
آگهى مزایده عمومى با ارزیابى کیفى (فشرده)  

شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در نظر دارد " انجام راهبرى مجتمع زغال سنگ گلندرود واقع در استان مازندران" را از طریق 
مزایده عمومى و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5,000,000,000 (پنج میلیارد) ریال(واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) را اجرا نماید. 
و  تاریخ 1398/06/02  از  مزایده  اسناد  تهیه  و  بیشتر  اطالعات  بعمل مى آید جهت کسب  از عالقمندان دعوت  بدینوسیله  لذا 
حداکثر تا ساعت 00: 16 مورخ 1398/06/20 با در دست داشتن معرفى نامه و اصل فیش واریزى به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب 
با عنوان پرداخت  ایران  4101053430232974 (شماره شبا IR 720100004101053430232974) نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
درآمد شرکت هاى دولتى بنام این شرکت، به آدرس: تهران باالتر از میدان ولیعصرروبروى سینما استقالل شماره 1713  برج جنوبى، 

طبقه نهم، امور حقوقى و قراردادها مراجعه نمایند. 
ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 00: 17 روز شنبه 1398/06/30 تعیین مى گردد.

شماره 60-98/6 ت نوبت اول/ م الف: 1804

آگهى مزایده عمومى دو مرحله اي با ارزیابى کیفى (فشرده)  

شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازى دو دستگاه دیزل ژنراتور 110 کاوا  (KVA) استندباى براى 
مجتمع معادن زغال سنگ طبس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001028000027 و با 
جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  300,000,000 (سیصد میلیون) ریال (واریز نقدى یا ضمانتنامه 
بانکى) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 00: 10 صبح مورخ 1398/06/02 و مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از 

سایت تا ساعت 00: 17 مورخ 1398/06/13و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 00: 17 مورخ 1398/06/23 مى باشد.
 عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 

و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شماره 55-98/5 ت نوبت اول/ م الف: 1803

آگهي مناقصه عمومي  
شهردارى كرج

درصد غيرنقدى قراردادحداقل رتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح عملياترديف

تجديد مناقصه تكميل سوله هاى چند منظوره و مديريت بحران 1
16/728/702/096836/500/000منطقه0 1- سازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى- با برآورد كل

رتبه 5تاسيسات 
٪54وپنج ابنيه

تجديد  مناقصه تكميل سوله هاى چند منظوره و مديريت بحران منطقه 2
17/034/201/216851/800/000دو- سازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى- با برآورد كل

رتبه 5تاسيسات 
٪54و5 ابنيه

1-سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز 
فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط 
خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 
نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع 
در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد 
خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به 
ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در سايت oldpmn.mporg.ir و يا sajar.mporg.ir، ،  معرفي نامه ممهور به مهر 
 و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادى و گواهينامه صالحيت ايمنى معتبر الزامي مي باشد.9- شركت كنندگان در مناقصه 
مي بايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10- ساير اطالعات و جزئيات در 
اسناد مناقصه مندرج است.11-پيشنهادات مي بايست در پاكتهاى مجزا (الف-ب-ج) الك و  ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت ب 
و ج  تا پايان  وقت ادارى روزسه شنبه مورخ 98/6/12 به آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. 12-پيشنهادات رسيده 

در روز چهارشنبه مورخ 98/6/13 در كميسيون عالى معامالت شهرداري كرج (دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .
هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مي باشد.

* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نمائيد.
اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر ، پروژه مندرج در 
جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

88498433سرويس  اقتصادي4
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ورود جدي قوه قضائيه به پرونده هاي فساد فرصت كم نظيري را براي 
سودجويان و دالالن رس��انه اي به وجود آورده است؛ افرادي كه در پس 
پرده نشس��ته و براي ايجاد انحراف در پرونده هاي خود و دوستانشان 
آدرس هاي غلط مي دهند و براي فضاسازي از جنبه هاي مختلف، به آن 
پر و بال مي دهند. خبرهاي دروغ و تهمت هاي عجيبي كه اين هفته ها 
در فضاي مجازي و برخي رسانه هاي عمدتاً اصالح طلب ديده مي شود 
تالش عجيبي را نشان مي دهد كه در صدد است، منافع گروه هاي خاصي 
را تأمين كند. متأس��فانه با وجود اراده جدي ق��وه قضائيه در اين باره، 
فضاي بزرگي براي سودجويان ايجاد شده است كه از خود »بازداشت« 
و »فساد« براي سايرين مي تراشند، موضوعات بازداشت ها را به مسائلي 
دروغ گره مي زنند كه قوه قضائيه گرچه درباره برخي از آنها روشنگري 
مي كند، اما به دليل عدم برخورد آني با رواج دهندگان ش��ايعات، رويه 

مورد اشاره باز هم ادامه دارد. 
فضايي كه امروز بر كشور حاكم شده است، فاسدان اصلي را با ابزار رسانه 
به مطالبه گران اصلي فساد تبديل كرده اس��ت! آنهايي كه پرونده هاي 
رنگارنگي در دستگاه هاي امنيتي، اطالعاتي و قضايي دارند با شيوه اي 
مرسوم، برخي رس��انه ها را به خدمت خود درآورده و با ارائه اطالعاتي 
غلط، آنها را با خود همراه مي كنند تا هم خود را »س��فيد« كنند و هم 
دوس��تان خود را از محكمه هاي قضايي بيرون بكش��ند. امروز فضا به 
گونه اي شده اس��ت كه مفس��دان اقتصادي كه طي چند سال گذشته 
محكوم ش��ده يا در آس��تانه صدور حكم محكوميت خود هستند، در 
جايگاه »مظلوم« قرار گرفته و به شكلي خود را قرباني نفوذ جريان هاي 
قدرت در ق��وه قضائي��ه مي دانند؛ از ق��وه قضائيه و ش��خص آيت اهلل 
رئيسي – بي واس��طه و با واس��طه – مي خواهند پرونده ها را از دوباره 
بررسي كرده و براي آنكه خود را بيگناه جلوه دهند، نام افراد ديگري را 

به ميان مي آورند. 
فرافكني هاي اين عده به حدي جالب شده است كه گويي نظامي ديگر 
جايگزين جمهوري اسالمي ايران شده است، دوره گذشته را دوره ظلم 
و زد و بند مي خوانند و از رئيس جديد دستگاه قضا مي خواهند به »داد« 
آنها برس��د! اتفاقات اخير در سپهر سياست كش��ور و بازداشت يكي از 
مديران قوه قضائيه تبديل به دستمالي شده است كه مفسدان اقتصادي 
با اهتزازش مي رقصند تا با ايجاد انحراف در پرونده هايي كه خود متهم 

اصلي آن هستند، از مهلكه نجات يابند. 
از نظر اين افراد، به آنها ظلم شده است، اگر حكمي عليه آنها صادر شود 
منبعث از زد و بند قضات با برخي ديگر است، اگر پرونده فسادي دارند 
در واقع محصول يك »پرونده سازي« است؛ كساني كه زلف به فساد گره 
زده اند اين روزها ادعاي مبارزه با فساد دارند و صدايشان هم بلند شده 
است. گاهي صداي خود را از جانب برخي رسانه ها بلند مي كنند و گاهي 
ديگر ادعاهاي خود را از زباني ديگر فرياد مي زنند. دستگاه قضا به دليل 
ورود گسترده تر به ماجراي فساد، با رجوع افراد و پرونده هاي مختلفي 
مواجه است كه بدون ترديد بخش مهمي از آنها آدرس اشتباهي است 
كه قصد دارد مفسدان واقعي را كه در آستانه صدور حكم هستند، بيگناه 
جلوه دهد. دستاويز خوبي هم در دست دارند و هرچه را كه مي خواهند 
به ضميمه اش مي كنند. موضوع ساده است؛ مفسدان از فضاي حاكم بر 
كشور استفاده مي كنند و با فضاسازي و رواج شايعات و انواع تهمت ها به 
ديگران خود را در حاشيه امن مخفي كرده و وقتي سراغي از آنها گرفته 
مي شود مي گويند ما قرباني فس��اد سيستماتيك قوه قضائيه شده ايم. 
اينگونه القا مي شود كه طي سال هاي اخير جريان فسادي در قوه قضائيه 
همه پرونده هاي فساد را با جهت دهي و زد و بند نهايي كرده و به مرحله 

صدور حكم رسيده است. 
كساني كه از هر ابزاري براي فساد بهره برده، داراي پرونده هاي سنگيني 
در نهادهاي اطالعاتي و بازرسي هس��تند پس از سكوت طوالني مدت 
خود، از غارها بيرون آمدند و با فرياده��اي بلند مي گويند به آنها ظلم 
شده اس��ت؛ اين بازي خطرناكي اس��ت كه مي تواند با متأثر كردن قوه 
قضائي��ه و قضات در پرونده هاي فس��اد، بازيگران اصلي را به حاش��يه 
كشانده و در مسير رسيدگي ها اختالل ايجاد كند. افرادي كه با سالح 
كمري فعاالن اقتصادي را تهديد مي كردند، ماه ها در بازداش��ت همه 
نهادهاي اطالعاتي بودند و پرونده شان در دادگاه ها در حال رسيدگي 
است اين روزها صداي بلندتري دارند؛ با ابزار رسانه به ميان آمدند و به 
خوبي مي دانند بايد چه كنند. عده اي نيز بازيچه اين افراد شده اند و قصد 

دارند جاي »جالد« و »شهيد« را عوض كنند.

سوختگيريباكارتسوختجايگاهداران
نصفشد

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: از تاريخ روز جاري ۹۸/۶/1 ميزان سوختگيري با كارت آزاد 
جايگاه در هر بار سوختگيري از ۶۰ ليتر به ۳۰ ليتر كاهش يافته است. 
روابط عمومي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفت��ي ايران با صدور 
اطالعيه اي اعالم كرد: پيرو اطالع رساني هاي قبلي به اطالع مي رساند از 
تاريخ روز جاري 98/۶/1 ميزان سوختگيري با كارت آزاد جايگاه در هر 
بار سوختگيري از ۶۰ ليتر به ۳۰ ليتر كاهش يافته است. بدين وسيله به 
هموطنان عزيز تأكيد مي گردد جهت سهولت در سوختگيري از كارت 
سوخت شخصي خود استفاده نمايند. يادآوري مي گردد ميزان ليتراژ 
در هر بار سوختگيري با كارت سوخت شخصي همان ۶۰ ليتر است. 
ضمناً چنانچه به هر دليلي مراجعان محترم كارت س��وخت به همراه 

نداشته باشند،  در كليه جايگاه ها كارت آزاد موجود است.

68درصددرآمدشركتفرودگاهها
ازپروازهايعبوري

در س�ال هاي گذش�ته پروازه�اي عب�وري از كش�ور ت�ا 
رق�م روزان�ه 14۰۰ پ�رواز ه�م رس�يد ت�ا ۶۸ درص�د درآم�د 
ش�ركت  فرودگاه ه�ا از مح�ل پروازه�اي عب�وري باش�د. 
به گزارش »فارس«، سياوش اميرمكري مديرعامل شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران اظهار داشت: در شرايط عادي 8۰۰ تا 9۰۰ پرواز 
روزانه از فضاي كشور عبور مي كند، در حالي كه پس از ساقط شدن پهپاد 
امريكايي براي يك هفته تعداد پروازهاي عبوري ما از فضاي كشور كمي 

كاهش يافت، اما پس از يك هفته اين موضوع رفع شد. 
وي گفت: از صددرصد درآمد ما ۶8 درصد از محل پروازهاي عبوري، 21 
درصد از محل عوارض سرويس هاي ارائه شده به ايرالين ها، 5 درصد از 
محل عوارض مسافري و 5 درصد از محل اجاره اماكن فرودگاهي است. 
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران گفت: در واقع 89 
درصد درآمد ما از محل پروازهاي عبوري و سرويس هاي ارائه شده به 
دنيا است، در حالي كه در دنيا 5۰ درصد از محل عوارض هوانوردي و 5۰ 

درصد از محل فرودگاهي است. 
اميرمك��ري ادامه داد: در س��ال 2۰18 تعداد 448 فرون��د هواپيماي 
سبك و فوق سبك در حوزه هوانوردي عمومي و ويژه فعاليت دارند كه 
سهم ايران 2۶۶ فروند است. در حوزه صنعت فرودگاهي، امروز 4 هزار 

فرودگاه فعال در دنيا داريم و ايران 87 فرودگاه عملياتي دارد. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بيان كرد: در هفته 
دولت امسال 25 پروژه در 9 فرودگاه كشور به ارزش 1۶۰ ميليارد تومان 
بهره برداري مي شود كه ش��امل فرودگاه هاي زنجان، اراك، اصفهان، 
اردبيل، مشهد، شيراز، اروميه، بوشهر، رشت، زاهدان، شاهرود، گناباد، 
بجنورد و مهرآباد است كه البته برخي پروژه هاي در فرودگاه هاي مذكور 

كوچك تر است و جزو آن 25 پروژه اصلي نيست. 
........................................................................................................................

ايراندرجايگاهنهم
توليدبرقحرارتيدنيا

ظرفيت نيروگاه هاي حرارتي ايران يعني نيروگاه هايي كه در آنها از 
سوخت هاي فسيلي نظير گاز يا سوخت هاي مايع براي انرژي برق 
استفاده مي شود در بين 1۰ كشور برتر دنيا در جايگاه نهم قرار دارد. 
به گزارش »فارس«،  مجموع ظرفيت نيروگاه هاي جهان ۶۶28 گيگاوات 
است كه نيروگاه هاي حرارتي با ظرفيتي به ميزان 4۰17 گيگاوات سهمي 
معادل با ۶1 درصد را به خود اختصاص داده است و ايران با ۶5 گيگاوات 
نيروگاه حرارتي منصوبه در جايگاه نهم دنيا قرار دارد. بنابراين گزارش، 
تركيب توليد نيروگاه هاي مختلف كش��ور در سال 97 نشان مي دهد كه 
1۶ ميليارد كيلووات ساعت توسط برقابي ها، 8 ميليارد كيلووات ساعت 
توسط تجديدپذيرها و اتمي، 8 ميليارد كيلووات ساعت توسط ديزلي ها 
و 287 ميليارد كيلووات س��اعت توس��ط نيروگاه ه��اي حرارتي توليد 
شده است. به عبارتي 92، 2 درصد برق كشور توسط نيروگاه هاي حرارتي 

توليد شده است. 
اين گزارش مي افزايد:8۰/8 درصد نيروگاه هاي كش��ور حرارتي هستند 
و س��هم بقيه نيروگاه ها از كل ظرفيت نيروگاه هاي كش��ور به اين شرح 
است. نيروگاه مولد برق از آب ذخيره شده در پشت سدها )14/8درصد( 
تجديدپذير از جمله خورش��يدي و بادي )۰/9 درصد( انرژي اتمي )1/۳ 

درصد( و نيروگاه هاي ديزلي و ساير )2/ 2 درصد(است. 
........................................................................................................................

فرصت۳ماهه
برايتهيهآييننامهاجراييحذف۴صفر

ب�ر اس�اس اليح�ه دول�ت، بع�د از الزم االجرا ش�دن ح�ذف 
صف�ر از پ�ول كش�ور، بان�ك مركزي س�ه م�اه فرص�ت خواهد 
داش�ت ت�ا آيين نام�ه اجراي�ي اي�ن ط�رح را تهي�ه كن�د. 
به گزارش »تسنيم«، جزئيات اليحه دولت درخصوص حذف صفر از پول 
كشور نشان مي دهد، بايد ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجرا شدن، آيين 
نامه اجرايي قانون، توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيئت دولت 
برسد. گفتني است، اليحه دولت داراي ماده واحده و 5 تبصره مي باشد 
كه برابر تبصره 1 برابري پول هاي خارجي نسبت به تومان و نرخ خريد 
و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در چارچوب 
نظام ارزي حاكم و با رعايت ذخاير ارزي و عنداللزوم تعهدات كشور در 

مقابل صندوق بين المللي پول، محاسبه و تعيين مي  شود. 
بر اس��اس تبصره 2 دوره گردش موازي و اعتب��ار همزمان »تومان« و 
»ريال« كه در اين قانون »دوره  گذار« ناميده مي  شود، حداكثر دو سال 
خواهد بود. طريقه جمع  آوري و شرايط خروج اسكناس ها و سكه  هاي 
ريال از جريان، بر طبق قانون پولي و بانكي كشور حسب مورد، تعيين 
يا اجرا مي ش��ود. همچنين بر مبناي تبصره ۳، پس از پايان دوره  گذار، 
تعهداتي كه پيش از اين براساس واحد پول ريال ايجاد شده است، تنها 

با واحد پول تومان قابل ايفا خواهد بود.

وحیدحاجیپور

در مي�ان بازار هاي موجود در اي�ران بازار زمين 
و س�اختمان از ران�ت و موقعيت وي�ژه اي براي 
نرخ گ�ذاري برخ�وردار اس�ت به ط�وري ك�ه 
عدم محدوديت در رش�د قيمت ه�ا هم زمينه 
دستكاري قيمت با معامالت مكرر را فراهم آورده 
و هم اينكه قيمت را به سطحي رسانده است كه 
صاحبان كسب و كار و صنعت امروز فروش زمين 
و س�اختمان بنگاه خود را به صرفه ت�ر از تداوم 
فعاليت تولي�دي و صنعتي خ�ود مي بيند، اين 
در حال�ي اس�ت ك�ه آگه�ي ف�روش زمي�ن و 
س�اختمان با كليه لوازم فعالي�ت توليدي اين 
روزها در فضاي مج�ازي نيز خود نمايي مي كند

به گزارش »جوان«، وقتي انص��اف در نرخ گذاري 
كاال و خدمات در بازارها با ابزارهاي گوناگون اعم از 
فرمول نرخ گذاري منصفانه و ممانعت از دستكاري 
قيمت ها و وضع ماليات رعايت نش��ود، نتيجه آن 
مي ش��ود كه تعادل ها به هم مي خ��ورد و صاحبان 
كسب و كار فروش زمين و س��اختماني كه در آن 
فعاليت اقتصادي دارند را بر تداوم فعاليت توليدي 
خود به صرفه تر مي بيند، زيرا با فروش دارايي هاي 
ملكي خود چن��ان نقدينگي به دس��ت مي آورند 
كه با س��پرده گذاري بخش��ي از اين پول در بانك 
و س��رمايه گذاري بخش ديگر آن در فعاليت هاي 
داللي و غير توليدي چندين برابر فعاليت توليدي 

خود درآمد كسب مي كنند. 
اين روزه��ا اگر نگاهي به آگهي هاي ارائه ش��ده در 
رس��انه ها و فضاي مجازي بيندازيم، مي بينيم كه 
برخي از صاحبان كسب و كار و فعاليت هاي صنعتي 
و توليدي به دنبال ف��روش دارايي هاي ملكي خود 
و خروج از فعالي��ت توليدي هس��تند، يكي از آنها 
دليل اي��ن تصميم خ��ود را مش��كالت پيش روي 
فعاليت توليدي و افزايش قيمت زمين و ساختمان 
عنوان مي كند وي معتقد اس��ت با فروش زمين و 
ساختماني كه در آن فعاليت توليدي دارد مي توان 

هم سپرده گذاري بانكي كند و هم اينكه بخشي از 
نقدينگي خود را در فعاليت هاي ديگر اقتصادي با 

ماهيت داللي و غير توليدي به كار بگيرد. 
هر چند رش��د قيمت در بخش زمين و ساختمان 
براي دارندگان چنين دارايي هايي ش��ايد ثروت به 
همراه آورد، اما از طرف ديگ��ر از آنجايي كه زمين 
و ساختمان كاربري هاي گوناگوني چون مسكوني، 
اداري، تجاري، صنعتي، كشاورزي دارد براي حوزه 
مصرف مي تواند امري ناخوش��ايند تلقي شود، كما 
اينكه طي يكي، دو س��ال اخير اي��ن بخش به رغم 
ركود شديد و كاهش درجه نقدش��وندگي با رشد 
دهها درصدي قيمت روبه رو شده است كه جا دارد 
قاعده و روش نرخ گذاري ها در اين بخش به طور كل 
تغيير كند تا هم دارندگان چني��ن دارايي هايي با 
كاربري هاي توليدي از حوزه توليد خارج نشوند و 

هم اينكه بخش مصرف با مشكل مواجه نشود. 
ب��ه دلي��ل كاربرد ه��اي گوناگون بخ��ش زمين و 
س��اختمان و رش��د دهها درصدي قيمت در اين 
بخش طي يكسال و نيم گذشته اقتصاد خرد و كالن 
و كسب و كارها دچار چنان مش��كلي شده اند، كه 
افكار عمومي خواس��تار تغيير روش قيمت گذاري 
زمين و ساختمان در اقتصاد ايران است، زيرا حتي 
در دوره ركود عمي��ق معامالت و كاهش ش��ديد 
نقد ش��وندگي، قيمت زمين و س��اختمان صعود 
مي كند و از متقاضيان مصرفي ساختمان مسكوني 
گرفته تا مصرف كنندگان زمين و س��اختمان هاي 
اداري، تجاري، صنعتي، انبار و كشاورزي همه و همه 
با مشكل روبه رو مي شوند حال با چنين رشد قيمت 
هايي، مناب��ع بانك ها به دليل وثيق��ه قرار گرفتن 

امالك نيز دچار چه تهديدي مي شود بماند. 
   رانت نرخ گذاری آزاد در بازار مسكن

از طرفي نيز به دليل نرخ گ��ذاري خاص در بخش 
ملك ش��اهد تبعيض در ميان بازارهاي موجود در 
كشور هستيم، زيرا نمي شود ساير بازارها فرمول هاي 

محدود كننده اي براي نرخ گذاري و نوسان و تغييرات 
قيمتي داشته باشند و در مقابل جاده براي دستكاري 

قيمت و افزايش قيمت ها در بازار ملك باز باشد. 
   وضع دست انداز در بازار سرمايه

به طور نمونه اگر بازار س��رمايه ايران همچون بازار 
ملك مبن��اي نرخ گ��ذاري محصوالت��ش آخرين 
قيمت ها بود، امروز بازار سرمايه ايران هم ارزشش 
به تبع رشد ارزش سهام شركت هاي حاضر در بازار، 
دهها برابر نرخ كنوني بود و هم اينكه حجم تأمين 
ماليش در اقتصاد بي شك از حوزه بانك بيشتر بود، اما 
اشخاصي كه عالقه خاصي به حوزه ملك و ساخت 
و ساز داشته اند، س��ال ها پيش در بازارهايي چون 
سرمايه و سهام به دليل آنچه خود آنها كنترل نوسان 
و هيجانات مي خوانند دست اندازهايي چون حجم 
مبنا و دامنه نوسان قيمت سهام ايجاد كرده اند، اما 
در بازار زمين و ساختمان آخرين معامالت مبناي 
نرخ گذاري ها و استخراج تغييرات قيمتي است كه 
همين ويژگي و رانت باعث شده است تا قيمت در اين 
بازار در برخي از مناطق طي يك سال و نيم گذشته 

صدها درصد رشدكند. 
    قيمت امالک يك منطقه چگونه 

افزايش می يابد
براي درك بهتر موضوع تص��ور كنيد امروز در يك 
منطق��ه از پايتخت 1۰۰معامله مس��كن با نرخ دو 
برابر عرف موجود معامله شود، از آنجايي كه آخرين 
معام��الت مبن��اي نرخ گذاري ها و تهي��ه گزارش 
تغييرات قيمتي است به سرعت كل آن منطقه قيمت 
ملك هايش دو برابر مي ش��ود و به همين سادگي 
مي توان در بازار مسكن قيمت ها را دستكاري كرد 
و چون در نرخ گذاري هاي حوزه زمين و ساختمان 
آزادي عمل خاصي وجود دارد، امروز اقتصاد ايران 
از ناحيه زمين و س��اختمان دچار تورم شده است. 
حل نش��دن مس��ئله نرخ گذاري صحيح، علمي و 
منصفانه حوزه زمين و ساختمان عالوه بر اينكه براي 

مصرف كنندگان و سرمايه گذاران و توليد كنندگان 
مس��كن چالش ايجاد كرده اس��ت، تهديدي براي 
منابع بانكي كش��ور نيز به شمار مي رود، زيرا عمده 
وثايق بانكي جهت ارائه تسهيالت مربوط به بخش 
ملك است و وقتي قيمت ها در اين بازار به اصطالح 
گيج است و نقد شوندگي در اين حوزه به شدت با 
مشكل مواجه شده است، عماًل منابع بانكي از ناحيه 
ارائه چني��ن وثايق ملكي در تهديد اس��ت. زيرا در 
گذشته وثايق تملك شده از س��وي بانك به دليل 
عدم پرداخت اقس��اط بانكي گاهی با چالش بيش 

ارزشگذاري روبه رو بوده است. 
   لزوم ساماندهی صنف مشاوران امالكی

در اين ميان، گوي��ا در كل كش��وردر حدود 1۶۰ 
هزار واحد صنفي مش��اوره امالكي وجود دارد كه 
به نسبت ساير كشورها بسيار زياد است و در كنار 
اين واحدهاي مجاز، واحد هاي صنفي غير مجازي 
وجود دارد كه بايد ديد تعداد آنها چقدر است، اما در 
كل نابساماني اين صنف و عدم نظارت يك دستگاه 
حاكميتي بر اين صنف چالش ساز شده است، زيرا 
يكي از منابع كارشناسان رسمي دادگستري براي 
نرخ گذاري امالك وثايق بانكي، استعالم از مشاوران 
امالك اس��ت، در عين حال با رشد بهاي ملك گويا 
كارمزد مشاوران امالك نيز رشد مي يابد كه همين 
امر مي تواند عاملي براي رشد خزنده قيمت ها حتي 

در ركود معامالت زمين و ساختمان باشد. 
   مخالفت شديد صنف مشاوران امالک 

با تغيير نرخ گذاری
در اين ميان، قاعده مند شدن نرخ گذاري در حوزه 
زمين و ساختمان و عملياتي شدن طرح كاداستر و 
اخذ ماليات از مسكن و عايدي مسكن و خانه هاي 
خالي و دوم در شرايطي مورد مطالبه افكار عمومي 
اس��ت كه چندي پيش مصطفي قلي خس��روي، 
رئيس مشاوران امالك كش��وري در پاسخ به اين 
پرسش كه ارزيابي شما از اقدام جديد دولت براي 
تعيين نرخ اجاره به��ا يا با تعيين قيمت از س��وي 
كارشناسان رسمي چيست، اظهار داشت: در امريكا 
هم آخرين قيمت خريد و فروش ملك مالك تعيين 
قيمت است. در هيچ جاي دنيا اين گونه نيست كه 
قيمت گذاري صورت بگيرد و كارشناسي شود، مگر 
طال يا ارز است كه بخواهيم روي آن قيمت بگذاريم. 
س��اخت ملك از چندين مؤلفه تشكيل شده است. 
كارشناسان رسمي دادگس��تري هم از بنگاه هاي 
مس��كن اطالعات مي گيرند؛ چراكه خودش��ان به 
ش��خصه اطالعاتي ندارند. به هيچ وج��ه اين اقدام 

عملي نمي شود، شرع اجازه اين كار را نمي دهد. 
در ش��رايطي ك��ه در بازارها محدودي��ت هايي در 
نرخ گ��ذاري وج��ود دارد و به ط��ور مش��خص در 
بازار س��رمايه دامنه نوس��ان و حجم مبن��ا يادگار 
دوس��تداران حوزه امالك و س��اخت و ساز است، 
مصطفي قلي خس��روي، رئيس اتحاديه مشاوران 
امالك معتقد اس��ت كه پنج مؤلفه اصلي افزايش 
قيمت مسكن شامل بورس، طال، ارز، حامل انرژي 
و رفتار بين المللي اينها در بخش مس��كن اثرگذار 
هستند و تأثير اين موارد در مسكن اجتناب ناپذير 
اس��ت.  در نهايت اميد مي رود نرخ گذاري در حوزه 
زمين و س��اختمان از آش��فته ب��ازار كنوني خارج 
ش��ود، زيرا در ركود بازار نيز ش��اهد تورم و كاهش 
درجه نقد شوندگي هس��تيم و امروز مردم صاحب 
كااليي ارزشمندي هس��تند كه به شدت با چالش 

فروش روبه رو است.

خروج از بنگاهداري و فعاليت توليدي به دليل رشد ارزش زمين و ساختمان بنگاه

ضرورتتغييرفرمولنرخگذاريزمينوساختمان

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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