
 مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس با 
بيان اينكه بهترين خبري كه در خصوص پرديس 
مي توانم اعالم كنم اينكه دولت تمام قد پاي كار 
آمده اس�ت، گفت: اگر 2000 ميليارد تومان براي 
پردي�س اختصاص ياب�د و مردم اطمين�ان پيدا 
كنند كه دول�ت به عنوان متولي اي�ن بخش پاي 
كار آم�ده مي توانن�د رضايت دهند ك�ه از محل 
تس�هيالت، 5 ميليون تومان كم�ك كنند، ولي 
االن به هيچ وجه چنين ش�رايطي وج�ود ندارد. 
به گزارش ايسنا، حبيب اهلل چاغروندي، در نخستين 
نشست خبري خود اظهار كرد: در پرديس 82 هزار 
واحد داريم كه 13 هزار واحد در سال هاي 91 و 92 
افتتاح شده، ولي هنوز ايراداتي دارد. 68 هزار واحد 
باقي مانده كه از اين رقم هم افتتاح هايي انجام شده 
و هم اكنون كل افتتاح ها 30 هزار واحد مي ش��ود. از 
اين رقم، مردم در حدود 13 تا 14 هزار واحد مستقر 
شده اند و تعدادي هنوز ساكن نشده اند، زيرا امكان 

اينكه در اين خانه ها زندگي كنند وجود ندارد. 
وي افزود: بهترين خبري ك��ه درخصوص پرديس 
مي توانم اعالم كن��م اينكه دولت تم��ام قد پاي كار 
آمده و به اين نقطه رسيده كه بايد مسكن مهر را با هر 
روش و ساز و كاري تمام كند. مضافاً اينكه دولت به 
صورت ويژه پرديس را در دستور كار خود قرار داده 
است.  چاغروندي خاطر نشان كرد: سال 1391 من 
در پرند بودم ك��ه يكدفعه با توجه به رش��د نرخ ارز، 

جهش قيمت اتفاق افتاد. بعد از آن يك آرامش نسبي 
ايجاد شد كه طبيعتاً كارها پيش رفت. هر چند كه آن 
تالطم باعث شد با توجه به اينكه تأمين منابع مالي 
از محل آورده متقاضيان است، تغييرات قيمت باعث 
شد كه دچار مش��كل شويم و اس��تخوان الي زخم 
ماند. از قضا در نيمه دوم سال 1396 وارد يك جهش 
قيمت و چالش جديد شديم كه سازندگان هم دچار 
چالش شدند. طبيعي است كه هر از چندگاهي كه ما 

دچار تالطم مي شويم، پروژه هاي ما هم دچار تالطم 
 شوند، اما اين موضوع به مردم ارتباطي ندارد و كسي 
حق ندارد قيمت جديدي را به ملت تحميل كند. البته 
افزايش قيمت اتفاق افتاده ولي م��ا و پيمانكار حق 
تحميل قيمت باالتر را به مردم نداريم.  چاغروندي 
درخصوص پرديس گفت: پيش بيني ما اين است كه 
با 2800 ميليارد تومان پروژه ها را به نقطه مناسبي 
براي زندگي برسانيم، ولي اگر بخواهيم اسكان موقت 

داشته باشيم و مشكالت را رفع كنيم اين رقم تا كف 
2000 ميليارد تومان قابل تقليل است و ظرف يك 
سال مي توان به اين هدف رسيد.  مديرعامل شركت 
عمران شهرهاي جديد با بيان اينكه پروژه هاي باقي 
مانده به طور متوس��ط داراي 80 درصد پيش��رفت 
فيزيكي هس��تند، درخص��وص پيش��نهاد افزايش 
5ميليون توماني تسهيالت در برخي فازهاي پرديس 
گفت: زماني وام 30 ميلي��ون توماني به 40 ميليون 
تومان افزايش ياف��ت، اما پروژه باز هم تمام نش��د. 
االن بايد با هر روش��ي پروژه را به اتمام برسانيم. اگر 
2000 ميليارد تومان براي پرديس اختصاص يابد و 
مردم اطمينان پيدا كنند كه دولت به عنوان متولي 
اين بخش پاي كار بيايد مي توانند رضايت دهند كه 
از محل تس��هيالت، 5 ميليون تومان كمك كنند، 
ولي االن به هيچ وجه چنين ش��رايطي وجود ندارد. 
درخصوص رق��م 2000 ميليارد تومان دو مش��كل 
وجود دارد كه يكي محل تأمين آن و ديگري ساز و 
كار قانوني است. مي توان از طريق تهاتر زمين ارقامي 
را به س��ازندگان بدهيم، ولي مطمئنم بعد از ايجاد 
زيرساخت قانوني، دولت كمك خواهد كرد و پروژه 
پرديس را جمع مي كنيم.  وي ادامه داد: از مجموع 50 
ميليارد تومان يارانه مسكن مهر تا كنون 12 ميليارد 
تومان به ما رس��يده و اين رقم ها به قدري نيست كه 
بتوان راجع به آن بحث كرد. اين 12ميليارد تومان به 

صورت پراكنده در كل مجموعه هزينه شد. 

يك منبع آگاه به جوان گفته اس�ت: انبار س�ايپا 
مملو از قطعات اصلي و مه�م خودروهاي تندر90 
و ساندرو اس�ت، اما ظاهراً مشكالت ناشي از نوع 
قرارداد با ط�رف خارج�ي و تمايل ش�ديد براي 
گران كردن خ�ودرو، بهانه هاي اين خودروس�از 
داخلي ب�راي ش�انه خال�ي ك�ردن از ب�ار تعهد 
ب�ه خريدارانش ش�ده اس�ت. هرچند ك�ه حربه 
بخش�نامه »يكی بخر دو تا ببر« نيز به در بس�ته 
خورد و توس�ط ش�ركت س�ايپا پس گرفته شد.
 صبح روز يك ش��نبه، بخش��نامه اي از س��وي گروه 
خودروسازي سايپا صادر شد مبني بر اينكه متقاضيان 
خودروهاي تندر90 و ساندرو مي توانند  درخواستشان 
را تغيير داده و يكي از خودروهاي خانواده پرايد و تيبا را 
انتخاب كنند. بر اساس اين بخشنامه كه پس از گذشت 
چند ساعت پس گرفته شد پيشنهاداتي به خريداران 
ساندرو و تندر 90 ارائه شده بود كه در فضاي مجازي با 
عبارت »يكي بخر، دو تا ببر «دست به دست شد. سايپا 
پيشنهاد داده بود، تعهدات انواع ساندرو و استپ وي به 
دو دستگاه خودرو يك دستگاه X100 و يك دستگاه 
X200 كه يك دستگاه با موعد تحول بهمن 97 به بعد 
با قيمت زمان تحويل محصول رنوي مشتري و يك 
دستگاه با زمان تحويل آذر 98 به  قيمت روز شركت 
تبديل شود. همچنين تعهدات تندرو به يك دستگاه 
 X200 سايپا 131، س��ايپا 151( و( X100 خودرو
)تيبا، تيبا2، ساينا( با موعد تحويل بهمن 97 به بعد با 
قيمت زمان تحويل محصول رنوي مشتري تغيير يابد. 
انتشار اين خبر با واكنش مردم و بسياري از فعاالن بازار 
مواجه شد، به طوري كه سايپا مجبور شد پس از چند 
ساعت اين بخشنامه را لغو كند، اما به راستي پشت پرده 
اين بخشنامه هايي كه با نيت محك زدن افكار عمومي 

و مصرف كنندگان صادر مي شود، چيست ؟
روز گذشته، يك منبع آگاه در گفت و گو با »جوان« از 
دپوي موتور و گيربكس خودروهاي تندر 90 و ساندرو 
در انبار هاي پارس خودرو خبر داد و گفت: ماه هاست 
كه س��ايپا قطعات اين خودروها را خري��داري و انبار 
كرده است، اما به دو دليل ترجيح مي دهد خودروهاي 

پيش فروش شده را با پرايد و تيبا جايگزين كند. 
وي افزود: نخس��ت آنكه براساس قرارداد مبهمي كه 
با پژو منعقد ش��ده تا اطالع ثانوي اج��ازه توليد اين 
خودروها وجود ندارد، ضمن اينكه چنانچه اختالفات 
خودروس��ازان داخلي با اين ش��ريك خارجي شان 
برطرف شود، مي توانند با قيمت باالتري اين خودروها 
را به بازار عرضه كنند. وي تأكيد كرد: خودروسازان 
مدام از افزايش نرخ ارز س��خن مي گويند و گراني و 
نابساماني قيمت ها را توجيه مي كنند، اما از قرار دادهاي 
غير كارشناسي و يك طرفه ش��ان با شركاي خارجي 
سخني نمي گويند و با مظلوم نمايي خواستار افزايش 
قيمت ها هستند.  شايد براساس همين اطالعات بود 
كه وزير صنعت در گفت وگو با خبرگزاری دولت گفت: 
خودروس��ازان به هر قيمتی كه تعه��د كرده اند بايد 
پايبند باش��ند و طبق قراردادی كه با مردم بسته اند، 
عمل كنند. وی افزود: به طور حتم در اين قراردادها 
بايد خواس��ت مردم لحاظ ش��ود و خودروسازان به 

تعهدات خود عمل كنند. 
  چالش جدي سرمايه در گردش سايپا

البته مسئوالن عالي رتبه اين گروه خودروسازي كه 
تالش مي كنند همچنان قرار دادهاي پر ابهامشان را 
از ديد رس��انه ها و مردم پنهان نگه دارند، زيان بنگاه 
اقتصادي ش��ان را بهانه جايگزين��ي خودرو ها اعالم 
مي كنن��د.  روز گذش��ته در افتتاحيه س��يزدهمين 

نمايش��گاه بين المللي قطعات خودروي خاورميانه 
در تهران مديرعامل س��ايپا، به ارائ��ه توضيحاتي در 
خصوص دليل اين تصميم گيري پرداخت و اعالم كرد 
كه با توجه به تعهداتي كه به دليل خروج شركت رنو 
از ايران از سوي شركت سايپا بي پاسخ مانده است، با 
خودروهاي موجود كه قابليت توليد در داخل دارند در 
تالش براي حل و فصل موضوع هستيم.  به گزارش 
فارس محمدرضا س��روش در اين مراس��م در مورد 
جايگزيني خودروهاي پرايد و تيبا به جاي ساندرو و 
پارس تندر گفت: به دليل خروج شركت رنو از كشور 
يكسري تعهدات مازاد مانده است كه بايد اين تعهدات 
به نحوي پاسخ داده ش��ود.  مديرعامل سايپا افزود: 
گزينه هاي مختلفي براي مشتريان پيش بيني شده 
كه بخشي با پوشش خودروهاي موجود كه قابل ارائه 
است، پيشنهاد شده و با توجه به محدوديتي كه خارج 
از اراده ش��ركت بوده و براي كشور ايجاد شده بايد به 
نحوي به تعهدات مازاد بر موجودي CKD پاسخ داده 
شود و قضيه حل و فصل گردد.  وي اظهار داشت: بدين 
ترتيب پيشنهادات متعددي را به مشتريان داده ايم تا 
براساس ش��رايط و عالقه مندي مشتريان اين قضيه 

تمام شود و به نتيجه برسد. 
سروش بيان داشت: اين موضوع به دليل خلف وعده 
و تخلف ش��ركت رنو در قرارداد ايجاد ش��د و از اين 
جهت ضمن عذرخواهي از م��ردم درصدد جايگزين 
كردن راه هايي براي پاس��خگويي به درخواست هاي 

مشتريان هستيم. 
  پيش فروش ها براساس توان توليد داخلي

مديرعامل س��ايپا در پاسخ به اين س��ؤال كه به رغم 
اينكه شركت س��ايپا به برخي از تعهدات خود عمل 
نكرده باز هم اقدام به پيش فروش كرده است و چگونه 

اين پيش فروش ها را پاس��خگو خواهي��د بود، گفت: 
پيش فروش هاي جديد عمدتاً بر اساس محصوالتي 
است كه قابل ارائه به مشتريان و امكان توليد آن در 

كشور وجود داشته باشد. 
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه با توجه به اينكه 30 
درصد قطعات خودرو خارجي اس��ت چ��ه برنامه اي 
براي تأمين تقاضاي مش��تريان داري��د، گفت: اين 
رقم متفاوت اس��ت، اما دو محصول خانواده پرايد و 
تيبا درصد ساخت داخلي بيشتر و نياز ما به قطعات 

خارجي هم كمتر است. 
  30 هزار خودرو در كف كارخانه مانده است

مديرعامل س��ايپا همچنين در پاس��خ به اين سؤال 
كه گفته مي ش��ود 40 هزار خودرو هم اكنون در كف 
كارخانه مانده و قطعات آن تأمين نشده است، گفت: 

اين تعداد كمتر از 30 هزار دستگاه است. 
سروش اظهار داشت: به هر حال در محيط حقوقي ما 
تغييراتي ايجاد شده و ما بايد خودمان را تطبيق دهيم 
البته اين تغييرات در نحوه تأمين و قيمت قطعات مؤثر 
است، اما با اين وجود همكاران ما متعهد هستند تا با 
حداكثر تالش به تعهداتي كه به مشتريان داده ايم در 

حد وسع پاسخگو باشند. 
مديرعامل سايپا در ادامه در مورد پيش فروش ها اظهار 
داشت: پيش فروش ها عمدتاً بر اساس مراجع ذيصالح 
دولتي انجام شده و محصوالتي كه توان عرضه آن را 

داريم به مشتريان ارائه كرده ايم. 
سروش گفت: متغير اصلي در اقتصاد ما نرخ ارز است 
وقتي نرخ ارز تغيير مي كند نرخ ساير محصوالت از آن 
تأثير مي گيرند، بنابر اين محصولي كه توليد مي كنيم 

تحت تأثير نرخ ارز قيمت آن هم تغيير مي كند. 
وي همچنين اظهار داش��ت: قيمت هاي تمام ش��ده 
محصوالت ما عمدتاً باالتر از قيمت فروش محصوالت 
است و با اين شرايط شركت سايپا از جهت سرمايه در 
گردش و با توجه به اينكه نرخ ارز بين دو تا س��ه برابر 
افزايش يافته و همچنين با توجه به اينكه نرخ فروش 
كمتر از نرخ تمام  شده محصوالت است، سرمايه در 

گردش شركت دچار چالش جدي شده است. 
مديرعامل س��ايپا افزود: وقتي سرمايه در گردش در 
مجموعه شركت ها و گروه ما كاهش مي يابد طبيعتاً 
در فعاليت هاي ج��اري ما در حوزه تولي��د اثر دارد و 
اين موض��وع در حوزه تأمين براي قطعه س��ازان نيز 

تأثيرگذار است. 
  درخواست براي قيمت گذاري سريع تر

سروش در پاس��خ به اين س��ؤال كه افزايش قيمت 
خودرو چق��در خواهد بود، گفت: قيمت تمام  ش��ده 
بيشتر از قيمت فروش است، اين در يك نگاه اقتصادي 
غيرمتعارف است،  بدين ترتيب سرمايه در گردش ما 
روز به روز تنزل مي يابد و ممكن است به شرايط بدي 
برسيم.  وي اظهار داش��ت: مراجع تصميم گير روي 
قيمت بررسي انجام داده اند و پيشنهاداتي ارائه كردند 
و ما منتظر نتيجه هس��تيم.  مديرعامل سايپا اظهار 
داشت: قيمت گذاري خودرو برخالف شرايط واقعي 
اقتصادي از كنترل خودروسازان خارج است و چون 
تأخير ايجاد شده از اين بابت خسارت به صنعت خودرو 
وارد كرده توصيه و درخواست اين است كه در اسرع 
وقت به مبحث قيمت رسيدگي عادالنه شود و زودتر 

در مورد اين موضوع تصميم گيري شود. 
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ساندروهای مخفی در انبار به امید گرانی!

سينا جعفری

گزارش »جوان« از پشت پرده بخشنامه اخير سايپا 

وزيرصنعت: خودروسازان بايد طبق قراردادی كه بسته اند، عمل كنند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

تالطم در قیمت ها ربطی به متقاضیان مسکن مهر پردیس ندارد

 درآمد مازاد سهام مالکان مؤسسات اعتباري مشمول مالیات شد
س�ازمان امور مالياتي ب�ا صدور ابالغي�ه اي درآم�د حاصل از 
س�ود س�هام توزيع ش�ده و حق تقدم ف�روش رفته نس�بت 
ب�ه س�هام م�ازاد را مش�مول مالي�ات صددرص�دي ك�رد. 
به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما، در اين بخش��نامه خطاب به 
مخاطبان/ ذينفعان، امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات كل 
امور مالياتي قانون اصالح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل 
و چهارم )44( قانون اساسي منتش��ره طي روزنامه رسمي شماره 

21380 مورخ 1397/05/16 را جهت اطالع و بهره برداري ارسال 
كرد.  به موجب تبصره )2( ماده )5( اصالح��ي قانون فوق »مالك 
س��هام مؤسس��ات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر شده، نسبت 
به س��هام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق 
تقدم و دريافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزيع شده 
و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ 
صد در صد مي شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي 

به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي شود. 
مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك 
از مؤسس��ات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد 
ظرف مدت يك سال از تاريخ الزم االجرا ش��دن اين قانون يا وقوع 
حادثه قهري، نس��بت به دريافت مجوز الزم براي هر سطح اقدام يا 
مازاد س��هام خود را واگذار كند، در غير اينصورت مشمول مقررات 

صدر اين تبصره مي شود. 

   گزارش 2

   خبر

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

8819742گروهصنعتيبوتان
26321سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

1627116گروهداروييبركت
17761862داروسازيزهراوي

332221582معدنيدماوند
5019239المپپارسشهاب
2478118ايرانياساتايرورابر

8034382ايرانترانسفو
7684365مليكشتوصنعتودامپروريپارس

6085289پارسالكتريك
144768صنايعريختهگريايران
4465209مهندسينصيرماشين
206496عمرانوتوسعهفارس

3185148صنعتيآما
2480115كارخانجاتتوليديشيشهرازي

2378110صنايعكاغذسازيكاوه
7620352داروسازياكسير

209396نيرومحركه
3736170توليديچدنسازان

11708532كربنايران
96944سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

3636165ريختهگريتراكتورسازيايران
2581115رادياتورايران

3732166ايرانتاير
3794165گروهصنعتيبارز

4221183فرآوردههاينسوزپارس
3794164كويرتاير

2831121صنايعالستيكيسهند
159668كمكفنرايندامين
174374رينگسازيمشهد
4049171قندثابتخراسان
6373264سيمانفارسنو
120850پالسكوكار

3924160فنرسازيخاور
3902157قندنيشابور

368511479سپنتا
2869115ايرانخودرو
107943بانكسينا
108943گروهبهمن

130551سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
95437ليزينگايران
2588100كاشيسعدي

99138بينالملليتوسعهساختمان
131150سايپا

229786بيمهآسيا
3404127سايپاآذين

3151117سرمايهگذاريساختمانايران
92534پارسخودرو

12773469صنايعخاكچينيايران
270099بينالملليمحصوالتپارس

194671قطعاتاتومبيلايران
273399لعابيران
113241زامياد

4123148محورسازانايرانخودرو
7935283ايرانترانسفو

272197فوالدآلياژيايران
141650ليزينگرايانسايپا

171560چرخشگر
3916136گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

5950204پارسسرام
94932سيمانسپاهان

6852227دادهگسترعصرنوين-هايوب
228575سيمانهگمتان
197663مهركامپارس

92929سرمايهگذاريسايپا
93529سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

6717208ذغالسنگنگينطبس
219968حفاريشمال

181456ايركاپارتصنعت
97230سيمانشرق

217467الكتريكخودروشرق
3991122صنايعكاشيوسراميكسينا
279685نوسازيوساختمانتهران

144944ليزينگخودروغدير
311594شكرشاهرود

5930175بورساوراقبهادارتهران
4924145لولهوماشينسازيايران

5600164سالمين
254174بيمهدانا

94627سرمايهگذاريمسكن
289281توسعهشهريتوسگستر

112831سيمانكردستان
235964پمپسازيايران

5126136نيروكلر
254167سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
285675حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

124432بانكصادراتايران
167443پستبانكايران

184346سرمايهگذاريآتيهدماوند
200450توريستيورفاهيآبادگرانايران

374192آبسال
8796214دودهصنعتيپارس

132832بانكتجارت
386293سبحاندارو

10400248فوالدخوزستان
16557392پرداختالكترونيكسامانكيش
238555س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
8087180داروسازيزاگرسفارمدپارس

288063شيشههمدان
356678تكنوتار

157834ماشينسازينيرومحركه
97921كمباينسازيايران

8346178فيبرايران
5284112موتورسازانتراكتورسازيايران

215945لبنياتكالبر
366876ايرانارقام

6313126كارخانجاتقندقزوين
11818235قنداصفهان

176034گروهپتروشيميس.ايرانيان
429182البرزدارو

9501175فراوردههاينسوزايران
17220308پتروشيميپرديس

191834فرآوردههاينسوزآذر
9987174حملونقلبينالملليخليجفارس

30782531نفتسپاهان
6242106قندلرستان

201934سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
355659حفاريشمال

418167شيرپاستوريزهپگاهخراسان
121919سرمايهگذاريشاهد

7806121پاكسان
517777سيمانغرب

478171كشتيرانيجمهورياسالميايران
232634كابلالبرز

109715سرمايهگذاريخوارزمي
206527سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

412653مليصنايعمسايران
514166نيروترانس

467660پتروشيميشازند
58034743پتروشيميفناوران

500063گسترشنفتوگازپارسيان
137117ماشينسازياراك

154619سرمايهگذاريپرديس
147018بيمهپارسيان

535265گروهصنعتيسپاهان
116414سرمايهگذارينيرو

342741سيماناروميه
47908572پتروشيميخارك

8656102پااليشنفتاصفهان
622773توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

9574111مسشهيدباهنر
589468شيشهوگاز
592968موتوژن

178320داروسازيكوثر
800189گلتاش

518855مليسربورويايران
572560گروهمديريتسرمايهگذارياميد

697571كارخانجاتداروپخش
10254102فوالدخوزستان

312231سرمايهگذاريپارستوشه
847683قندهكمتان

122712واسپاريملت

 نقدي بر شیوه نامه جديد انتخاب 
مهندس ناظر و قانون پیش فروش ساختمان 

در كشور ما ساختمان سازي به عنوان صنعتي مولد و اشتغال زا مطرح 
است كه طي چند س��ال اخير با ركود به  وجود آمده در اين صنعت، 
اقتصاد كشور هم آسيب هاي شديدي متحمل شده است كه به نظر 
مي رسد فعاًل اين ركود ادامه خواهد داشت و متوليان قادر نبودند اين 
ركود را برطرف كنند. به طور كلي ساختمان س��ازي شغل با درآمد 
بااليي نخواهد بود، ولي سازندگان به راحتي قادرند با روش هايي دامنه 

سود خود را به شدت افزايش دهند. 
از خرداد 1393 به دليل مشكالت عديده اي كه براي خريداران مسكن 
به عنوان بهره بردار در كل كش��ور ايجاد شده بود، قانون پيش فروش 
ساختمان از طرف مجلس شوراي اسالمي تصويب و ابالغ شد. طبق 
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مهندس ناظر بايد از طرف 
سازمان نظام مهندسي انتخاب و به مالك معرفي شود، زيرا مهندس 
طراح و پيمانكار را مالك انتخاب مي كند. طبق ماده 2 قانون حمايت 
از حقوق مصرف كننده تمامي عرضه كنندگان كاال و خدمات، منفرداً 
يا مشتركاً مسئول صحت و سالمت كاال يا خدمات هستند. متأسفانه 
در شرايط فعلي، شايد به ظاهر بخشي از اين حقوق تأمين شده باشد، 
ولي حقيقت اين است كه تعدادي از توليدكنندگان مسكن، خود را به 
تأمين اين حقوق مقيد نمي دانند و در پي استفاده از فرصت ها براي 
كسب سود بيشتر هستند. از آنجا كه طبق قانون، مصرف كننده هر 
شخص غير متخصصي است كه كاال يا خدماتي را براي رفع نيازهايش 
خريداري مي كند و مورد اس��تفاده قرار مي ده��د. مهندس ناظر به 
نمايندگي از مصرف كننده جهت تأمين حقوق او تالش مي كند. در 
اصل مهندس ناظر، نماينده بهره بردار است و بايد منافع بهره بردار را 
تأمين كند. از جمله حقوق مصرف كننده مي توان به مواردي همچون 
حق اطالع يابي، حق ايمن��ي كه با حضور مهن��دس ناظر به صورت 
مس��تقل و بي طرف و انتخاب وي از طرف س��ازمان نظام مهندسي 
طبق قانون و حق شنيده شدن اشاره كرد. در شيوه نامه جديد منافع 

بهره بردار چگونه قرار است تأمين شود؟
در هنگام صدور پروانه ساختماني، رديف هزينه اي براي بيمه در نظر 
گرفته مي ش��ود كه در صورت هدايت صحيح و درست آن مي توان 
كيفيت و عمر مفيد ساختمان ها را افزايش داد. در قانون پيش فروش 
ساختمان، فرض شده اس��ت كه مالك و فروشنده، سازنده است. در 
حالي كه در ضوابط نظام مهندسي ساخت بر عهده مجري ذيصالح 
بوده كه اين عدم هماهنگي با ساير قوانين، خأل هايي ايجاد كرده است. 
طبق بررسي هاي انجام شده در ش��هر تهران فقط حدود يك درصد 
از ساختمان ها داراي مجري ذيصالح هستند. به محض اينكه فرايند 
ارجاع نظارت از اختيارات سازمان نظام مهندسي خارج شود منافع 
بهره بردار به مخاطره مي افتد، به ويژه در مورد كساني كه ساخت و ساز 
براي آنها يك شغل تجاري محسوب مي ش��ود. هنگامي كه مجري 
را خود مالك انتخ��اب مي كند و اين مج��ري هيچ گونه ضمانتي در 
مورد كيفيت ساخت ارائه نمي دهد و طبق مبحث دوم مقررات ملي 
س��اختمان تحت عنوان نظامات اداري، مشخصات مجري در پروانه 
ساختمان درج نمي ش��ود تا در صورت بروز مش��كل بتوان وي را به 
مراجع مربوطه دعوت كرد، ولي طي فرم »اتمام عمليات ساختماني« 
مهندس ناظر بايد مشخصات كامل خود را جهت بايگاني در شهرداري 
درج كند. زيرا مهندس ناظر بايد به كار مجري كه هيچ مشخصاتي از 
وي در هيچ مرجعي ثبت نشده، نظارت كرده و در انتها گواهي اتمام 
عمليات ساختماني را امضا كند و تمام مسئوليت ها و تبعات احتمالي 
در آينده را پذيرا باشد. در شيوه نامه جديد عماًل قدرت مهندس ناظر 
از وي سلب شده است، ولي ميزان مسئوليت هاي وي هيچ تغييري 

نكرده است. 
طبق مبحث دوم مقررات ملي س��اختمان فقط »مجري ذيصالح« 
صالحيت اجراي ساختمان را دارد كه اين مورد فقط شامل مهندسان 
عمران و معماري مي ش��ود. به چ��ه دليل براي افزاي��ش عمر مفيد 
ساختمان ها كه س��رمايه هاي ملي هس��تند، اين بند از قانون اجرا 
نمي شود؟ تا حقوق مشروع خريدار ساختمان تأمين شود. طبق قانون 
پيش فروش ساختمان، پيش فروشنده نياز نيست هيچ گونه ضمانت 
كيفيتي به پيش خريدار بدهد. زيرا استنباط آن است كه مهندس ناظر 
مسئول كنترل كيفيت و ناظر بر اجراي مقررات ملي است. زماني كه 
مالك قادر باشد ناظر را خودش انتخاب كند، به موازات اينكه طراح و 
مجري را هم خود انتخاب مي كند و از آنجا كه اجرا كردن هرچه بيشتر 
مقررات ملي هزينه ها افزايش و سود كاهش مي يابد. آيا منطقي است 
كه مالك به سراغ ناظري برود كه مقررات ملي را در اجراي ساختمان 
كنترل مي كند و در صورت بروز تخلف، با ارسال گزارش از سوي ناظر 
به شهرداري، پروژه تا زمان رفع نقص يا رفع توقيف با امضاي مهندس 
ناظر، به ازاي هر روز تعطيلي زيان ريالي متحمل شود؟ از سوي ديگر 
برقراري ارتباط مالي مس��تقيم بين مالك و ناظر اين واهمه را براي 
مهندس ناظر ايجاد مي كند كه در صورت ارسال گزارش تخلف مالك 
يا س��ختگيري در اجراي مقررات ملي، مالك حق الزحمه ناظر را كه 
مطمئناً با تخفيف زيادي همراه است به وي پرداخت نكند. با توجه 
به اينكه كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي شيوه نامه جديد 
را مغاير با قانون اعالم كرده اس��ت، مي توان امي��دوار بود كه حقوق 
مصرف كننده به عنوان بهره بردار طوالني مدت آسيب نمي بيند، زيرا 
در شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد كشور كه قيمت مصالح ساختماني به 
طور متوسط دو برابر شده است، سبب افزايش ناگهاني قيمت مسكن 
شده و چون قدرت مالي خريدار ثابت مانده است، خريداري مسكن 
براي مردم با سختي و مشقت فراوان صورت مي گيرد. لذا بايد تالش 
كرد تا عمر مفيد ساختمان افزايش يابد. در صورت اجراي ساختمان 
با  كيفيت ضعيف، هزينه هاي تعميرات و بهره برداري سنگين تري بر 

دوش خريدار در طول مدت بهره برداري خواهد بود. 

معاون وزير: 
پاکت گران شده

  سیمان را گران کنید!
معاون وزير صنع�ت با اعالم اينكه متأس�فانه هي�چ اقدامي براي 
كاهش قيمت پاكت هاي بسته بندی سيمان به عمل نيامده است، 
گفت: قيمت هر تن سيمان پاكتي بايد 2۴0 هزار ريال افزايش يابد. 
به گزارش تسنيم، انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در طول دو 
ماه اخير با مكاتبات متعددي درصدد كاهش قيمت پاكت بسته بندی 
يا تجديدنظر در قيمت سيمان بوده است، اما هنوز سازمان حمايت از 
توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان در اين رابط��ه تصميم جديدي را 

اتخاذ نكرده است. 
بنا بر اعالم انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان، جعفر سرقيني، 
معاون امور مع��ادن و صنايع معدني وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 
مجدداً دست به نامه شده و خطاب به نوابي، معاون وزير و رئيس سازمان 
حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان نوشته است: »متأسفانه 
هيچ اقدام قابل توجه و مؤثري در جهت كاهش قيمت پاكت هاي PP به 
عمل نيامده و عمالً صنعت سيمان در عرضه سيمان پاكتي دچار مشكل 
شده است.   با عنايت به اينكه از ابتداي سال جاري هر عدد كيسه بسته 
بندي 50 كيلويي P. P از 8 هزار ريال به 20 هزار ريال رس��يده است. 
بنابراين بايد قيمت هر تن سيمان پاكتي به ميزان حدود 240 هزار ريال 

افزايش قيمت يابد.« 

مسعود سپهرنيا| ميزان


