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عکس  :افتصاد آنالین

هشداررئیسجدید
سازمانتجارتجهانی
دربارهرویکردنژادپرستانه
در توزیع واکسن

روزنامــه کامرســانت روســیه اعــالم کــرد پیامرســان

تلگــرام در نظــر دارد یک میلیــارد دالر اوراق قرضه خود را
به ســرمایهگذاران منتخب بفروشــد و از این طریق باعث

ترجمه :فاطمه موسیزاده

رئیــس

آینــده

ســازمان تجــارت جهانــی

()WTO

جذب سرمایه برای توسعه شرکت شود.

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر از اســپوتنیک ،روزنامــه

داد

کامرســانت روســیه در خبری اعام کرد پیامرســان تلگرام

توزیع واکســن» ســرعت

سرمایهگذاران منتخب بفروشد و از این طریق باعث جذب

کــه

هشــدار

تلگرام یک میلیارد
دالر اوراق قرضه
واگذار میکند

«نژادپرســتی

در

در نظــر دارد یــک میلیــارد دالر اوراق قرضــه خــود را بــه

پایاندادن بــه همهگیری

سرمایه برای توسعه شرکت شود.

و رشــد اقتصــادی را برای

را بــه گــروه کوچکــی از ســرمایهگذاران منتخب از روســیه،

کوویــد  19را کــم میکنــد

در این گزارش آمده است که گروه تلگرام این اوراق

همه کشورها  -ثروتمند و فقیر -به تعویق میاندازد.

اوکونجو-ایــواال بــه رویترز گفت کــه اولویت اصلی او

اطمینــان از اقدامات ســازمان تجــارت جهانی برای مقابله

با همهگیری است؛ او افزود« :اعضا باید تاشهای خود
را بــرای رفــع محدودیتهــای صــادرات به منظور ســرعت

بخشــیدن بــه تجــارت داروهــا و تجهیــزات مــورد نیــاز بــه
حداکثر برسانند».

وزیر دارایی سابق نیجریه و مدیر ارشد بانک جهانی

بهتازگی به ریاست سازمان تجارت جهانی منصوب شده

است و کار خود را از اول مارس ( 11اسفند) آغاز میکند.

اوكونجو-ایوئــا در مصاحبــهای در خانــهاش واقع در

حومه واشــنگتن گفت« :سازمان تجارت جهانی میتواند

در جلوگیری ازپیشرفت همهگیری كمك بیشتری كند».
او در ادامــه گفــت« :هیــچ کــس در امان نیســت تا وقتی

همه در امان باشــند ،اگر کشــورهای دیگر ایمن نشــوند.

اروپا ،آسیا و خاورمیانه خواهد فروخت و آمریکاییها را از

اتاق ایران؛ دستگاه اجرایی
یا نماینده بخش خصوصی؟

این دایره بیرون نگاه خواهد داشت.

طبــق گــزارش کامرســانت ،مســائل پولــی یکــی از

معضات قدیمی تلگرام بوده است و این شبکه اجتماعی

برای بازگشت به پروژه باکچین خود که «تون» نامگذاری

شده بود ،نیازمند دریافت پول از سرمایهگذاران و بازگشت
این پول در آینده به آنهاست.

ســرمایهگذاران روس پیشــنهادهایی را از تلگــرام

دریافــت کردهانــد .یــک منبــع آگاه میگویــد کمتریــن رقــم

پیشــنهادی بــرای خرید اوراق تلگــرام  50میلیون دالر بوده

است؛ اما این قابلیت وجود دارد که این مبلغ به  10میلیون
دالر کاهش داده شود.

این اوراق  5ساله هستند و نرخ سود ساالنه آنها هم

بین  7تا  ۸درصد خواهد بود .دارندگان این اوراق میتوانند

بدهی شــرکت به خود را به ســهام تبدیل کنند که در این

این فقط یک خسارت محسوب میشود؛ زیرا غیرمنطقی

صورت به آنها  10درصد تخفیف داده خواهد شد.

اســت وقتــی ایــن فنــاوری را داریم ،مــردم در جای دیگری
بمیرند و در صف انتظار بکشند».

اوكونجو-ایوئــا افــزود « :مطالعــات نشــان میدهــد

اگــر کشــورهای فقیر نتوانند به ســرعت جمعیــت خود را

واکسینه کنند ،اقتصاد جهانی  9تریلیون دالر در تولید از
دســت خواهد داد و تقریبا ًنیمی از ضرر آن را کشــورهای
ثروتمند متحمل میشــوند ».او گفت « :نژادپرســتی هم
از نظــر بهداشــت انســانی و هــم از نظر اقتصــادی در این

زمان برای جامعه بینالمللی بســیار هزینهبر اســت ».او

افــزود « :اولویــت بســیار مهــم بــرای من این اســت که از
تاش سازمان تجارت جهانی برای رسیدن به راهحلهای

چگونگــی دسترســی بــه واکســنها ،روشهــای درمانی و
تشخیصی به صورت عادالنه و مقرون به صرفه برای همه
کشورها ،بهویژه کشورهای فقیر اطمینان حاصل کنم».

اوکونجو-ایــواال تاکیــد کــرد از همــکاری دولت بایدن

بــرای اطمینــان از توزیــع گســترده واکســنها بــا ســازمان
بهداشــت جهانی و آنچه او گفتوگــوی «خارقالعاده» با

مشــاوران تجــاری در دفتــر نماینده تجــارت ایاالت متحده
نامید ،احساس خوشحالی میکند.

او در ایــن بــاره گفــت« :مــن فکــر میکنــم منافــع و

اولویتهــای مــا همســو اســت .آنهــا میخواهند ســازمان
تجــارت جهانــی را بــه هدف اصلی خــود نزدیک کنند؛ این

یک کارشرافتمندانه و مناسب و معقول برای مردم عادی
اســت » .او گفــت کــه نگرانیهــای دولت بایــدن را درباره

نیاز به اصاح هیات استیناف سازمان تجارت جهانی تایید
میکند ،اما این یک روند سریع و آسان نخواهد بود.

او افــزود «:ایــن هیــات نگیــن تــاج ســازمان تجــارت
جهانــی اســت و مــا واقعــا ًبایــد آن را احیا کنیــم ».پس از

آنکه دولت دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری ،سابق آمریکا،
از تأییــد انتصــاب قضات بیشــتر خودداری کرد ،ســازوکار

حــل اختــاف در ســازمان تجارت جهانی از ســال گذشــته

فلج شده است.

بــه گفتــه اوکونجو-ایــواال ،بــه وضــوح در بیــن اعضــا

اختــاف وجــود دارد  ،امــا بهویژه با توجه به تغییر لحن و
رویکرد دولت بایدن ،پیشرفت ممکن است.

مرکز پژوهشهای اتاق ایران در نقد طرح اصالح قانون اتاق بازرگانی تاکید کرده است تبدیل اتاق به نهاد عمومی
غیردولتی ،حکومتی کردن ساختار شورای نظارت و سیاسی کردن فرآیند انتخابات در عمل ماهیت صنفی و مدنی
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را از بین میبرد
مرکــز پژوهشهــای اتاق ایــران اعالم کرد

بــا تغییــر ســاختار حقوقی اتاق از یک موسســه

در ادامــه این گزارش تصریح شــده اســت:

ســازمانهای محلــی و ملــی عضــو این نهــاد باید
قطعــا ً نماینــده کســبوکارها و منافــع حرفــهای

موجب میشود مطابق با ماده  5قانون خدمات

تشکیلشده باشند .ساختار پیشنهادی در تضاد

اســامی طرحــی را با عنوان «اصــاح قانون اتاق

شــود کــه به معنــای اجازه مداخلــه بیحدوحصر

الحاقــات بعــدی آن» تقدیــم مجلــس کردهانــد؛

بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران

غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی ،اتاق

تبدیل به یک دســتگاه اجرایی میشــود .در آن
صورت دیگر نماینده بخش خصوصی نیست.

تعــدادی از نماینــدگان مجلــس شــورای

بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران و

در ایــن طــرح پیشــنهاد شــده اســت کــه ماهیت
حقوقی اتاق بازرگانی از یک مؤسسه غیرانتفاعی

بــه مؤسســه عمومــی غیردولتــی تغییر یابــد .در

غیرانتفاعی به «مؤسســه عمومــی غیردولتی»،

کشــوری اتــاق تبدیل به یک «دســتگاه اجرایی»

نهادهــای حکومتــی بــه دخالــت در امــور اتــاق
است .بدین ترتیب اتاق دیگر یک نهاد صنفی که

از بخــش خصوصــی نمایندگــی میکند ،نخواهد

خوبــی بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی و بهویژه

تولیدکنندگان کشور به شمار نمیرود.

بــه گــزارش اتــاق بازرگانــی ایــران ،مرکــز

پژوهشهــای اقتصــادی ایــن اتــاق بــا انتشــار

ریاست محترم مجلس شورای اسامی در تاریخ
 99/11/13جهــت اجــرا به رئیــس محترم جمهور

اباغشــده ،اذعــان کــرده اســت کــه نهادهایــی

گزارشــی با عنوان «اصاح قانون اتاق بازرگانی،

مانند اتاق ایران «مؤسســه خصوصی حرفهای»

واکنش نشان داده است.

کــرده اســت :در ترکیــب جدیــد شــورای عالــی

صنایــع ،معادن و کشــاورزی ایران» به این طرح

هســتند .مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران تاکید

در این گزارش تاکید شــده اســت :بررســی

نظــارت اتــاق بازرگانــی نقــش نماینــدگان اتــاق

راهکارهــای پیشــنهادی ماننــد تبدیــل اتــاق بــه

بر انتخابات از طریق ایجاد هیئت نظارت مرکزی

مــواد پیشــنهادی طــرح نشــان میدهــد کــه
نهاد عمومی غیردولتی ،حکومتی کردن ســاختار

شورای نظارت و سیاسی کردن فرآیند انتخابات

متحده به این تعامل ،روش کار برای تاش و دستیابی به

میبــرد .بســیاری از مشــکات نامبــرده شــده

منبع :رویترز

آئیننامههــا و رویههــای داخلــی اتــاق بازرگانــی

و صنایــع و معــادن و کشــاورزی ایــران را از بیــن
در مقدمــه طــرح را میتــوان از طریــق اصــاح

بســیار کمرنگ شــده اســت و بهجای آن نظارت
بــا ترکیبــی از منصوبیــن وزیــر صنعــت ،معدن و
تجارت ،دیوان محاســبات ،معــاون قوه قضائیه،

مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران در نقــد

حرکت به سمت پیچیدهتر کردن فرایند انتخاب

امــا عجلــه و شــتابزدگی در اصــاح و تغییــر

ســاماندهی قراردادهای راکد در شهرکهای صنعتی اجرا

کارشناســانه منتج شــده و دســتاوردی به همراه

بــه گــزارش ایرنا ،فتحعلــی محمدزاده در نشســت با

به همراه داشــته باشــد .شایســته ذکر است که

زیرســاخت هــا محور اصلی توســعه صنعتی اســت ،اظهار

همچنیــن در ایــن گــزارش تصریحشــده

اتــاق وجــود دارد ،فرایندهای پیشبینیشــده در

به تعهدات و قراردادهای خود عمل نکنند باید قراردادهای

درحالتوســعه مؤید این نکته است که اتاقهای

جمهــوری اســامی ایــران میتوانــد فعال شــود و

مشکل مواجه هستیم.

کردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت

نمایندگان و شورای عالی نظارت عمده ایرادهای

به توسعه زیرساختهای صنعتی داریم که اگر زیرساخت

مؤثــر بهمنظور جذب حداکثری اعضا و تمرکز بر

در پایــان گــزارش آمــده اســت :اتــاق ایــران

طرح مجلس عنوان کرده اســت :طرح کنونی با
هیــأت نماینــدگان اتــاق از طریق همسانســازی
آن بهنوعــی انتخابــات حزبــی و سیاســی و طرح

افزایــش اعتراضــات و تضادهــای میــان اعضــا،

اســت :تجــارب کشــورهای توســعهیافته و

بازرگانــی در دنیــا بیشازپیــش در حــال کمرنگ
حــذف کمکهای دولتی ،همراه بــا ارائه خدمات
نمایندگی بخش خصوصی هستند .این در حالی

اســت کــه طرح پیشــنهادی در خــاف جهت این

رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش
دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این
نهاد است.

اتاق بازرگانی ایران با اسامی مختلف بیش

معاون وزارت اطاعات و معاون سازمان بازرسی
میتوانــد جایــگاه اتــاق را در نظــام بینالمللــی

بــا قدمــت بیــش از  130ســال ســابقه فعالیــت

بهشدت تضعیف نماید.

همچنین گزارش خاطر نشــان کرده است:

در ادامه این گزارش یادآوری شــده اســت:

شکی نیست با توجه به تغییر شرایط و نیازها،

از  130ســال قدمــت دارد .پرســش اساســی این

کل کشــور بهشــدت حکومتــی شــده اســت کــه

بندهای فوق به آن اشاره شد؟

ایجاد شــهرک صنعتی محدود اســت باید ســرمایه گذاران

آشکار با این قانون است.

فســاد» اشارهشــده کــه در آن قانون کــه پس از
مطابقــت بــا سیاســتهای کلــی نظــام توســط

بــا ســایر کشــورها بهگونــهای تغییــر کنــد کــه در

بایــد در نظــر داشــت که از عمر برخــی از قوانین

دستاورد دیگری دربر نخواهد داشت.

نبود نظارتهای شایســته غیروابســته ،نماینده

چالشهای ساختار فعلی و بررسیهای تطبیقی

معــاون فنــی ســازمان صنایــع کوچک و شــهرکهای

بود .در ادامه این گزارش به قانون دائمی نمودن

تائیــد مجمع تشــخیص مصلحت نظــام از حیث

مشکل ،نتیجهگیری شده است که اتاق به دلیل

اعضــای خــود بــوده و بــرای مقاصــد غیرسیاســی

موضوعاتــی ماننــد اکثریت و اقلیــت و غیره ،جز

مقدمــه توجیهــی طــرح مجلــس با برشــمردن 11

او در این باره گفت«:من دلهره ندارم ،راهی به جلو

راه حل متفاوت خواهد بود».

تغییــر ســاختار حقوقــی اتــاق از یــک مؤسســه

«قانــون ارتقــا ســامت نظــام اداری و مقابلــه با

در عمــل ماهیــت صنفــی و مدنی اتــاق بازرگانی

میبینــم و فکــر میکنــم بــا پیوســتن دولت جدیــد ایاالت

رفع کرد.

بــر اســاس قانــون اتــاق بازرگانــی بینالمللــی،

طرحساماندهی
قراردادهایراکد
درشهرکهایصنعتی
اجرامیشود

اســت که آیــا چارچــوب حقوقی فعالیــت نهادی

میتوانــد بــدون نظرســنجی گســترده از اعضــای
آن و بررسیهای دقیق علمی درباره فرصتها و

موجــود در کشــور بیــش از  50ســال میگــذرد و

صنعتــی ایــران اعــالم کــرد بــا توجــه بــه اینکه زمیــن برای

بهروزرســانی ایــن قوانیــن نیز ضــرورت مییابد،

شــهرک هــای صنعتی به تعهــدات خود عمل کنند تا طرح

قوانین بیشــتر بــه عقبگرد قانونــی و رفتار غیر

میشود.

نخواهد داشــت و میتواند آسیبهای جدی نیز

ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان بانه با بیان اینکه توســعه

در قبــال انتقادهایــی کــه بــه برخــی کارکردهــای

کرد :در صورتی که سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی

قانون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

جدید جایگزین شود تا برای تامین زمین در این منطقه با

بــا اصــاح آئیننامههــای مرتبــط توســط هیئــت

او افزود :برای توسعه صنعتی در مناطق محروم نیاز

مدنظر طراحان محترم رفع شود.

ها فراهم نشود ،توسعه صنعتی و اشتغال ایجاد نمی شود

و تامین معیشت مردم نیز با مشکل مواجه می شود.

با تأســیس مرکز پژوهشهــا ،اولین و مهمترین

محمــدزاده بــا توجــه به کمبــود آب و خشکســالی در

مأموریت این مرکز را ارزیابی نقاط قوت و ضعف

کشــور گفت :مناطق کوهســتانی مانند کردستان گزینه از

یافتــن بدیلهایی برای عضویت فراگیر صاحبان

صنعتی فعالیت خوبی انجام شده است.

جایگزین کردن آنها با روشهای کســب درآمد

منطقه ویژه در کشور است که منطقه ویژه اقتصادی بانه

ارتقای پاسخگویی به اعضا قرار داده است .امید

بهره برداری از این منطقه با تاخیر مواجه شد.

 1399ارائــه شــود و مبانــی علمی بــرای تغییرات

کشــور گفــت 10 :قطعه زمیــن به ســرمایهگذاران متقاضی

کارکردها و ســاختارهای موجود اتــاق بازرگانی و

جز توسعه صنعتی نداریم در شهرستان بانه برای توسعه

کســبوکار ،تغییــر تدریجــی منابــع درآمــدی و

وی ادامــه داد :ســازمان صنایــع کوچــک پشــتوانه 9

از طریــق ارائــه خدمــات مؤثــر و مفید بــه اعضا و

یکی از این مناطق اســت در با توجه بروکراســیهای اداری

اســت نتیجه این بررسیها تا قبل از پایان سال

معــاون فنــی ســازمان صنایــع و شــهرکهای صنعتی

الزم در قانون اتاق را فراهم کند.

ســرمایهگذاری در منطقــه ویــژه اقتصــادی بانه واگذار شــد
کــه این ســرمایه گــذاران در زمینه پوشــاک ،لــوازم خانگی،

رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت اعــالم کرد

فــروش یا پیشفروش تمام خودروهایی که مجوز محیط
زیست را نگرفتهاند ،غیرقانونی است و بر اساس پیگیری

ســازمان حفاظت محیط زیســت جلوی این تخلف گرفته
میشود.

عیســی کانتری در گفت وگو با پایگاه اطاع رســانی

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دربــاره پیشفــروش

خودروهــای جدیــد که مجوز محیط زیســت را اخذ نکردند،

تاکیــد کــرد کــه خــودرو ســازان اجــازه پیــش فــروش چنین
خودروهایی را ندارند.

او بــا تاکیــد بر اینکه موارد پیشفــروش خودرو بدون

مجــوز محیــط زیســت بــه رئیسجمهــوری منعکس شــده،

تصریح کرد :به ریاست جمهوری منعکس کردیم تا جلوی
این کار را بگیرند .رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت

دبیر کانون انبوهسازان :حداقل قیمت مسکن ملی به متری  ۶میلیون تومان میرسد
دبیــر کانــون سراســری انبوهســازان در

واکنش به اعالم وزارت راه و شهرســازی مبنی

بر شــناور بودن قیمت مســکن ملی با توجه به
اوضــاع روز عرضــه ،تاکیــد کــرد عملکــرد وزارت

دولت به طور مستقیم در ساخت و ساز دخالت
نداشته باشد.

او افزود :اگر دو ســال گذشــته وزارت راه و

شهرســازی به بلوغ فکری رسیده بود که بخش

راه و شهرســازی در دو ســال گذشــته در حوزه

خصوصی را در کنار خود قبول کند ،امروز شاهد

فرشــید پورحاجت که در گفتوگو با ایلنا

ملی بودیم و کمترین زیان متوجه مردم میشد.

غیررسمی هشدار داد و جان  20میلیون نفر که

بــا بیــان اینکــه اگــر دو ســال پیــش بــه مشــاوره

دانست .او تاکید کرد :اقدامات غیر کارشناسی

قیمتهای اعامشــده تا قیمت هایی که اعمال

بــرای بخــش خصوصــی و چه بــرای مــردم ایجاد

میلیــون و  700هــزار تومان را دو ســال گذشــته

مسکن کامال متزلزل بود.

سخن میگفت ،همچنین درباره سکونتگاههای

در این ســکونتگاهها ســاکن هســتند را در خطر

وزارت راه و شهرســازی خســارت سنگینی را چه

مشخص برای آن است.

دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور با

پورحاجــت گفــت :تــا کنــون  100هــزار نفر

تخصصی در حوزه صنعت ســاختمان کشــور در

چــرا وزارت راه و شهرســازی بدون اطاعرســانی

بیــان اینکه در دو ســال گذشــته به عنــوان نهاد

بالــغ بــر 40میلیــون تومان پــول واریــز کردهاند؛

افزود :وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز گفته که من اجازه

 50صفحه نواقص طرح مسکن ملی را به وزارت

این خبر در حالی منتشرشده است که بهتازگی دبیر

ایرادی که به این طرح گرفتیم تیپ قراردادهای

مســکن ملی پول واریز کردهاند که هنوز برخی

پورحاجــت ادامــه داد :اعــام کردیــم ایــن

اســت .او بــا بیــان اینکــه مداخلــهای کــه وزارت

پیش فروش ندادم و باید جلویش گرفته شود.

کمیتــه فنــی صــدور مجوزهــای خودرویــی ســازمان محیــط
زیســت اعام کرده اســت که شــاهین مجوزهای الزم برای

شــماریگذاری را نگرفتــه و در گرفتــن اســتانداردهای الزم
رد شده است.

ادامه در صفحه 2

راه و شهرســازی منعکــس کردیــم ،گفت :اولین

مسکن ملی با سازندگان بود.

از شناورســازی قیمتهــا ،آوردههــای اولیــه را

دپو کرده اســت .در حالی این تعداد افراد بابت
از پروژهها حتی به مرحله جانمایی هم نرسیده

قراردادهــا بایــد رفع ایراد شــوند .تیپ قراردادها

راه و شهرســازی در دو ســال گذشــته در حــوزه

عنوان ســازندگان از این پروژه اســتقبال کند تا

ادامــه داد :هــر چند که آقــای آخوندی در بخش

بایــد بــه نوعــی باشــد کــه بخــش خصوصــی بــه

مســکن داشت ،سیاست اشتباهی بوده است،

خانوادههای شهدا ،ایثارگران و جانباز تخفیف ویژه در نظر

و به ناچار باید برای تامین زمین شهرک صنعتی شماره 2
اقدام شود.

معــاون فنــی ســازمان صنایــع و شــهرکهای صنعتی

کشــور اضافه کرد :مطالعات طراحی تصفیه خانه شــهرک

میشــود ،کمتــر میشــد ،اظهــار کــرد :قیمت دو

قیمتها صحبت نکردند.

قیمت مســکن ملی و تعیین نشــدن یک قیمت

محرومیت کاهش و توسعه صنعتی ایجاد می شود.

محمــدزاده اظهــار کــرد :بــرای واگــذاری زمیــن بــه

طبیعی و اراضی جنگلی این شهرک قابلیت توسعه را ندارد

بخــش خصوصــی توجــه میکردند مابــه تفاوت

پرســید چرا دو ســال گذشته درباره شناورسازی

مناطق محروم کشور است چرا که با حمایت در این مناطق

های فعال کشور عنوان کرد و یادآور شد :با توجه به منابع

دبیــر کانون سراســری انبوهســازان کشــور

کــرده که مصــداق بارز آن موضوع شــناور بودن

کشور حضور و حمایت از طرحهای از طرحهای صنعتی در

گرفته شده است .او شهرک صنعتی بانه را یکی از شهرک

پیشرفت فیزیکی  50درصدی پروژههای مسکن

اعــام کردنــد بایــد از وزیــر راه و شهرســازی

سرمایه گذاری می کنند.

او افزود :رویکرد سازمان صنایع و شهرکهای صنعتی

عکس  :افتصاد آنالین

استمداد از روحانی برای
جلوگیریازپیشفروش
خودروهایبدونمجوز

کولــرگازی ،صنایــع بهداشــتی و داروی و المپهــای چراغی

صنعتــی بانــه انجام شــده اســت و در ســال آینده عملیات
مســکن مداخلهای نداشــتند اما در آن دوران با

فوران قیمت هم مواجه نبودیم اما مداخله آقای
اســامی در بــازار مســکن ،این بــازار را به تاطم

کشــاند و بــه افزایــش قیمت مســکن دامن زد و

مردم را به دولت بیاعتماد کرد.

دبیــر کانون سراســری انبوهســازان کشــور

محاســبات قیمت تمامشــده برای مســکن ملی

بــرای ســازندگان و تولیدکننــدگان بیــش از 4

میلیون تومان است .اگر وزارت راه و شهرسازی
و وزارت صمــت برنامهریــزی درســتی برای ثبات

قیمــت نهادهــا نکننــد ،بــه طــور قطــع ایــن عدد

افزایش پیدا میکند.

بــا تاکیــد بــر اینکــه بخشــی اعظمــی از افزایــش

او بــا اشــاره بــه قیمــت تمامشــده مســکن

و شهرســازی بــوده اســت ،گفــت :به چــه زبانی

نمیدانیــم مســکن ملــی در چــه تاریخی تحویل

قیمــت مســکن بــه دلیــل ناکارآمــدی وزارت راه
بگوییــم جان  20میلیون نفر در ســکونتگاههای

غیررســمی در خطــر اســت و دچــار بد مســکنی
هســتند و ایــن وزارتخانه بــرای این جمعیت چه

اقداماتی انجام داده است.

پورحاجــت ادامــه داد :اکنــون طبق اخرین

ملــی بــرای متقاضیــان گفــت :با توجه بــه اینکه
میشــود و با فرض اینکه قیمتها ثابت بماند،

قیمت تمام شده مسکن ملی برای افراد در هر

متــر مربــع حداقــل  6میلیــون تومــان اســت کــه
میبینــم اختــاف فاحــش با قیمتی کــه در ابتدا

اعام شد ،دارد.

اجرایی آن آغاز می شود .تصفیه خانه شهرک صنعتی سقز

نیز به بهره برداری رسیده و این شهرک نیاز به توسعه دارد
و بــرای ایجاد شــهرک صنعتی شــماره  2ســقز نیــز آمادگی

داریم .وی گفت :منطقه ویژه اقتصادی باید به عنوان یک
الگوی موفق مناطق ویژه در غرب کشور باشد چرا که این
منطقه همجوار با مرز سیرانبند بانه قرار دارد و تقاضا برای

سرمایه گذاری در این منطقه زیاد است.

محمــدزاده با بیــان اینکه منطقه ویــژه اقتصادی بانه

یکــی از مهمتریــن قطــب هــای صنعتی اســتان ادامــه داد:

ســرمایه گذارانی که در منطقه ویژه اقتصادی بانه ســرمایه

گــذاری کننــد  13ســال از معافیتهــای مالیاتــی و گمرکــی

برخوردار میشــوند عاوه براین با توجه به اینکه از نســل

سوم است از قوانین کار جمهوری اسامی مستثتی است
و با قوانین کار خودش هدایت می شود.

