
گفته مي شود كه ايران بهشت مالكان خانه هاي 
خالي است. براساس آمار حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ 
هزار واحد مس�كوني خالي داريم كه براساس 
هدف گذاري وزارت راه، تالش مي شود با وضع 
ماليات و موارد تشويقي حداقل ۴۰ درصد اين 
واحد ها وارد بازار شود. »ايجاد سامانه امالك 
و اس�كان« براي شناس�ايي خانه هاي خالي و 
»اجاره داري حرفه اي« از جمل�ه برنامه هايي 
اس�ت ك�ه محم�د اس�المي دنب�ال مي كند. 
مهم ترين دليل رشد قيمت ها در بازار اجاره، فشار 
تقاضا عنوان مي شود. براساس آمار در تهران ۵۰۰ 
هزار و در كل كشور 2 ميليون و ۵۰۰ هزار واحد 
مسكوني خالي وجود دارد. طي سال هاي گذشته 
همواره از س��وي دولت عنوان مي ش��د كه براي 
شناسايي خانه هاي خالي، برنامه وجود دارد، اما 
هيچ گاه رنگ تحقق به خ��ود نگرفت. با اين حال 
وزارت راه و شهرس��ازي مجدداً اعالم كرده براي 
ورود واحدهاي خالي از س��كنه به بازار مصرف، 

برنامه هاي خود را عملياتي مي كند. 
معاون ام��ور مس��كن و س��اختمان وزي��ر راه و 
شهرس��ازي در برنامه تيتر امش��ب شبكه خبر با 
اشاره به برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت وزارت 
راه و شهرس��ازي افزود: »هدف گذاري ما اينست 

كه با وضع ماليات و موارد تشويقي بتوانيم حداقل 
۴۰ درصد از 2 ميليون و ۵۰۰ واحد خالي را وارد 

بازار كنيم.« 
محمود محمودزاده شرايط حاكم بر بازار مسكن 
يعن��ي گراني و تورم را ناش��ي از ب��ه هم خوردن 
تعادل عرضه و تقاضا در اين بخ��ش عنوان كرد 
و تصريح كرد: »نخس��ت ما بايد واحد هاي خالي 
را شناسايي كنيم و اين كار با هماهنگي هايي كه 
با دستگاه هاي ذيربط مثل شهرداري ها، سازمان 
و ادارات ثبت، سازمان امور مالياتي، ادارات برق و 
آب و گاز شده با سرعت مناسبي در حال انجام و 
با راه اندازي سامانه ملي امالك و اسكان و فراهم 

شدن اطالعات آن، اين كار شدني است.« 
وي گف��ت: »بع��د از جم��ع آوري اطالع��ات و 
هم پوشاني و راس��تي آزمايي ها كه ممكن است 
حضوري هم انجام ش��ود، اقدام به وضع ماليات 
خواهد ش��د، به نحوي كه ديگر براي س��وداگران 

صرف نكند خانه اي را خالي نگه دارند.« 
محمودزاده با بيان اينكه با امكانات امروز ۷۰ تا ۸۰ 
درصد خانه هاي خالي به راحتي قابل شناسايي 
اس��ت، تصريح كرد: »همانطور ك��ه عرض كردم 
اين برنام��ه كوتاه مدت ماس��ت و برنامه اصلي و 
ميان مدت ما همان سياست توليد مداوم و پيوسته 

مسكن است و آن هم يك سياست جهاني تجربه 
شده است، االن ما بيش از س��ه برابر آمار جهاني 
خانه ه��اي خالي داري��م، در حالي ك��ه در همه 
كشور ها چيزي حدود ۳ درصد خانه ها به داليلي 
موجه خالي است و آنها هم اين را با وضع ماليات 

سنگين ايجاد كرده اند.« 
مع��اون وزير راه و شهر س��ازي با بي��ان اينكه در 
تهران هم اكن��ون ۵۰۰ هزار واح��د خالي داريم، 
افزود: »برنامه ريزي ميان مدت ما توليد مستمر 
مس��كن و اتمام باقيمانده واحد هاي مسكن مهر 
و اجراي طرح ملي مسكن است و وقتي عملكرد 
بازار طبيعي شود دولت ديگر نيازي نمي بيند كه 

دخالت كند.« 
  رهبر: سياس�ت های اجب�اری در بخش 

مسكن تغيير كند
ايرج رهبر، نايب رئيس انجمن انبوه سازان مسكن 
گفت: »ما اعتقادمان اينست كه سياست ها بايد 
طوري باش��د كه بدون اجبار و دستور كار، توليد 
و عرضه مسكن انجام شود و سازندگان نيازي به 
احتكار نداشته باشند و راغب باشند خود به خود 

مسكن هايشان را عرضه كنند.« 
وي افزود: »در دنيا هم درصد متعارفي از خانه ها 
بين ۳ يا ۴ درصد خالي است و در اين شرايط كه 

ما قرار داريم باي��د از فرصت هايي كه داريم براي 
توليد و عرضه بيشتر مس��كن تالش كنيم و بايد 
مشخص شود چقدر آپارتمان ها نيمه كاره و چرا 

مانده اند.« 
رهبرتصريح كرد: »شناسايي همه واحد هاي خالي 
ممكن نيست و خيلي از آنها قابليت عرضه به بازار 
ندارند، يكي براي زيارت خريده در شهر زيارتي، 
يكي در محلي تفريحي خريده و... يك زماني هم 
خود سازمان مالياتي اعالم كرد ماليات گرفتن از 

خانه هاي خالي به هزينه اش نمي ارزد.«
روانش��ادنيا، كارش��ناس مس��كن نيز با اشاره به 
اينك��ه دولت در س��اخت مس��كن مل��ي بايد از 
تجربه هاي قبل استفاده كند و واحد ها را مطابق 
اصول اس��تاندارد و با فناوري هاي نو بس��ازد و به 
موقع تحويل دهد، گفت: »ما در بخش مس��كن 
مشكالت سخت افزاري جدي داريم؛ مثل كمبود 
عرضه يا در فناوري ساخت با عقب افتادگي جدي 
روبه رو هستيم كه عمر مفيد ساختمان را پايين 

مي آورد.« 
وي افزود: »مش��كالت نرم افزاري هم داريم مثل 
اينكه بيش از ۷۰ درصد تقاض��اي مصرفي خانه 
براي واحد هاي زير ۱۰۰ متر است، اما واحد هاي 
عرضه شده ميانگين حدود ۱۵۰ متري  هستند.« 
  حركت منحني نرخ رشد اجاره به سمت 

باال 
با ايجاد ثبات نسبي قيمت در بخش فروش، تورم 
بازار ملك به بخش اجاره منتقل شده است. آمار 
رسمي كه توسط بانك مركزي در آبان ماه ۱۳۹۸ 
ارائه شده از افزايش ۳۱ درصدي نرخ ساالنه اجاره 
در تهران و ۳2 درصدي در كل كشور حكايت دارد. 
با اين وجود، بررسي هاي ميداني نشان مي دهد در 
مناطق پرتقاضاي ش��هر تهران نرخ اجاره حدود 
۵۰ درصد افزايش يافته و در بعضي موارد به بيش 
از اين رقم مي رسد. هر چند با توجه به اتمام فصل 
جابه جايي، نرخ اجاره نسبت به شهريورماه حدود 

2۰ درصد كاهش يافته است. 
به دنبال جهش هاي ادواري قيم��ت ملك، بازار 
اجاره معموالً پس از ي��ك دوره ثبات، نهايتاً خود 
را با تورم بخش خريد و فروش هماهنگ مي كند. 
آمار نشان مي دهد كه قيمت مسكن شهر تهران 
از مردادماه امس��ال به ثبات رسيده، در حالي كه 
منحني نرخ رشد اجاره به آرامي رو به باال حركت 
مي كند. از اين رو سياست هاي وزارت راه در اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي و نح��وه اجراي آن در 
ايجاد تعادل در اي��ن بازار نقش بس��زايي دارد و 
اميد مي رود اي��ن بار متولي بخش مس��كن دور 
از سياس��ي كاري و رعايت انصاف با اخذ ماليات 
س��نگين از دارندگان خانه هاي خال��ي به ياري 

مستأجران بيايد. 
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ماليات سنگين در انتظار خانه هاي خالي
با وضع ماليات و موارد تشويقي حداقل ۴۰ درصد از ۲ ميليون و ۵۰۰ واحد خالي را وارد بازار می كنيم

  گزارش  یک

 پرداخت ۱۴۶ ميليارد تومان تسهيالت
 براي بازسازي بنگاه ها

مديركل حمايت از مشاغل وزارت كار با بيان اينكه كارفرمايان براي 
اصالح ساختار بنگاه مورد حمايت قرار مي گيرند، از پرداخت 1۴۶ 
ميليارد تومان تسهيالت براي بازسازي بنگاه ها تا پايان آذر خبرداد. 
كريم ي��اوري در گفت وگو با مهر، با اش��اره به اقدام��ات وزارت كار در 
راستاي صيانت از نيروي كار با وجود ۱2۸۱ بنگاه مشكل دار در كشور 
اظهار داشت: از مجموع تسهيالت پرداختي به بخش توليد تا پايان آذر 
ماه كه به حدود بيش از ۹ هزار ميليارد تومان مي رسد فقط ۱۴۶ميليارد 

تومان براي بازسازي و نوسازي بنگاه ها بوده است. 
وي افزود: هرگونه تغيير يا بازس��ازي خط توليد، جابه جايي كارگاه و 
ماشين آالت به منظور كاهش وابستگي و بهينه كردن توليد در راستاي 
سياس��ت اقتصادي و اجتماعي دول��ت صورت گيرد، تغيير س��اختار 
اقتصادي تلقي مي ش��ود و تصميم گيري در مورد كاركنان اين قبيل 
بنگاه ها كه موقتاً بيكار شناخته مي شوند، در چهارچوب بند الف تبصره 
۷ قانون بيمه بيكاري از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي نمايند، توسط 

شوراي عالي كار مصوب مي شود. 
وي با بيان اينكه مديران و كارفرمايان اين بنگاه ها موظفند طرح تغيير 
ساختار اقتصادي واحد خود را به تصويب وزارتخانه ذيربط يا واحدهاي 
تابعه در اس��تان ها برس��انند گفت: س��پس به همراه تقاضاي كتبي و 
فهرست اسامي كاركنان مشمول كه موقتاً بيكار مي شوند با ذكر مدت 
زمان اس��تفاده از مقرري بيمه بيكاري به واحدهاي تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي محل تسليم كنند و پس از تأييد و تصويب شوراي عالي كار 

نسبت به اجرا اقدام كنند. 
وي با تأكيد بر اينكه توجه بانك ها براي اعطاي تسهيالت جهت بازسازي 
و نوسازي و اصالح س��اختار اقتصادي بنگاه ها ضروري است، گفت: در 
بنگاه هاي اقتصادي پرداخت مزد و حقوق كارگران از محل كار كارگران 
و توليد محصول و فروش توليدات صورت مي پذيرد. بنابراين توجه ويژه 

به توليد كمي و كيفي براي كارگران حائز اهميت و توجه ويژه است. 
ياوري با تأكيد بر اينكه، پرادخت مقرري بيمه بيكاري به كارگراينكه 
بدون ميل و اراده از كار بيكار ش��وند تعلق مي گيرد، افزود: تش��خيص 
بيكاري بدون ميل و اراده و تاريخ وقوع بيكاري به عهده واحدهاي تعاون، 

كارورفاه اجتماعي است. 
وي با يادآوري اينكه حدود 2۶۰ هزار نفر كارگر در كش��ور با دريافت 
مقرري ماهانه بيمه بكياري تحت حماي��ت قرار دارند، گفت: كمترين 
تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري متعلق به استان هاي ايالم، سيستان 

و بلوچستان و كهگيلويه و بويراحمد است. 
اين مقام مسئول ادامه داد: بيشترين تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري 

متعلق به استان هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي است. 
ياوري با بيان اينكه هرگونه وقفه در كار توليد و چرخ فعاليت بنگاه هاي 
اقتصادي به هيچ عنوان پذيرفته نيست و كارگران عزيز و زحمت كش 
زير بار توقف در توليد كه معيشت آنها را دستخوش مشكالت مي كند 
نمي رون��د.  وي تأكيد كرد: پرداخ��ت مزد و حق��وق كارگران حاصل 
دسترنج آنان در امر توليد است، بنابراين تحت هيچ شرايطي نبايد در 

كار و توليد صدمه يا وقفه وارد شود.

 بزرگ ترين مركز چاپ پول جهان
در آستانه ورشکستگی

يك ش�ركت انگليس�ي كه اس�كناس اين كش�ور و 1۴۰ كش�ور 
ديگر را چاپ مي كند در معرض ورشكس�تگي قرار گرفته اس�ت. 
 ،De La Rue ،به گزارش فارس به نقل از راشاتودي، ش��ركت دال رو
انگليس كه با سابقه ۱۹۸ ساله از سال ۱۸۶۰ در حال چاپ اسكناس در 
انگليس است، بزرگ ترين شركت چاپ كننده پول در جهان محسوب 
شده و در واقع يك س��وم كل اس��كناس موجود در جهان را در قالب 

قراردادهايي كه با ۱۴۰ كشور بسته است تأمين مي كند. 
بنا به گزارش ش��ركت تحقيقات س��رمايه گذاري اديس��ون گروپ در 
حال حاضر ۳۶ درصد كل اس��كناس هاي موجود در چرخه اقتصادي 

كشورهاي جهان چاپ همين شركت دالرو است. 
دو سال پيش شركت دالرو قرارداد ۵2۵ ميليون دالري اداره گذرنامه 
انگليس را به يك شركت فرانسوي باخت و از آن زمان به شدت درگير 
مشكالت مالي اس��ت. البته يكي ديگر از مش��كالت شركت انگليسي 
فاصله گرفتن هرچه بيشتر كشورها از اسكناس و پول كاغذي و رفتن به 
سمت استفاده هر چه بيشتر از كارت هاي اعتباري است. تنها طي هفته 
گذشته شركت دالرو 2۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. راس مولد، 
مدير بخش سرمايه گذاري مؤسسه اي جي بل، مي گويد كه شكي نيست 
اوضاع مالي ش��ركت دالرو متزلزل اس��ت. در صورتي كه اين شركت 
انگليسي نتواند اوضاع خود را سر و سامان دهد 2 هزار و ۵۰۰ نفر كارمند 

آن در معرض از دست دادن كار خود قرار خواهند گرفت. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
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امور قراردادهاى شهردارى بندر ماهشهر

آگهى مزایده عمومى مرحله سوم

 www.mahshahr.ir

شهردارى بندر ماهشهر به استناد مجوز شماره 1066/ ش  مورخ 1389/07/13شوراى اسالمى شهر در نظر دارد حفظ، نگهدارى، حفاظت ، بهره بردارى 
و مدیریت زمین چمن مصنوعى به مساحت 800 متر مربع واقع در ماهشهر فاز 5 را با مشخصات زیر از طریق مزایده عمومى به بخش خصوصى اجاره دهد.
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شهردارى بندر ماهشهر به استناد مجوز شماره 1066/ ش  مورخ 1389/07/13 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد حفظ، نگهدارى، حفاظت، بهره بردارى و مدیریت زمین چمن 
مصنوعى به مساحت 684 متر مربع واقع در ماهشهر - ناحیه صنعتى - خیابان رازى-  پارك شهدا را با مشخصات زیر از طریق مزایده عمومى به بخش خصوصى اجاره دهد.

آگهى مزایده عمومى مرحله دوم    نوبت دوم
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شهردارى بندر ماهشهر به استناد مجوز شماره 2719/ ش  مورخ 1397/12/12شوراى اسالمى شهر بندر ماهشهر در نظر دارد  مکانى جهت استقرار 
تلویزیون شهرى واقع در ناحیه صنعتى خیابان مسجد جامع را از طریق مزایده عمومى به نحوه اجاره با شرایط زیر به بخش خصوصى واگذار نماید.

    نوبت دومآگهى مزایده عمومى مرحله دوم
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شهردارى بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره 1027/ ش  مورخ 1398/07/09شوراى اسالمى شهر بندر ماهشهر در نظر دارد  یک قطعه زمین جهت انبار  به 
مساحت 1858/71 متر مربع واقع در بندر ماه شهر -  بلوار 17 شهریور سایت انبارها را از طریق مزایده عمومى به صورت اجاره با شرایط زیر به بخش خصوصى واگذار نماید. 

آگهى مزایده عمومى مرحله اول    نوبت دوم

رئيس انجمن صنايع همگن قطعه سازي از مذاكره قطعه سازان 
ايراني با فرانس�وي ها خبر داد و گفت: تحريم هاي اخير امريكا 
قطعا ابدي نيست. براي بازگشت خودروهاي فرانسوي به ايران 

در تالش هستيم. 
رئيس انجمن صنايع همگن قطعه سازي در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا ممكن است خودروسازان فرانس��وي دوباره به ايران بازگردند؟ 
به تجارت نيوز گفت: اخيراً طي س��ه هفته گذشته با رئيس انجمن 

قطعه سازان فرانسه ديدار و گفت وگويي داشتيم. تحريم ها قطعا ابدي 
نيستند و ما هم درصدد هستيم تا براي توسعه همكاري ها ارتباطمان 
را مجدد برقرار كنيم.  محمدرضا نجفي منش افزود: در سفر اخيرمان 
به فرانسه قرار شد قطعه سازان فرانسوي در بهمن ماه در راس هيئتي 
وارد ايران شوند. از سوي ديگر قطعه س��ازان ايراني تفاهم نامه اي با 
انجمن قطعه س��ازان فرانس��وي در زمينه همكاري هاي في ما بين 
و افزايش رفت و آمد هيئت ها جهت توسعه فعاليت ها دارند كه در 

اين نشست اخير درباره احياي اين نوع قراردادها مذاكراتي كرديم.   
وي در پاسخ به پرس��ش ديگري مبني بر اينكه آيا ممكن است رنو 
دوباره وارد بازار خودرو ايران ش��ود؟ اظهار كرد: در اين ش��رايط با 
افزايش تحريم هاي امريكا رو به رو هستيم. به هر حال براي بازگشت 
خودروهاي فرانسوي به ايران در تالش هستيم. خوشبختانه هنوز 
ارتباط ما با فرانسوي ها قطع نشده و در صدد هستيم تا ارتباط مان را 

در صنعت خودروسازي با طرف فرانسه زنده نگه داريم.

احتمال بازگشت فرانسوي ها به بازار خودروی ايران
   خودرو
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