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«ایران »گزارش می دهد
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برخی «برند»های اروپایی و آسیایی ،کشورمان را در فهرست اولویت های خود قرار دادهاند
ریحانه یاسینی

مـــردان چشـــم آبـــی و زنانـــی کـــه
شـــالهایی را به ســـختی روی سرشان
نگه داشـــتهاند ،در یک اتـــاق دور هم
نشســـتهاند ،ظاهـــر آنهـــا خبـــر ازنژاد
اروپاییشـــان میدهـــد و در مقابـــل
بـــا زنـــان و مـــردان ایرانـــی ،گفتوگو
میکننـــد .در هیـــأت آلمانـــی که برای
مذاکره و آشـــنایی بـــا ایرانیها به اتاق
بازرگانـــی ایـــران آمدهانـــد ،از فولکس
واگن تا اســـتدلر ،شرکتهای مختلفی
حضور دارند و همه با اشـــتیاق تمام،
مشـــغول پیـــدا کـــردن شرکایشـــان در
نشســـت بیتوبـــی (مذاکـــره متقابل)
هســـتند .یکی از اعضای اتـــاق ایران و
آلمان میگوید« :بعد از تحریمها ،هر
کدام از شرکتهای ما ایران را فرصت
مناسبی برای سرمایهگذاری میدانند.
دنبـــال فـــروش کاال هـــم نیســـتند،
میخواهنـــد ســـرمایهگذاری و تولیـــد
مشـــترک داشته باشـــند ».این روایت،
تنها مربوط به هیأت آلمانی نیســـت،
در نزدیـــک بـــه  300هیـــأت خارجـــی
که طی یک ســـال ،بـــه پارلمان بخش
خصوصی ایران رفت و آمد داشتهاند،
تمـــام فعاالن اقتصادی با اشـــتیاق به
دنبال یافتن شـــرکای جدید آمدهاند و
بعضیها ،کارهایشان به نتیجه رسیده
است .بررســـیها از پایگاههای خبری
داخلی و خارجی و سایت شرکتهای
مختلف ،نشـــان میدهد شـــرکتهای
مختلفی از کره جنوبی گرفته تا سوئد و
آلمان در راه رســـیدن به ایران هستند.
بجـــز قراردادهای بســـیار بزرگ نفتی،
شـــرکتهای دیگری هم در حال ورود
به حوزه نفت ایران هســـتند و در حوزه
ریلهای کشور نیز روسیه ،آذربایجان و
آلمـــان در راه آمدنند .حوزههای کاری
و تعـــداد آنهـــا زیـــاد اســـت و «ایران»
در گزارشـــی ،بـــه بررســـی برخـــی از
جدیدتریـــن ســـر و صداهـــای خارجی
پرداخته است.
ëëســـوئدیهایی کـــه بـــا بیـــت کوین
موانع بانکی را دور زدند
«مارتیـــن اووینیـــن و میـــکل
یوهانســـون ،مؤسسان شـــرکت دوران
طوالنی از زندگی حرفـــهای خود را در
خاورمیانـــه ،صـــرف کار بـــا بانکهای

محلـــی در زمینـــه فرآیندهای کســـب
و کار ،تکنولـــوژی مالـــی و فاینانـــس
اســـامی کردهانـــد .ایـــران در دوران
بعد از تحریـــم ،عالیترین فرصت در
خاورمیانه است .صنایع ایرانی بشدت
بـــه ســـرمایهگذاری ســـریع مطابـــق با
اســـتانداردهای بینالمللی نیاز دارند.
در حال حاضر نفوذ فناوری اطالعات
در این کشور کم است و انتظار میرود
در ســـالهای پیـــش رو ،افزایش یابد.
شـــرکت مـــا روی یافتـــن فرصتهای
جدیـــد و مهـــم بـــرای ارســـال پـــول و
مدیریـــت ســـرمایهگذاری در ایـــران،
متمرکز است».
شـــرکت «دنیـــای دلیـــر نو» کـــه با
نـــام اختصـــاری  BNWکار میکند ،در
صفحـــه اول ســـایت خـــود ،تصویری
از نقشـــه ایـــران قـــرار داده و چنیـــن
دربـــاره فرصت بـــزرگ ایران نوشـــته
اســـت .کوینفاکـــس ،پایگاهی خبری
در حـــوزه پولهـــای مجـــازی نیز چند
ماه پیش نوشـــته بود«:سرمایهگذاری
دنیـــای دلیـــر نو» بـــه ســـرمایهگذاران
بینالمللـــی کمک میکند کـــه به دور
از تحریمهـــا ،بـــا پولهـــای مجازی در
ایران ســـرمایهگذاری کنند ».بر اساس
ایـــن گـــزارش ،یک شـــرکت ســـوئدی
بـــا اســـتفاده از «بیـــت کویـــن» بـــرای
ســـرمایهگذاری در ایـــران اقـــدام کرد.
اوایـــل امســـال بود کـــه دولت ســـوئد
در اقدامـــی تـــازه به یک اســـتارت آپ
اجـــازه داد کـــه بـــرای اثبـــات میـــزان
نقدینگی خود و ثبتنام در اداره ثبت
شـــرکتهای ســـوئد ،به جای استفاده
حساب
از حســـابهای رایج بانکی ،از
ِ
بیت کوین استفاده کند .این راهی بود
که شـــرکتهای ســـوئدی در شرایطی
که هنـــوز موانع بانکی وجود دارد ،آنها
بتوانند کارهایشان را پیش ببرند .بیت
کوین ،نوعـــی ارز مجازی اســـت که به
جای پولهـــای واقعـــی در معامالت
مورد استفاده قرار میگیرد و بر اساس
گزارش بلومبرگ ،ارزش بیت کوین از
مرز  4هزار دالر عبور کرده اســـت .این
ارزهـــا در ایران به ریـــال تبدیل و از آن
برای ســـرمایهگذاری در شـــرکتهای
سهامی عام در بورس تهران استفاده
میشـــود« .کوین دســـک» در این باره

ســـــــــــکه و طال

منبع  :بلومبرگ

ماجرا به شـ ــرکتی بـ ــر میگردد که به اسـ ــم ایران
خـ ــودرو از مـ ــردم کالهبـ ــرداری کرد .هفته گذشـ ــته سـ ــمت شـ ــرق تهران
(خیابـ ــان سـ ــراج)حدود  300نفر روب ـ ـهروی یکـ ــی از نمایندگیهای ایران
خـ ــودرو تجمـ ــع کـ ــرده بودند و خواسـ ــتار رسـ ــیدگی ایران خـ ــودرو به یک
کالهبرداری شـ ــدند .طی چند وقت اخیر مـ ــردم به یکی از نمایندگیهای
ایـ ــران خودرو (نمایندگی که چندی پیش تعلیق شـ ــده بود)رفتند و برای
خرید خودرو ثبتنام کردند.
میانگین واریز پول  40میلیون تومان بود که اگر تنها  300نفر معترض
را محاسبه کنیم آن مجموعه که خودش را به نام نمایندگی ایران خودرو
معرفی کـ ــرده بود بیـ ــش از  12میلیـ ــارد تومان کالهبرداری کرده اسـ ــت.
سـ ـ َ
ـردر عظیم آبی رنگ با کد ایران خودرو شـ ــبههای را در بین خریداران
محصـ ــوالت ایران خـ ــودرو ایجاد نمیکرد .شـ ــاید هر فـ ــردی که در چنین
موقعیتـ ــی قـ ــرار میگرفت با اطمینان نسـ ــبت به ثبتنام خـ ــودرو در آن
نمایندگی اقدام میکرد .وقتی یک مغازه کوچک در سـ ــطح شهر افتتاح
شـ ــود چندین مؤسسه سـ ــراغ او میروند و مجوزها را رصد میکنند بدین
جهت یـ ــک نمایندگی عریض و طویل بدون مجوز بـ ــرای خیلیها دور از
ذهن اسـ ــت .زمانی که این افراد میخواستند برای خرید خودرو ثبتنام
کنند به جای آنکه پول را به حساب ایران خودرو واریز کنند به حساب یک
شرکت خصوصی واریز کردند.
ëëتجمع مقابل مجلس
حال ایران خودرو هم نمیتواند نسـ ــبت به اتفاقی که رخ داده اسـ ــت
پاسخگو باشـ ــد چرا یک مجموعه از نام ایران خودروبا هدف کالهبرداری
سوءاستفاده کرده اسـ ــت .در پی این اتفاق روز گذشته افرادی که با چنین
کالهبـ ــرداری روب ـ ـهرو شـ ــده بودند به مجلـ ــس رفتند و با تجمـ ــع در برابر
سـ ــاختمان اصلی مجلس به نمایندگان مجلس عنوان کردند یک سال و
نیم است که برای ثبتنام خودرو اقدام کردیم و اکنون نه خودرو تحویل
گرفتهایم و نه پول ما برگشت داده شده است.
ëëایران خودرو :با مراجع قضایی همکاری میکنیم
با توجه به این پیشـ ــامد گـ ــروه صنعتی ایران خـ ــودرو مجدداً به مردم
هشـ ــدار داد کـ ــه در هیچکـ ــدام از نمایندگیهـ ــا واریـ ــز وجه نبایـ ــد به نام
مجموعهای غیر از ایران خودرو باشـ ــد .در این اطالعیه آمده است :گروه
صنعتـ ــی ایران خـ ــودرو ضمن ابراز تأسـ ــف درخصوص مشـ ــکالت پیش
آمده برای برخی هموطنان که محصوالت این شـ ــرکت را از یک شـ ــرکت
خصوصی خریداری کردهاند ،به اطالع میرسـ ــاند که شرکت مذکور هیچ
گونه ارتباط و وابسـ ــتگی به گروه صنعتی ایران خودرو نداشته و ندارد ،اما
در جهت احقاق حقـ ــوق و حمایت از شـ ــهروندان و در کنار آنها ،هرگونه
همـ ــکاری را از طریـ ــق مراجع قضایـ ــی و انتظامی به عمـ ــل خواهد آورد.
بدیهی اسـ ــت گروه صنعتی ایران خودرو نیز از نظر معنوی در این رویداد
متضرر شده اسـ ــت و پیگیریهای حقوقی الزم جهت احقاق حق خود را
به عمل خواهد آورد.
ëëسیر تا پیاز شرکت متخلف
طبق بررسیهای صورت گرفته شرکت خصوصی که اقدام به دریافت
وجه جهت فـ ــروش محصوالت گروه صنعتی ایران خـ ــودرو کرده ،دارای
شـ ــخصیت حقوقی مستقل اسـ ــت و تاکنون ایران خودرو با این مجموعه
هیچ قراردادی را منعقد نکرده اسـ ــت.پولهای واریزی مردم به حساب
شرکت خصوصی رفته است .از سوی دیگر ایران خودرو بهدلیل مشکالت
و اعتراضهایـ ــی که به آن نمایندگی سـ ــابق در آن محل داشـ ــته دسـ ــتور
تعلیـ ــق را صـ ــادر کرده بود .لذا شـ ــرکت خصوصی که مهـ ــر آن بر تمامی
فاکتورهای فروش محصوالت ایران خودرو اسـ ــت ،نماینده ایران خودرو
نیست .با توجه به چنین اتفاقی مردم باید دقت کنند که پول خود را تنها
به حسـ ــاب رسمی ایران خودرو واریز کنند و به هیچ عنوان به شرکتهای
متفرقه اعتماد نکنند.
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مینویســـد«:حاال ســـرمایهگذاری در
ایران به میزان زیادی ،آســـانتر شـــده
است».
ëëاشتیاق «اینپکس»
بزرگترین شرکت نفتی ژاپن
اینپکـــس ،بزرگتریـــن شـــرکت
ژاپنـــی تولیـــد و اکتشـــاف نفت اســـت
کـــه در ســـال  1966بنیـــان گذاشـــته
شـــد ،در ســـال  2006بـــا شـــرکت نفت
توکیـــو ادغـــام و هلدینـــگ اینپکـــس
تشـــکیل شـــد .در حال حاضر ،سرمایه
ایـــن شـــرکت بـــه  290میلیـــارد و 809
میلیون ین میرســـد و بیـــش از  2هزار
کارمنـــد دارد .یکـــی دو روز پیش برخی
خبرگزاریهـــای ژاپنـــی و بینالمللـــی
خبری با تیتر«بزرگترین شرکت نفت
ژاپن مشتاق ســـرمایهگذاری در ایران»
منتشـــر کردند .علی کاردر ،مدیرعامل
شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران میگوید:
«ما بارهـــا با مدیران شـــرکت اینپکس
جلسه داشتهایم؛ آنها از ما پرسیدند که
چطور میتوانند یک شرکت بهره بردار
خارجـــی پیدا کنند و ما بـــه آنها توصیه
کردیم که با شرکتهای بزرگ اروپایی
دارای فناوری باال مذاکره کنند».
اینپکـــس ،مـــاه ژوئـــن ســـال 2016
بـــرای انجـــام مطالعـــات در میـــدان
آزادگان بـــا شـــرکت ملی نفـــت ایران
تفاهمنامـــه امضـــا کـــرد .بـــر اســـاس
گـــزارش خبرگزاری کیودو ،ســـخنگوی
این شـــرکت نیز دریافـــت دعوتنامه از
شـــرکت ملی نفت ایران را تأیید کرده
و گفتـــه اســـت« :صحـــت دارد کـــه ما
چگونگی فعالیـــت در میدان آزادگان

را بررســـی میکنیم ،امـــا نمیتوانیم
در این باره جزییاتی اعالم کنیم.پس
از بررسی شرایط مناقصه و همچنین
اوضاع بینالمللـــی ،تصمیم نهایی
اتخاذ خواهد شد».
ëëآلمانیها با توربین میآیند
«مان دیزلانـــد توربو» یکی دیگر
از شرکتهایی اســـت که نام آنها در
صف ورود به ایران شـــنیده میشود.
ایـــن شـــرکت چنـــد ملیتی در ســـال
 2010در آلمان بنیان گذاشـــته شد و
بـــا فعالیت در زمینه تولید موتورها و
ماشینآالت توربینی حدود  14هزار و
 500نفر کارمند دارد ،بخشی از گروه
فولکس واگن محســـوب میشـــود و
گـــردش مالی آن به حدود  4میلیارد
یورو میرسد.
گیبـــی هابانـــا ،معـــاون رئیـــس و
رئیـــس منطقـــهای شـــرکت «مان»
در گفتوگـــو بـــا «گالـــف نیـــوز»
میگوید«:مـــا در ایران بســـیار فعال
هســـتیم .مـــا فعالیت شـــرکتمان در
ایـــران تحت عنـــوان ایران پـــاور را از
ســـر گرفتهایـــم .اکنـــون مـــا در حال
ســـاخت کارگاهی در آنجا هســـتیم.
من اخیـــراً مکانی را بـــرای طراحی و
تســـت موتورها یا توربینها در ایران
اجـــاره کـــردهام .صرفنظـــر از تمـــام
مســـائل سیاسی ،ما ایران را یک بازار
بـــزرگ بـــرای خودمـــان میبینیم».
اووه البر ،مدیرعامل این شـــرکت نیز
تأکیـــد میکند«:ایران قبـــل از وضع
تحریمها هم بازار بسیار مهمی برای
شـــرکت ما بود امـــا به دلیـــل توقف

مبادالت تجـــاری به دلیل تحریمها،
ایران ناگزیر شـــد شـــرکتهای چینی
و کـــرهای را جایگزیـــن ایـــن شـــرکت
آلمانی کند».
«ëëبیجیاف ریتیل»
با سودای سودآوری خارج از مرزهای کره
بـــر اســـاس گـــزارش فوربـــز،
بیجـــی اف ریتیـــل بـــا ارزش 4.7
میلیـــارد دالر ،یکـــی از بزرگتریـــن
کمپانیهای آســـیا به حساب میآید
و فـــروش آن بـــه  3.83میلیون دالر
میرســـد .ایـــن فروشـــگاه ،در ســـال
 1994در کـــره جنوبی بنیان گذاشـــته
شـــده و مجموعـــه بســـیار موفقی از
فروشـــگاههای زنجیرهای به حساب
میآیـــد .چنـــد وقـــت پیـــش ،پایگاه
خبـــری یونهاپ اعـــام کرد کـــه این
شـــرکت قـــراردادی بـــا یک شـــرکت
ایرانی به امضا رســـانده که نخستین
قـــرارداد هایپرمارکت زنجیرهای کره
جنوبی برای توســـعه فعالیتهایش
در خارج از مرزهای خود به حســـاب
میآید .بر اســـاس این قرارداد ،یک
شرکت لوازم خانگی ایران مسئولیت
ســـرمایهگذاری و اداره فروشگاههای
ایـــن شـــرکت کـــرهای در ایـــران را بر
عهده خواهـــد گرفت .در ســـالهای
اخیـــر ،تب آنهـــا در کالنشـــهرها باال
گرفته و همین اقبـــال مردم به آنها،
باعث شده است تا بیجی اف ریتیل
کرهای ،سودای ســـودآوری خود را به
خارج از مرزهایش گســـترش دهد و
برای نخســـتین بار ،ایـــران را انتخاب
کند.

کارشناسان در گفتوگو با «ایران» تأکید کردند

تقویت مالی تقاضا ،مهمترین راهکار خروج مسکن از رکود
سهیال یادگاری

وجـ ــود  2و نیـ ــم میلیـ ــون خانـ ــه خالـ ــی
نتوانسـ ــته پاسـ ــخگوی تقاضـ ــای مؤثر در
بازار مسـ ــکن باشد .کارشناسـ ــان اقتصاد
مسکنمعتقدندقیمتخانههایساخته
شـ ــده باالتر از توان مالی بخش وسـ ــیعی
از متقاضیان مسـ ــکن اسـ ــت و به همین
دلیل این ساخت و سـ ــاز بازار مسکن را از
رکود خارج نکرده اسـ ــت .بنابراین به نظر
میرسـ ــد در حـ ــال حاضر برای خـ ــروج از
رکود چارهای جز تقویت توان مالی خانوار
متقاضی نیسـ ــت هر چند دولـ ــت به این
منظور افزایش وام مسـ ــکن از  20میلیون
به  160میلیـ ــون تومان را بـ ــرای زوجهای
متقاضی افزایش داد اما با وجود این بنا به
گفته دولتمردان و متولیان بخش مسکن
بازپرداخت اقسـ ــاط این وام خارج از توان
برخی متقاضیان اسـ ــت به همین دلیل
دولت به دنبال کاهش سود وام و افزایش
مـ ــدت زمان بازپرداخت آن اسـ ــت تا این
راهـ ــکار به عنوان را ه حلی سـ ــریع در کنار
راهحلهـ ــای پایدار و طوالنی مدت بتواند
بازار مسکن را وارد فاز رونق کند.
مرکـ ــز آمـ ــار ایـ ــران از افزایـ ــش ۲۵.۵
درصدی پروانههای ساختمانی در بخش
مسکونی تهران در زمستان سال  ۹۵خبر
داده و پیشبینـ ــی کرده بـ ــا توجه به اینکه
این پروانههای سـ ــاخت و ساز در زمستان
سـ ــال گذشـ ــته صادر شـ ــدهاند ،در بهار و
تابستان امسـ ــال این پروانه ها به افزایش
ساخت و سـ ــاز منجر شوند بخصوص که
بر اسـ ــاس آمار اشـ ــتغال در بهار امسال،
شـ ــاغالن بخش سـ ــاخت و سـ ــاز افزایش
حدود  ۱۰۰هزار نفری نسـ ــبت به بهار ۹۵
داشتهاند .آمار  2و نیم میلیون خانه خالی
در کنار نیاز کشـ ــور به سـ ــاخت یک تا یک
و نیم میلیون مسـ ــکن بـ ــرای خانوارهای
جدید یا کسـ ــانی که میخواهند مسـ ــکن
خـ ــود را تغییـ ــر دهند نشـ ــان میدهد که
عرضهکننـ ــدگان مسـ ــکن در سـ ــالهای
قبل بدون توجه به نوع تقاضای مسـ ــکن
کاالیی را تولید کردهاند که قشـ ــر متوسـ ــط
توان خرید آن را نـ ــدارد و قیمت آن برای
تقاضاکننـ ــدگان واقعـ ــی و مؤثرگـ ــران و با

قدرت خرید آنها تناسب ندارد .بنابراین
کارشناسـ ــان بازار مسـ ــکن تأکید میکنند
بـ ــرای بازگشـ ــت رونق بـ ــه بازار مسـ ــکن
سـ ــاخت و سـ ــاز به تنهایی کافی نیست و
تجربه خالی ماندن  2ونیم میلیون خانه
ایـ ــن موضـ ــوع را بخوبی تبییـ ــن میکند،
ساخت و ساز متناسب با نوع تقاضا از یک
طرف و تقویت بنیه مالی خانوار از طرف
دیگر و به طـ ــور همزمان راهکار مؤثرتری
برای رونق بازار مسکن است.
ëëکاهش نرخ بهـــره ،راهـــکار میان مدت
افزایشتوانمالیمتقاضیان
مهدی سـ ــلطان محمدی کارشناس
بـ ــازار مسـ ــکن در گفت گو با «ایـ ــران» ،در
خصوص چگونگی خروج مسکن از رکود
میگویـ ــد :در درجـ ــه اول در بـ ــازار خریـ ــد
و فروش مسـ ــکن نباید متقاضیـ ــان را به
واقعی یا غیـ ــر واقعی تفکیـ ــک کنیم هر
کسـ ــی که پولـ ــی وارد این بـ ــازار میکند و
خانه میخرد متقاضی اسـ ــت و به رونق
کمک میکند .وی معتقد است در  5سال
گذشته داللی در بازار مسکن کامالً کاهش
یافته چون سـ ــپرد ه گذاری در بانک سـ ــود
بیشـ ــتر از خرید و فروش مسـ ــکن نصیب
سـ ــرمای ه گـ ــذاران کـ ــرده و این بـ ــازار دیگر
سودی برای دالالن ندارد.
وی افزایـ ــش تقاضـ ــا در بازار مسـ ــکن
را بـ ــرای رونق بسـ ــیار مهم تلقـ ــی کرده و
میگوید :برای افزایش تقاضا یک راهکار
افزایـ ــش توان مالی خانوار اسـ ــت که توان
مالی از طریق پسانداز در طول سـ ــالیان
برای خانوار میسـ ــر میشود اما در  10سال
گذشـ ــته با توجـ ــه بـ ــه شـ ــرایط اقتصادی
درآمد خانوار افزایش نداشـ ــته و در نتیجه
پسانداز خانوار برای مسکن تقلیل یافته
و اندوخته متقاضیان برای مسکن اندک
اسـ ــت .این فعال بازار مسکن میگوید در
این شـ ــرایط یک راهکار مؤثـ ــر دیگر برای
افزایش تقاضا ،پرداخت اعتبارات بانکی
برای خرید خانه اسـ ــت اما این راهکار نیز
بخاطر باال بودن نرخ بهره در حال حاضر
اثـ ــرش محدود اسـ ــت .به گفته سـ ــلطان
محمـ ــدی ،دولت با پرداخت تسـ ــهیالت
به خانـ ــه اولیهـ ــا و افزایش وام مسـ ــکن

گامهایی برداشته اما الزمه این کار افزایش
درآمد خانـ ــوار برای بازپرداخت اقسـ ــاط
است که آن نیز چاره ای جز افزایش درآمد
ملی بـ ــرای افزایش درآمد خانـ ــوار ندارد.
وی افزود :سـ ــال گذشـ ــته درآمدهای ملی
افزایش داشته اما این افزایش درآمد باید
تداوم داشـ ــته تا منجر بـ ــه افزایش درآمد
خانوار و کمک به متقاضیان مسکن باشد.
سـ ــلطان محمدی افزایش درآمد ملی و
درآمد خانـ ــوار را راهکار بلنـ ــد مدت برای
خروج مسـ ــکن از رکود عنوان کرد و گفت:
راهکار میان مدت کاهش نرخ بهره بانکی
اسـ ــت که با توجه به کاهش نرخ تورم این
انتظار بیهـ ــودهای اسـ ــت .در حال حاضر
نرخ بهـ ــره  14درصد برای وام مسـ ــکن با
توجه به کاهش نرخ تـ ــورم ،نرخ باالیی به
حساب میآید مثالً زمانی که نرخ تورم 20
درصد بود نرخ بهره بانکی  22درصد بود
و میتـ ــوان گفت نرخ بهـ ــره واقعی حدود
 2درصد بود بنابراین در آن شرایط خرید
خانه برای متقاضیان راحتتر بود تا االن
که فاصله نرخ تورم و نرخ بهره زیاد شـ ــده
اسـ ــت .وی خاطرنشـ ــان کرد :برای برخی
اقشار حتی نرخ بهره باید کمتر از 10درصد
باشد تا آنان بتوانند بخشی از هزینه خرید
خانه را از راه اعتبارات بانکی تأمین کنند.
ëëمسکن،محرکاقتصاد
سلطان محمدی وابستگی 30درصد
تولیدات به بخش مسکن را دلیل مهمی
برای اهمیت مسـ ــکن در اقتصاد کشـ ــور
عنوان کرد و گفـ ــت :برای رونق اقتصادی
چارهای جز رونـ ــق بازار مسـ ــکن نداریم.
هر چند دولت در 4سـ ــال گذشـ ــته تالش
زیادی بـ ــرای رونق اقتصاد انجـ ــام داده و
حتی توانسـ ــته بخش صنعت را از رشـ ــد
منفی به مثبت برسـ ــاند کـ ــه این موضوع
اهمیت زیادی در اقتصاد دارد .وی گفت:
تا مسـ ــکن از رکود خارج نشـ ــود نمیتوان
انتظار داشـ ــت اقتصـ ــاد رونق بگیـ ــرد اما
کاهش مستمر سرمایهگذاری در  15سال
گذشته این شـ ــرایط را مشکل کرده است
و همین کاستیهای مستمردر سالهای
گذشـ ــته توان مالی خانـ ــوار را برای تأمین
مسکن کاهش داده است.
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گزیده
ëëبیطرفمتهماصلیگتوندنیست
پدر جغرافیـــای ایـــران تصریح کرد:
آقای حبیباهلل بیطرف در ســـاخت
ســـد گتوند مقصـــر نبود باید ســـراغ
کارشناســـانی رفـــت که ایـــن کار را به
ایشـــان توصیـــه کـــرده بودنـــد .پرویز
کردوانی به ایرنا گفـــت :وزیران چون
خود از ابتدا در این حوزه کار نکردهاند
طبعاً نمیتوانند اشراف کامل داشته
باشـــند و در ایـــن بـــاره به گزارشـــات
کارشناســـان اعتمـــاد میکننـــد .این
کارشناســـان حـــوزه آب و سدســـازی
بودنـــد که بایـــد ایشـــان را در این باره
روشـــن و مطلع میکردنـــد که به هر
دلیلینکردند.
ëëعـــزم مشـــترک بـــرای پیشـــرفت
آزادراهتهران-شمال
رئیـــس بنیـــاد مســـتضعفان انقالب
اســـامی علت پایین بودن ســـرعت
پیشرفت طرح آزادراه تهران – شمال
تا ســـال  1393را نبود اراده مشـــترک
بین دولت و بنیاد مســـتضعفان ذکر
کرد و گفت :عزم مشـــترک ســـه سال
اخیر موجب شد پیشرفت کار در این
مدت به  80درصد برسد .به گزارش
بنیاد مســـتضعفان انقالب اسالمی،
«محمد ســـعیدی کیا» در پاســـخ به
ســـؤالی درباره آزادراه تهران  -شمال
گفت :آزادراه تهران – شمال از جمله
طرحهایـــی اســـت کـــه توســـط بنیاد
مستضعفان در حال ساخت است.
ëëبودجه۹۷استارتخورد
در جلسه اخیر ستاد بودجه ،مدیران
ســـازمان برنامـــه و بودجه بررســـی و
پیگیـــری الیحـــه بودجـــه  ۱۳۹۷را در
دستور کار قرار دادند .به گزارش ایسنا،
کمتر از چهار ماه دیگر به زمان قانونی
تحویل الیحه بودجه سال  ۱۳۹۷باقی
مانده است.
ëëموج غیراســـتاندارد بودن آبهای
بستهبندی
اداره کل اســـتاندارد اســـتان تهران از
توقیـــف آب معدنـــی با نـــام تجاری
«به آب – آکوا آلتورا» به دلیل نشـــان
جعلی و نیز غیراستاندارد بودن خبر
داد.تولیدکننده متخلف آب معدنی
مذکور به رغم ابطال پروانه استاندارد
این فرآورده در ماههای گذشته اقدام
به تولید کاالی غیراستاندارد و جعل
نشان استاندارد روی بستهبندی خود
کـــرده و به دلیـــل همیـــن تخلف به
دادگاه معرفی شده است.

