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« ابتکار» تاثیر تعیین سقف برای اجارهبها بر بازار را بررسی میکند

جعفری در نشست کارگروه کنترل مدیریت
فوالد مبارکه اعالم کرد

روز جهانی پزشک خانواده را
گرامی میداریم

بازار سرکش اجاره

هدایت سود فوالد مبارکه
ب هطرحهای توسعه

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت :برنامه های
توسعه ای فوالد مبارکه تا مرحله جهانی شدن،
همچنان پر فروغ پیش رود.
وجیه الله جعفری در نشست کارگروه کنترل
مدیریت شرکت فوالد مبارکه با بیان این مطلب
ضمن تشکر از ارائه گزارش مثبت این شرکت
اظهار کرد :تحقق چشم انداز این شرکت تا 1410
مبنی بر اجرای طرح های توسعه ای با نگاه جدید
به تامین زنجیره باالدستی و پایین دستی8( ،
میلیارد یورو و  170هزار میلیارد تومان سرمایه)،
با مدیریت مناسب امکان پذیر است.
وی ادامه داد :توسعه مجتمع فوالد مبارکه،
یک دغدغه ملی است و ایمیدرو همه تالش خود
را برای فراهم ساختن بستر این روند اعم از تامین
مواد اولیه ،زیرساخت ها ،رفع موانع انتقال آب
خلیج فارس ،نوسازی و فناوری و … به کار می
گیرد.
هدایت سودها به سمت افزایش سرمایه شرکت
با هدف اجرای طرح های توسعه
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه
برنامه افزایش سرمایه شرکت فوالد مبارکه برای
توسعه ،اقدامی مناسب است ،تصریح کرد :نگاه
ایمیدرو به موضوع سود به عنوان سهامدار ،این
است که این سازمان هیچ سودی درخواست نمی
کند و تمایل دارد این سود ،به افزایش سرمایه
شرکت اختصاص یابد چرا که معتقدیم این اقدام
به نفع شرکت ،اجرای طرح ها و در کل ،به نفع
کشور است.
وی افزود :امیدواریم برنامه تقسیم سود
سهامداران به برنامه افزایش سرمایه تغییر یابد
تا شرکت فوالد مبارکه بتواند همزمان با اجرای
طرحها ،زیرساخت های مورد نیاز را هم به نحو
مطلوب تامین کند.
 30رکورد جدید تولید فوالد مبارکه در فروردین
یاسر طیب نیا ،مدیرعامل فوالد مبارکه در
نشست یادشده با اشاره به اینکه این شرکت
در فروردین امسال  30رکورد جدید در تولید
محصوالت به ثبت رسانده است ،گفت :این
رکوردها در اردیبهشت هم ادامه دارد و برنامه
ما این است که ثبت رکوردهای تولید ،به صورت
منظم و پیوسته رخ دهد.
وی ادامه داد :قبال رکوردهای تولید در
بخشهای فوالدسازی ،نورد گرم و آهن اسفنجی
حدود یکهزار تن بوده اما این رقم اکنون به 30
هزار تن رسیده است .مدیر عامل فوالد مبارکه
تصریح کرد :بهرغم کاهش صادرات ،اجازه
ندادیم محصوالت گرم ،سرد و پوشش دار با
افزایش قیمت مواجه شود.
برنامههای حوزه زبست بوم
طیبنیا با اشاره به برنامههای این شرکت در
حوزه فناوری نوین گفت :ایجاد مرکز زیست بوم
نوآوری در سال گذشته ،افزایش  600درصدی
خدمات شرکتهای دانش بنیان به ارزش  3هزار
میلیارد تومان و هدفگذاری برای ایجاد اشتغال
 2هزار نفر در این حوزه و نیز اجرای  59طرح
تحول دیجیتال با پیشرفت حدود  19.3درصد،
از جمله این اقدامات است.
اجرای  ۱۲۵۰طرح تحقیقاتی
وی افزود :تاکنون  1250طرح تحقیقاتی با بیش
از  120مرکز تحقیقاتی انجام شده و امیدواریم در
سال  1404یک جهش در تحقیق و توسعه داشته
باشیم .طیبنیا ادامه داد :طی سالهای  99و
 ،1400تعداد  1551قطعه و تجهیز بومی سازی
شده و برنامه بومی سازی امسال نیز  1600قطعه
و تجهیز است .به گفته وی ،اکنون بیش از 90
درصد قطعات ،بومی سازی شده و حدود 878
میلیون دالر صرفه جویی ارزی شده است.
طیبنیا با اشاره به برنامه تولید شرکت فوالد
مبارکه در سال  1401گفت :طی سال جاری،
برنامه تولید گندله از  6.709میلیون سال
 1400به  7.200میلیون تن ،آهن اسفنجی از
 7.302میلیون به  7.930میلیون تن ،تختال
از  7.897میلیون تن به  8.420میلیون تن،
نورد گرم از  6.154میلیون به  6.500میلیون
تن و نورد سرد از  1.602میلیون به 1.600
میلیون تن است.
وی ادامه داد :در حال حاضر خاکبرداری طرح
نورد گرم  2انجام شده است.

بازاروسرمایه

طی چند سال گذشته بازار مسکن با شوکهای
بسیاری روبهرو بود و در پی افزایش قیمت در این
حوزه ،بسیاری از خانوارها قید خرید خانه را زده و به
اجبار گزینه اجاره مسکن را انتخاب کردهاند.
در این میان اما راهکارهایی برای کاهش چالش
خانوارها مطرح میشود .تعیین سقف اجارهبها
یکی از این راهکارهایی است که به گفته عدهای از
کارشناسان نه تنها نمیتواند بازار اجاره را کنترل
کند بلکه سبب به وجود آمدن چالشهای جدید
در این حوزه میشود ،به گفته آنها قانون اقتصاد و
هر بازاری عرضه و تقاضا بوده و با دستور نمیتوان
بازارها را کنترل کرد .این در حالی است که برخیها
معتقدند تعیین سقف اجارهبها میتواند آرامش را به
بازار مسکن بازگرداند و با چنین تصمیماتی قطعا از
مستاجران حمایت میشود.
بازار اجاره سرکش با دستور مهار نمیشود

طبق مصوبات ستادهای مقابله با کرونا و تنظیم
بازار ،بازار اجاره مسکن برای سومین سال پیاپی ،دارای
سقف قیمتی شده است .بر همین اساس ،سازمان
تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران امالک
متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند ،برخورد
کند .حال این پرسش مطرح میشود که آیا تعیین
سقف برای اجارهبها میتواند افزایش سرسامآور کرایه
را مهار کند یا خیر؟ محمود فاطمیعقدا ،کارشناس
بازار مسکن در پاسخ به این پرسش به «ابتکار»
گفت :در حوزه اقتصاد دستورها هیچ اثری نداشته
و ندارند ،بازار اجاره نیز از این قاعده مستثنی نبوده
و طی سالهای گذشته این مسئله ثابت شده است.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد :من نمیدانم
دوستان با کدام منطق و دلیل چنین تصمیماتی را
میگیرند .واقعا جای سوال دارد که بر اساس کدام
تحلیلسقفیرابرایاجارهبهاتعیینمیکنند.دوستان
از سال گذشته که سقفی برای اجارهبها تعیین شد تا
به امروز وقت داشتهاند تا با برنامههایی بستری را
برای جلوگیری از جهشهای اجارهبها فراهم کنند.
اما متاسفانه مسئوالن طی یک سال گذسته اقدامی
را انجام ندادهاند و این مسئله هر سال ما است.
وی افزود :هر سال در فصل جابهجایی دستوراتی
میدهند و در ظاهر انگار میخواند رفع تکلیف کنند
وگرنه تصمیمگیران خودشان میدانند که بازار اجاره
با دستور در مسیر اصالح قرار نمیگیرد .فاطمیعقدا
در ادامه صحبتهایش به ضرورت تدوین برنامههای
کارآمد تاکید کرد و افزود :اجارهبها تابع قیمت ملک و
تورم بازار است .درست است که قیمتها باید کنترل
شود تا فشاری از دوش خانوارها برداشته شود اما این
مسئله نیازمند برنامههای دقیق است.

آزادسازی قیمتها بر تمام حوزهها اثر میگذارد
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به بحث
آزادسازی قیمتها اشاره کرد و در اینباره گفت:
اصالح و آزادسازی قیمتها تصمیم به حقی بود و
باید اجرا میشد اما ای کاش اصالح قیمتها به طور
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سقف افزایش اجارهبهای مسکن ۱۴۰۱نسبت به اجارهبهای سال  ،۱۴۰۰در تهران حداکثر  ۲۵درصد ،کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت  ۲۰درصد
و سایر شهرها  ۱۵درصد به تصویب رسید.

اجار هبهاتابع
قیمت ملک و
تورم بازار است.
درست است
که قیمتها باید
کنترل شود
تا فشاری از
دوش خانوارها
برداشته
شود اما این
مسئلهنیازمند
برنامههایدقیق
است
کامل اتفاق میافتاد نه فقط برای چند کاالی اساسی.
به هرحال این اصالح قیمتی تاثیر خود را بر تمام
اقتصاد میگذارد و اجارهبها نیز یکی از مسائلی است
که از آزادسازی قیمتها ثاتیر میپذیرد.
وی افزود :صاحبخانهها در همین کشور زندگی
میکنند و وقتی افزایش قیمت در حوزههای مختلف
ش قیمتها را لمس میکنند
رخ میدهد و این افزای 
طبیعی است که آنها هم اجاره ملکشان را نسبت
به تورم افزایش میدهند .بنابراین نرخ اجارهبها فراتر
از حدی میشود که وزارت راه و شهرسازی تعیین
کرده است .این تفاوت نشان میدهد که تصمیمات
کارشناسانه اتخاذ نشده و صرفا یک دستور است.
تاثیر ساخت خانههایی مخصوص اجاره بر کنترل
بازار
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفتوگو

ساخت مسکنهایی مخصوص برای استیجار را
یک راهکار موثر در کنترل بازار اجاره دانست و
در این خصوص گفت :کشور نیازمند یک نظام
اجارهداری کارآمد و نوین است .من بارها گفتهام
که شهرداریها ،بنیاد مسکن ،دستگاههای حمایتی
و شرکتهای خصوصی توانایی و ظرفیت ورود به
بحث ساخت مسکن استیجاری را دارند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به ظرفیت
شهرداریها برای ساخت مسکن اشاره کرد و افزود:
شهرداریها ظرفیت باالیی در ساخت مسکن دارند.
اگر دولت بتواند حمایتهای الزم را داشته باشد
بخشی از بار ساخت مسکن استیجاری را شهرداریها
میتوانند به دوش بکشند.
فاطمیعقدا همچنین با اشاره به وایف دولت
برای کنترل بازار اجاره گفت :تمام برنامهها نیازمند

یک طرح جامع نظام استیجار در کشور هستند.
شرکتهای خصوصی فرصتهای خوبی برای
ساخت مسکن هستند و دولت باید راه را برای اینگونه
فعالیتها باز کند.
دولت باید سیاستهای شفافی و پایداری را
ارائه دهد در چنین شرایطی سرمایهگذاران بخش
خصوصی به میدان میآیند .دولت باید بخشی از
نقدینگیها را به این سمت هدایت کند .پس ساخت
مسکن استیجار برای کنترل بازار اجاره راهکار بسیار
مناسبی است.
این کارشناس بازار مسکن در پایان اظهار کرد:
وقتی شرایط مهیا باشد در آن زمان دولت میتواند
دستوراتی را برای کنترل و ساماندهی بازار بدهد اما
امروز که نه نظام کنترل داریم و نه نظام اجارهداری،
دستوراتی هیچ اثری را به همراه نخواهد داشت.

معرفی  4بسته ویژه و استثنایی رومینگ همراه اول در امارات
همراه اول با طراحی چهار بسته جدید و ویژه رومینگ دیتا و مکالمه ،نرخ ارتباط با کشور امارات را به میزان
قابل توجهی کاهش داد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ،همراه اول در راستای فراهم سازی رفاه و راحتی
بیشتر برای تمامی مشترکان خود ،تخفیف ویژه و استثنایی در بستههای رومینگ کشور امارات متحده عربی
ارائه کرده است.
امکان استفاده از تلفن همراه برای ارسال یا دریافت صوت ،دیتا و پیامک هنگام مسافرت به خارج از
محدوده جغرافیایی تحت پوشش شبکه اپراتور کشور مبدا ،با استفاده از شبکه های تلفن همراه کشور مقصد
را سرویس رومینگ بینالملل میگویند.
تمامی مشترکان دایمی و اعتباری همراه اول که قصد سفر به کشور امارات یا پرواز به مقصد دبی ()Dubai
را دارند ،می توانند برای مدیریت و کاهش هزینههای ارتباطی خود ،با مراجعه به فروشگاه آنالین همراه اول،
مراجعه بهاپلیکیشن «همراه من» یا شماره گیری کددستوری «ستاره  10ستاره  29133مربع»اقدام به خرید

با حضور مسئوالن بنیاد یاس و جمعی از مقامهای محلی

و فعالسازی بسته های رومینگ مختص کشور امارات کنند.
کاهش هزینههای ارتباطی و کمک به راحتی مسافران از جمله مهمترین اهداف در نظر گرفته شده برای
این بستههای ویژه است .بهترین زمان خرید بسته ،روز خروج از کشور (قبل از خروج) است و همچنین
متقاضیان میتوانند به طور همزمان چندین بسته (غیریکسان) خریداری کنند.
این طرح تشویقی که از  27اردیبهشت  1401در دسترس مشترکان قرار گرفته است ،شامل  4بسته 7
روزه با مشخصات « 400مگابایت دیتا» 1.1« ،گیگابایت دیتا  10 +دقیقه هدیه» 2.2« ،گیگابایت دیتا
 15 +دقیقه هدیه» 3.3« ،گیگابایت دیتا  30 +دقیقه هدیه» است که مشترکان همراه اول میتوانند
با استفاده از هدیه مکالمه با شمارههای ایران یا امارات تماس بگیرند یا به تماسهای از مقصد ایران
و کشور امارات پاسخ دهند .با استفاده از بستههای اینترنت رومینگ ،همه امکانات ارتباطی از جمله
مکالمه و تماس تصویری با پیامرسانها ،دسترسی به پرتالهای بانکی و اپهای ایرانی برای مشترک
فراهم میشود.

سه مدرسه کیمیای دانش در سه روستای استان لرستان افتتاحشد
با حضور مسئوالن بنیاد نیکوکاری یاس وابسته به گروه مالی
گردشگری و جمعی از مقام های محلی ،سه مدرسه در سه روستای
استان لرستان افتتاح شد.
سه مدرسه کیمیای دانش شامل یک مدرسه در روستای مگسان
شهرستان بروجرد ،یک مدرسه در روستای بگ وردی علیا از توابع
بخش خاوه شهرستان دلفان و یک مدرسه در روستای سرتپه
شهرستان بروجرد است.
مدارس مذکور در مناطق کمتر برخوردار استان لرستان توسط
بنیاد نیکوکاری یاس وابسته به گروه مالی گردشگری احداث شده
است.
در مراسم افتتاح این مدارس ،مرتضی خامی مدیرعامل سابق بانک
گردشگری و مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
و گردشگری ایران “سمگا” ،امامان جمعه این مناطق ،بخشداران،
مسئوالن آموزش و پرورش ،مسئوالن اداره کل نوسازی مدارس و
نماینده انجمن خیرین مدرسهساز حضور داشتند .در این مراسم

دانشآموزان با پوشیدن لباسهای محلی به استقبال مسئوالن
آمدند و از افتتاح مدارس مذکور ابراز خوشحالی و شادمانی کردند.
بنیاد نیکوکاری یاس از ابتدای تاسیس تاکنون در مجموع 29
مدرسه را در نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق کمتربرخوردار کشور
احداث کرده و تحویل آموزش و پرورش داده است .در حال حاضر
هزاران دانش آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند.
فعالیتهای انجام شده در بنیاد نیکوکاری یاس با حمایت و کمک
بانک گردشگری بوده است .بانک گردشگری  100شعبه در سراسر
کشور دارد و بنیاد یاس درنظر دارد به ازای هر شعبه بانک ،یک
مدرسه و در مجموع  100مدرسه در مناطق کمتربرخوردار کشور
بسازد.
عملیات اجرایی این مدارس خرداد ماه سال گذشته شروع شده
بود.
بنیاد نیکوکاری یاس زیرنظر گروه مالی گردشگری فعالیت
میکند.

سازمان جهانی پزشک خانواده ( )WONCAاز
سال  ۲۰۱۰میالدی ،روز نوزدهم ماه می را به عنوان
روز جهانی پزشک خانواده معرفی کرده است.
یادآوری و بزرگداشت این مناسبت نشان از
اهمیت پزشکان خانواده در نظامهای سالمت
پیشرو و همچنین توسعهی اجتنابناپذیر آن در
آیندهی همه ی کشورها دارد.
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ،سامانه
دسترسی افراد به خدمات نظام سالمت ،با هدف
توزیع عادالنه سالمت بین همه اقشار جامعه
است که در راستای تحقق سیاستهای ابالغی
مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه به اجرا
درآمده است .پزشک خانواده ،یعنی هر ایرانی،
یک پزشک مسئول داشته باشد ،پزشکی که از
زمان تولد و حتی قبل از تولد ،مراقب سالمت
اوست و در صورت بروز بیماری اگر در حیطه
توان او باشد به درمان میپردازد و فقط در صورت
نیاز ،فرد را به پزشک متخصص ارجاع میدهد.
همه این خدمات به عنوان خدمات سطح اول،
طرح پزشک خانواده تعریف میشود ،بعد از
آن نظام ارجاع به میان میآید یعنی در صورتی
که یک بیمار ،نیازمند خدمات پزشک متخصص
باشد ،به سطح دو که پزشک متخصص در
بیمارستان است ،ارجاع میشود و باز هم اگر
به خدمات فوق تخصصی نیاز داشت به سطح
سه که خدمات یک پزشک فوق تخصص است،
ارجاع داده میشود .پزشکان خانواده ،پزشکانی
هستند که برای انجام مراقبتهای سالمتی،
تشخیص و درمان بیماریهای افراد در هر سن
و جنسی آموزش دیده اند .آنها در صورت نیاز
میتوانند مشاور خوبی برای بیماران برای پیگیری،
تشخیص و درمان به وسیله متخصصان باشند.
پزشک خانواده ،کمک میکند که هر فرد از
طریق یک برنامه ویژه خود مراقبتی ،سالم بماند.
برای پیشگیری از بیماریها ،پزشک خانواده به
افراد تحت پوشش خود مشاوره الزم برای تغییر
در شیوه زندگی را ارائه میدهد و انجام این
تغییرات را پیگیری میکند و البته در شرایطی
که برای سالمتی افراد تحت پوشش الزم بیند،
بیماران را برای تشخیص و درمان تخصصی به
متخصصان مربوطه ارجاع میدهد و یا با آنها
مشاوره میکند.
مراقبتهایی که پزشکان خانواده قادر به
ارایه آنها برای افراد تحت پوشش خود هستند
شامل :مراقبت از تمام افراد تحت پوشش خود
در هر سن و جنس از نوزاد تا سالمند است.
مراقبت از سالمت روان ،سالمت گوش ،حلق،
بینی و شنوایی ،سالمت چشم و بینایی ،مراقبت
از سالمت پوست و مو ،دستگاه گوارش ،دستگاه
اعصاب ،سالمت کلیهها و دستگاه ادراری و
تناسلی ،مراقبت از بیماران مزمن تحت پوشش
و عالوه بر این ،مشاوره سالمت باروری و تنظیم
خانواده ،انجام مراقبتهای فوری پزشکی از
جمله مراقبتهایی است که پزشکان خانواده
برای افراد تحت پوشش خود انجام میدهند.
انجام معاینات دوره ای و پیگیری وضعیت
سالمت مردم  ،دسترسی آسان و شبانه روزی
مرم به خدمات سطح اول ،حذف پرداخت
هزینههای اضافی درمان ،بهره مندی یکسان
افراد جامعه از سرانه سالمت ،برقراری نظام
ارجاع و جلوگیری از مراجعه مکرر مردم به
پزشکان مختلف و تشکیل پرونده سالمت از
ی باشد.
جمله ویژگیهای پزشک خانواده م 
افرادی که پزشک خانواده دارند ،در واقع یک
مشاور امین و مطلع برای مشکالت پزشکی خود
دارند .اجرای برنامه پزشک خانواده در بسیاری
از کشورها ،سابقه  70ساله دارد  .انگلستان،
ک خانواده است
یکی از پیشگامان برنامه پزش 
و مهمترین رکن نظام ارجاع در این کشور
پزشکانعمومی هستند .بیماران تماسزیادی با
پزشکان متخصص ندارند و تنها وسیله مراجعه
ن عمومی
به این دسته از پزشکان از طریق پزشکا 
است .در لندن ،هیچ فردی بدون مراجعه به
پزشکعمومی ،به پزشک متخصص مراجعه
نمیکند .کانادا هم از اولین کشورهایی است که
سیستم همگانی مراقبت های بهداشتی و درمانی
را که  medicareنامیده میشود ،عرضه کرد.
شیوه دسترسی از طریق پزشک خانواده و نظام
ارجاع است .در کشور عزیزمان ایران نیز بیش
از  12سال است که برنامه پزشک خانواده در
برخی نقاط کشور در حال اجرا است.

هشدار مديرعامل اتحاديه تعاونيهای عمراني تهران در مورد خطر جدی تعاونی نماها
خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران در جمع
اصحاب رسانه بابیان اینکه اتحادیهها بر اساس آنچه که قانون برای آنها
تعیین کرده است شأن نظارتی دارند و اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران
هم از این قاعده مستثنا نیست گفت :بنابراین ما در پروسه و فرایند نظارت
به مواردی برمیخوریم که نیازمند اطالعرسانی عمومی است.
باقرپور بیان کرد :اولین نشست را در اسفند  ۹۹بعد از فروکش کردن رشد
فزاینده قیمت مسکن برگزار کردیم و بحث راهکارهای تعاون برای برونرفت
بازار مسکن از بحران مطرح کردیم .در آن نشست اعالم کردیم که آماده
ارائه طرحی برای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و دهکهای ضعیف جامعه
هستیم .او با بیان اینکه در این نشستها صراحتا ًبحث مشارکت جمعی در
تولید مسکن مطرح شد ،افزود :طرحهایی در سال  ۱۴۰۰به مرحله اجرا رسید
که با مشکالتی که از سوی برخی مسئوالن برای ما ایجاد شد اجرای طرح
متوقف و موکول به بررسی بیشتر شد .در آبان ماه سال گذشته نشست دوم
را برگزار کردیم و در آن نشست مروری بر عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم داشتیم و بحث مشخص عدم اجرای
سند توسعه تعاون طی دو دولت گذشته را مطرح کردیم ،بعدازآن نشست
و به فاصله  ۵روز شاهد تحوالتی در معاونت تعاون وزارتخانه بودیم و یک
مدیریت جهادی به این بخش ورود پیدا کردند و عمال ًرویکرد تعامل سازنده
در وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تشکلها و اتحادیهها برقراری شد.
او تأکید کرد :اهتمام و جدیت ویژهای در این معاونت نسبت به اجرای سند
توسعه تعاون وجود دارد و تحقق اهداف کمّی و کیفی که در این صنعت
مطرحشده بحث سهم  ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد کشور و بحث سهم ۵۰

درصدی شرکتهای تعاونی مسکن در تولید مسکن موردنیاز کشور مطرح
شد و تمامی این اعداد در نشست آبان ماه سال  ۱۴۰۰مطرح شد .باقرپور
با بیان اینکه امیدواریم کمکم موانعی که بر سر راه شکوفایی بخش تعاون
هست برطرف میشود افزود :از همه اقدامات مهمتر این است که جایگاه
نظارتی در بخش تعاون تقویت میشود .این جایگاه نظارتی نقش بسزایی
در ترمیم دیدگاه و تفکر جامعه نسبت به این بخش از اقتصاد کشور دارد.
وی تأکید کرد :در این نشست یک تحلیل و بررسی درباره فضای کنونی بازار
مسکن و تهدیدها و فرصتهای که بهتبع عنوان بخش تعاون در این حوزه
وجود دارد بهطوریکه آمارها در بازار مسکن حاکی از یک رکود تورمی است
که شیب تورم بازار مسکن کمتر از سایر بازارهای دیگر است .او با بیان اینکه
علت این شیب به کاهش قدرت خرید مردم در بخش مسکن و بهتبع آن
برخی سوءاستفاده و کالهبرداریهایی شکلگرفته است گفت :اما در عمل
شاهد آن هستیم که همچنان تورم در نهادههای تولید مسکن بسیار باال
است .مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران توضیح داد :در حال
حاضر مسکن مانند سایر اقالم گران نمیشود اما شاهد آن هستیم که برای
اجزا تولید مسکن این اتفاق میافتاده و شاهد افزایش قیمت هستیم .باقرپور
بیان کرد :در بدو ثمره این موارد کاهش ساختوسازهای واقعی خواهد بود و
از سوی دیگر کمرنگتر شدن نقش بخش خصوصی و بخش تعاون است.
سیاستگذاری نادرست وزارت راه ،عامل اصلی رکود بازار مسکن
باقرپور درخصوص علت این موضوع گفت :علت این امر سیاستگذاری
غلط نهاد متولی مسکن است .تولید و عرضه مسکن در کشور ما هیچگونه
یکپارچگی ندارد .معاونت مربوطه در در وزارت راه و شهرسازی به ظاهر

اراده و توانایی برای حل مشکالت و اجرای طرح های بخش مسکن
را ندارند .از سوی دیگر باید در نظر داشت مسئله مسکن بهصورت
تکبعدی قابلحل نخواهد بود باید تمامی دستگاهها توسط متولی امر باهم
در این زمینه همسو شوند
کاهش سهم بخش خصوصی ،بستری برای سودجویی شیادان بازار مسکن
او ادامه داد :در تولید و عرضه مسکن بسیار عقب هستم .اینیک
واقعیت تلخ است که وجود دارد و سهم بخش خصوصی و تعاون هم
به دالیلی در این موضوع هرروز کوچکتر میشود اما این فضای کلی
متأسفانه بستری فراهم کرده برای عدهای از افراد که کامال ً شیادان و
کالهبردارانه سوءاستفاده کنند .کارشناس مسکن تأکید کرد :موضوعی
که اتحادیه از سال  ۱۳۹۹و همچنین اواخر سال گذشته اداره کل راه و
شهرسازی استان تهران نیز مکررا ًراجع به آن هشدار دادهاند.
بحران قریبالوقوع در بازار مسکن و کالهبرداری تعاونینماها
باقرپور با بیان اینکه بررسی تخصصی و تحلیلی راجع به این بحران
خاموش یا نیمه خاموش امروز داشته باشیم افزود :طی  ۱۲سال گذشته
قانون ساماندهی پیشفروش مسکن در مجلس شورای اسالمی مطرح شد
و برخی پروژههایی در آن مطرح شد و مردم در آن اقدام بهپیش خرید
واحد مسکونی میکردند ازجمله نگین غرب ،شفق ،آتی شهر و مواردی از
این قبیل را شامل میشد .بعد از گذشت چند سال مردم دیدند هر یک
واحد این پروژهها به چندین نفر فروختهشده و کسی نتوانسته بود آن را
کنترل کند در آن زمان آمدند سریع قانون وضع کردند و بهصورت خیلی
خاص و مشخص یک سری از این پروژهها در مالکیت منتسب به فردی به

نام «غ.ف» بود .مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن تهران بابیان اینکه
تمامی اموال این فرد توسط دادگاه انقالب مصادره شد و به تصرف سازمان
اموال تملیکی کشور درآمد افزود :در  ۳تا  ۴سال اخیر که ما این فضا را
در بازار داشتیم تعدادی تعاونی نما بروز پیدا کردند .این تعاونیها برخی
معامالت و مبایعهنامه کامال ًسوری و عجیب غریب توسط افراد غیر دیگر
با سمت آقای «ا.پ» بهعنوان فروشنده مال «غ.ف» را با مبایعهنامه دستی
و بدون کد رهگیری و غیررسمی را امضا کردند و روی مبایعهنامهها برخی
پروژه واهی تعریف کردند و هیچکدام از این اراضی پروانه ساختمان ندارند
و عموما ً هم در منطقه  ۲۲هستند .او اظهار کرد :علت آن است تجمیع
اموال «غ.ف» در منطقه  ۲۲بیشتر بوده و تعاونینماها باید مناطقی را
انتخاب میکردند که اقبال عمومی برای پرداخت پول بیشتر باشد .
ضرورت نظارت دقیق بر اجرای قانون پیش فروش و رفع خالءهای قانونی
باقرپور در پاسخ به این سؤال که تکلیف قانون پیشفروش در این شرایط
چه میشود مگر قانون پیشفروش اعالم نمیکند که پیش فروشنده
یعنی مالک دارای سند رسمی عرصه باشد و  ۴۰درصد عملیات فیزیکی
هم انجامشده باشد گفت :همین قانون یکنهاد را متولی امور قرار داده
اما مشخص نیست این نهاد چهکاری انجام میدهد و کجاست .تمامی
مسئوالن در این نهاد هم از زیر این بیلبوردها هر روز رد میشوند و تبلیغات
آن را در همهجا مشاهده میکنند .خواهش میکنم اگر نهاد متولی به هر
دلیلی ورود پیدا نمیکند دستگاههای نظارتی و امنیتی وارد شوند.
او تأکید کرد :در این میان چند هزار پول بالتکلیف در حال جابجایی
است که تمامی آنها سرمایههای مردم است.

