تا  ۱۵۰درصد رشد داشته است .این درحالی
است که در پی شیوع کرونا ،ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد ،نباید
اجارهبها بیش از  ۲۵درصد باال برود .اگرچه حتی آمارهای رسمی
نیز این رقم را تایید نکرده و آمار تیرماه  ۱۴۰۰رسمی میگوید اجارهبها
در تهران  ۳۵درصد و در کل کشور حدود  ۳۹درصد نسبت به سال
قبل افزایش یافته است .این درحالی است که تورم نقطهای در بهار
امسال نسبت به بهار سال گذشته بیش از  ۲۹درصد رشد داشته
است .اگرچه آمارهای رسمی رقمی از متوسط افزایش اجاره بها ارائه
میدهند ،اما مشاهدات میدانی در برخی نقاط از نرخ رشدی بیش
از این آمار و ارقام حکایت دارند.
چند برابری شدن اجارهبها موجب شد تا خیلی اجارهنشین
آن محالت پایین شهر تهران به حاشیه شهرها کوچ کرده و
حاشیهنشینان نیز به شهرهای دیگر و کارتن خوابی رو بیاورند.
براساس آخرین آمار در سال  ۹۷بیش از  ۲۵هزار کارتن خواب در
تهران وجود دارد .زندگی این مردم بیخانه و سرگردان در حاشیه
شهرها به مرز نابودی کشیده شده است .این رای باید در کنار عدم
اخذ مالیات از خانههای خالی در سالهای اخیر گذاشت که غالبا ً
خانههای مرفهنشینان محالت باالشهر تهران و خانههای احتکار
شده توسط دالالن و بساز و بفروشها هستند.
علل افزایش اجارهبها در ایران
هادی حقشناس ،کارشناس حوزه مسکن با اشاره به علل افزایش
اجارهبها در تهران اظهار کرد :برخالف کاالهای مصرفی ،مسکن هم
کاالی مصرفی ،هم سرمایهای و هم مولد درآمد است؛ بنابراین از این
نظر بازار مسکن از مولفههای گوناگونی تاثیر میپذیرد و از این نظر
چند وجهی است .وقتی اقتصاد در شرایط رکوردی است ،مسکن
پناهگاهی برای پول است .اگر پول بیشتری داشته باشند به جای ارز
و سکه ،مسکن میخرند.
او در توضیح افزایش قیمت به دالیل افزایش تقاضا در سالهای
اخیر اشاره کرده و گفت :اوال ًتولید پایین مسکن و اخالل در بازار در
افزایش قیمت مسکن در این سالها موثر بوده است .دوما ً افزایش
تقاضای مسکن به علت افزایش نرخ طالق و به دلیل ازدواج ساالنه،

مستأجران قبلی و نوسازی بافتهای فرسوده رخ داده است .سوما ً

تورم  ۴۰درصدی در کشور منجر به افزایش هزینه ساخت و کاهش
تولید مسکن میشود .همیشه تقاضا برای مسکن بنا به دالیل
مختلف تحریک میشود .حال آنکه عرضه ممکن است دچار مشکل
شده و کاهش یابد .در نتیجه قیمتها به شدت رشد میکند.
علیرغم اینکه توان خرید وجود ندارد.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به پایین آمدن قدرت خرید
مسکن گفت :در حال حاضر در تهران کمترین قیمت هر متر واحد
مسکونی به  ۳۰میلیون تومان رسیده است که برای خرید یک واحد
 ۷۰متری برابر با حدود  ۲میلیارد تومان سرمایه میطلبد که عمال ً
برای یک کارمند و کارگری غیرممکن است تا این سرمایه را در یک
روند عادی تامین کند.
حقشناس به پیشبینی بازار مسکن در ماههای اخیر اشاره کرده
و تصریح کرد :قیمت اسمی مسکن در شرایطی ممکن است ثابت
باشد اما با وجود تورم در آن دوره زمانی ،میتوان گفت قسمت
واقعی مسکن کاهش یافته است .ارزش واقعی در این شرایط
کاهش پیدا کند .در چند ماه آینده بعید است که قیمت اسمی
مسکن تغییری کند اما به لحاظ قیمت واقعی ممکن است شاهد
کاهش قیمت باشیم .البته آنهم در شرایطی که افزایش تولید مسکن
را نیز شاهد باشیم .مسئله مهمتر این است که باید اقتصاد به رونق
بازگردد.
او ادامه داد :منظور از رونق این است که مردم پولشان را از مسکن
خارج کرده و به حوزه کسب و کار ببرند .تا زمانی که مسکن به
پناهگاه پول تبدیل شده انتظار کاهش در قیمت مسکن را نداریم.
و در پایان خاطرنشان کرد :سود بلندمدت سرمایهگذاری در زمین،
مسکن ،دالر و خودرو سرمایهگذاری در ایران یکسان است .این
زمان متناسب با اقتصادهای مختلف متفاوت است .زمان بلند مدت
در کشورهای توسعهیافته شاید یکسال باشد اما در ایران بین  ۳تا
 ۵سال است .افزایش قیمت مسکن موجب کوچ مردم به محالت
پایینتر خواهد شد و برخی را از حاشیه شهرها به شهرهای دیگر
منتقل خواهد کرد.

واکنش اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران به اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
روابط عمومی اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران در واکنش به اظهارات محمودزاده،
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جوابیهای صادر کرد.
متن این جوابیه به این شرح است:
جناب آقای محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تاریخ
 13/4/1400که برای اولین بار بدون هیچگونه بررسی و مطالعه علیه طرح ملی مسکن
اقساطی و اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران اقدام به مصاحبه نمود ،هر بار
موضوعی را مستمسک اظهارات خود قرار داده که این اتحادیه هر بار با پاسخ مستند به
آنها ،نادرست بودن اظهارات ایشان را اثبات کرد.
ایشان در ابتدا بدون تأمل بر اخبار و اطالعات واصله توسط واحد روابط عمومی
وزارتخانه« ،طرح ملی مسکن اقساطی» را سوء استفاده از عنوان «طرح اقدام ملی مسکن»
عنوان کردند که برای رد این مدعا تنها سواد خواندن و نوشتن و مراجعه به قوانین کفایت
میکرد.
بار دیگر اتهام پیشفروش بر خالف ضوابط قانونی را مطرح کردند که جوابیههای اتحادیه
از منظر حقوقی و فرآیندی ،ادعای ایشان را مردود و اثبات کرد که این طرح به هیچ وجه
پیشفروش نبوده و با رعایت کامل قوانین حاکم بر بخش تعاون در حال اجرا میباشد.
آقای محمودزاده متاسفانه به همین اظهارات اکتفا نکرده و بار دیگر دلیل اظهارات
نادرست خود را دلسوزی برای مردم عنوان کردند که مبادا مانند برخی از پروژهها در
گذشته ،افراد متضرر گردند که اصل حقوقی برائت ،خود ناقض هشدارها و سخنان
غیرمتعارف ایشان بود چرا که ادعای ایشان میتوانست دلیل کافی برای ایراد اتهام به هر
حرکت اقتصادی در جامعه قرار گیرد.
از سوی دیگر ایشان سنگ مردمی را به سینه میزدند که در دوران تصدی خود بر

مسند معاونت وزارت راه و شهرسازی ،اقدام مفیدی برایشان در حوزه مسکن رقم نزدند...
معاون سابق وزارت راه و شهرسازی دولت دوزادهم در مصاحبه آخر خود ماده  4قانون
نظام مهندسی را مستدل ادعاهای خود قرار دادهاند .در خصوص این ادعا نیز کافیست به
این بخش از قانون اشاره کرد که اتحادیههای تعاونی خود شأن اجرایی نداشته و طرحها و
پروژههای این اتحادیهها هم توسط پیمانکاران مجاز و کامال منطبق بر قانون مذکور و سایر
مندرجات قانونی اجرا میگردد .با این اوصاف باید گفت تنها اظهار نظر صحیح ایشان در
تمام این مدت ،اقرار به عدم شناخت از ساختار اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران
و ساز و کار طرح ملی مسکن اقساطی بوده است چرا که اگر با همین رویه مدیریت از
پشت درهای بسته ،فقط به مطالعه قانون تعاون هم اکتفا مینمودند ،متوجه میشدند
که این اتحادیه در جایگاه نظارت بر عملکرد تعاونیها حضور داشته و با طرح ملی مسکن
اقساطی بخشی از وظایف ذاتی آن معاونت را به عهده گرفته و به عنوان بخش کوچکی از
اقتصاد سعی در تعدیل قیمت مسکن در پروژههای تحت پوشش این طرح از طریق ارتقاء
تولید و عرضه با قیمت تمام شده ساخت دارد.
در نهایت باید این سوال را مطرح کرد که ایشان چگونه ادعاهای عدم خصومت با
اتحادی ه تعاونیهای عمرانی شهر تهران را مطرح میکنند ،در صورتی که خود یا هیچیک از
مدیران یا کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان یا ادارات کل،
تا به امروز حتی یک جلسه برای بررسی طرح ملی مسکن اقساطی و آگاهی از کم و کیف
قانونی و اجرایی آن با حضور مسئولین اتحادیه برگزار ننموده و تنها به غیرقانونی خواندن
آن در فضای رسانهای بسنده کردهاند؟
اگر وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم نیز موضعی در تضاد با شما
اختیار مینمود هم جای تعجب داشت.

الزم به ذکر است که چنانچه به مجوز تأسیس این اتحادیه نیز تردیدی وجود دارد،
نیازی به ارائه مدارک آن توسط اتحادیه نیست .کافیست برای تأسیس یک شرکت تعاونی
معمولی اقدام کنید تا متوجه شوید اساسنامه شما نیاز به تأیید وزارت تعاون و صدور
مجوز از این مرجع دارد یا خیر!
نهایتا ًاینکه اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران نیز در دستگاه عادل قضایی کشور
پیگیر اقدامات غیرمعمول شما بر علیه خود و سکوت ابهامگونهتان در خصوص سایر
پروژههای بدون پشتوانه و پر سر و صدای بازار خواهد بود .ما به عنوان بخشی از فعاالن
بازار مسکن و ساختمان امیدواریم شما قدری هم در خصوص سایر تحرکات و اقدامات
در این حوزه مطالعه داشته و درباره تمام این اقدامات و تحرکات ،بدون ایجاد شبهه
پاسخگوباشید!

مدیرعامل بانک مهر ایران از آمادگی این بانک
برای گسترش همکاری با معاونت توسعه روستایی
و مناطق محروم کشور خبر داد.
مرتضی اکبری مدیر عامل به همراه جمعی از
اعضای هیئت مدیره و قائم مقام بانک در جلسهای
با دکتر سید امیرحسین مدنی ،معاون توسعه
روستایی و مناطق محروم کشور به سابقه همکاری
مشترک دو نهاد و زمینههای مستعد همکاریهای
آتی پرداختند .مدنی در این جلسه اظهار کرد:
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
با بانک مهر ایران در جامعه هدف خود اشتراکات
زیادی دارد که این موضوع میتواند زمینه همکاری
مناسب این دو مجموعه را فراهم کند .هر دو
مجموعه اهداف و سیاستهای مشترکی دارند و
در پی توانمندسازی محرومان و نیازمندان هستند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور
در ادامه گفت :با عنایت به اشتراکات زیادی که
بین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم
کشور با بانک مهر ایران وجود دارد ،همافزایی این
دو مجموعه میتواند منتج به اثرگذاری باالیی در
سطح روستاها و مناطق محروم کشور شود .در
این جلسه اکبری ،مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار
کرد :این بانک هم در حوزه پرداخت تسهیالت و
هم در بخش مسئولیت اجتماعی ،توجه ویژهای
به توسعه مناطق محروم و روستایی داشته است.
از جمله تفاهمنامهای به ارزش  500میلیارد ریال
با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم
کشور دارد تا در راستای توسعه اشتغالهای خرد
روستایی ،تسهیالتی را پرداخت کند .وی همچنین
گفت :تأمین کمکهزینه مسکن برای بیش از 33
هزار نفر از مددجویان بیبضاعت به اعتبار 10
هزار میلیارد ریال ،پرداخت بیش از  600هزار فقره
تسهیالت اشتغالزایی در حوزه محرومیتزدایی و به
ارزش  60هزار میلیارد ریال ،پرداخت بیش از 550
هزار فقره تسهیالت توانمندسازی از طریق ایجاد
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و روستایی
به ارزش 59هزار و  500میلیارد ریال با همکاری
بنیاد برکت و کمیته امداد امام خمینی(ره) ،پرداخت
بیش از  12هزار فقره تسهیالت ساخت مسکن در
مناطق محروم و روستایی و درنهایت پرداخت 50
هزار فقره تسهیالت اشتغالزایی به ارزش 1400
میلیارد ریال به بانوان سرپرست خانوار بخشی از
اقدامات بانک مهر ایران در حوزه تسهیالتی و با
هدف حمایت از اقشار محروم و توسعه مناطق
روستایی بوده است .اکبری در ادامه با اشاره به
پیشرو بودن بانک مهر ایران در حوزه مسئولیت
اجتماعی ،برخی از اقدامات بانک در این بخش را
اینگونه بر شمرد :بیمه  500هزار خانه روستایی در
سه استان سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی
و ایالم ،ساخت  100واحد مسکونی برای سیلزدگان
سال  1398در استانهای لرستان ،گلستان و
خوزستان ،ساخت  5مدرسه و  3خانه بهداشت
روستایی در مناطق محروم استانهای کرمانشاه
و سیستان و بلوچستان و همچنین توزیع بیش از
 300هزار قلم وسایل آموزشی و بهداشتی در مناطق
محروم کشور بهویژه مناطق روستایی و عشایری.
مدیرعامل بانک مهر ایران ضمن یادآوری همکاری
با نهادهای حمایتی در حوزه اشتغالزایی و ساخت
مسکن ،آمادگی این بانک برای همکاری با معاونت
توسعه روستایی و مناطق محروم کشور را اعالم و
درباره زمینههای مستعد همکاری موارد مختلفی را
مطرح کرد :تمرکز منابع و اعالم عاملیت بانک مهر
ایران برای پرداخت وامهای اشتغالزایی روستایی،
همکاری در پرداخت تسهیالت ویژه نوسازی و
تقویت زیرساختهای روستایی و مناطق محروم،
همکاری در پرداخت تسهیالت ویژه بهسازی و
بازسازی خانههای مسکونی روستایی و همچنین
تقویت همکاری در توسعه طرح بیمه خانههای
روستایی در مقابل حوادث و بالیی طبیعی.

به کوشش شرکت بیمه کوثر انجام شد

منع سازمان تعزیرات حکومتی از
دخالت در دعاوی بیمهای

با پیگیریهای مکرر شرکت بیمه کوثر ،سرانجام
دیوان عدالت اداری کشور طی حکمی سازمان
تعزیرات حکومتی را فاقد صالحیت رسیدگی به
دعاوی بیم ه ای دانست.
مسئوالن این شرکت همواره در صدد ایجاد
بنیانهای حقوقی درست در صنعت بیمه
هستند که الجرم اثرات حقوقی آن میتواند
برای همه شرکتهای بیمهگر مفید باشد .داوود
کرمی با تقدیر از همکاران واحد حقوقی شرکت
گفت :پس از جلسههای مختلف در دادگاههای
بدوی ،تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری که برای
رسیدگی به یک دعوای حقوقی بیمهای در استان
گلستان تشکیل شده بود ،سرانجام با همت و
تبحر همکاران ،توانستیم دیوان عدالت اداری را
به صدور رای به نفع بیمه کوثر مجاب کنیم .وی
این اتفاق را یک دستاورد برای همه صنعت بیمه
دانست و گفت :طبق این حکم که توسط شعبه
پنج دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری صادر
شد ،سازمان تعزیرات حکومتی فاقد صالحیت برای
رسیدگی به دعاوی بیمهای است .بنابراین با استناد
به این حکم ،سازمان تعزیرات حکومتی کشور مجوز
قانونی برای ورود به دعاوی بیمهای را ندارد و بدین
سبب بسیاری از دعواها و پروندههای حقوقی که
برای صنعت بیمه ایجاد شده بود ،مرتفع میشود.

