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كاهش 4/1درصدي تورم نقطه به نقطه

بر اس�اس اعالم مركز آم�ار ايران، در زمس�تان 1400 ت�ورم نقطه 
به نقطه مع�ادل 35/5درصد بوده اس�ت كه در مقايس�ه با همين 
اطالع در فصل قبل)39/6درصد( 4/1درصد كاهش داشته است. 
به گزارش مركز آمار ايران، شاخص قيمت و متوسط قيمت نهاده هاي 
س��اختماني ش��هر تهران فصل زمس��تان ١٤٠٠ )بر مبناي سال پايه 
١3٩٠( منتشر شد. در زمستان ١٤٠٠ تورم فصلي، معادل٠/3درصد 
بوده اس��ت كه در مقايس��ه با همين اطالع در فصل قبل )2/8درصد( 

٠/2واحد درصد افزايش داشته است. 
   شاخص كل

در فصل زمس��تان١٤٠٠ ش��اخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي 
مس��كوني ش��هر تهران به عدد ١222/5  رس��يد كه اين رقم نسبت 
به ش��اخص فصل قبل )3/ ١١8٦(، 3درصد افزايش داشته اس��ت. در 
زمستان ١٤٠٠ تورم فصلي، معادل 3درصد بوده است كه در مقايسه با 
همين اطالع در فصل قبل )2/8درصد( ٠/2واحد درصد افزايش داشته 
اس��ت. در اين فصل در بين گروه هاي اجرايي، بيش��ترين تورم فصلي 
مربوط به گروه اجرايي » تأسيس��ات برقي « با ١3/٦درصد و كمترين 
تورم فصلي مربوط به گروه اجرايي » آهن آالت، ميلگرد و پرفيل درب 
و پنجره « با ١/2درصد اس��ت. بيش��ترين كاهش نيز مربوط به گروه  

اجرايي» سيمان، بتن، شن و ماسه« با ١/3- درصد بوده است. 
 كاهش تورم نقطه به نقطه

در زمس��تان ١٤٠٠ تورم نقطه به نقطه معادل35/5درصد بوده است 
كه در مقايس��ه با همين اطالع در فصل قبل )3٩/٦درصد( ٤/١واحد 
درصد كاهش داش��ته اس��ت. در اين فصل در بين گروه هاي اجرايي، 
گروه » شيش��ه« با ٦٩درصد بيش��ترين تورم و گروه اجرايي » ايزوگام 
وقيرگوني و آسفالت« با 27/2درصد، كمترين تورم نقطه به نقطه را به 

خود اختصاص داده است. 
 كاهش تورم ساالنه

در زمستان ١٤٠٠ تورم ساالنه، معادل 3/55درصد بوده است كه نسبت 
به همين اطالع در فصل قبل )٦٩/٩درصد( ١٤/٦واحد درصد كاهش 
داشته است. منظور از تورم ساالنه، درصد تغيير متوسط شاخص قيمت 
چهار فصل منتهي به فصل مورد نظر، نسبت به همين اطالع در سال 

قبل مي باشد. 
............................................................................................................... 

رشد 1200 واحدي شاخص بورس تهران
ش�اخص كل بورس ته�ران در پايان معام�الت ديروز ب�ا افزايش 

هزارو286واحد همراه شد. 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران ديروز در يك روند نوساني 
با افزايش هزارو28٦ واحد همراه ش��د. همچنين شاخص كل با معيار 
هموزن با افزايش هزارو223واحد به رقم ٤2٦ هزار و 58٤ واحد رسيد. 
شاخص كل بورس هم با افزايش هزارو28٦واحد به رقم يك ميليون و 

5٤7 هزار و 2٤8 واحد رسيد. 
ارزش ب��ازار به بيش از ٦ ميلي��ون و ١3٠ هزار ميليارد تومان رس��يد. 
معامله گران امروز بيش از 5/8ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در 
قالب ٤١8 هزار معامله و به ارزش 3 ه��زار و 7٩٩ ميليارد تومان داد و 
ستد كردند. در فرابورس ايران هم شاخص كل با 27 واحد افزايش به 
رقم 2٠ هزار و ٩8٦ واحد رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران 

بيش از يك ميليون و ١٦7 هزار ميليارد تومان شد. 
................................................................................................................
تحويل ۶0 هزار واحد نيمه كاره مسكن مهر 

تا پايان سال
مديرعامل ش�ركت عم�ران ش�هر هاي جدي�د با اع�الم تكميل 
60 ه�زار واح�د مس�كن مه�ر نيم�ه كاره ت�ا پاي�ان س�ال، از 
متقاضيان مس�كن مه�ر كه بع�د از 10 س�ال هنوز نتوانس�ته اند  
خانه ه�اي خ�ود را تحوي�ل بگيرن�د، عذرخواه�ي ك�رد. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما جعفري با اش��اره به افزايش قابل 
توجه در قيمت تمام شده مسكن گفت: اصاًل قرار نيست هزينه تحويل 
٦٠ هزار واحد نيمه كاره مسكن مهر تا پايان سال تكميل واحد بر دوش 
متقاضي باشد. متقاضي بر اس��اس تعهد اوليه در قرارداد، آورده اش را 
تكميل كرده اس��ت، از اين رو تعديل قرارداد هاي پيمانكاري از منابع 
شركت مادرتخصصي شركت عمران ش��هر هاي جديد انجام شد. وي 
گفت: گرچه تعديل قرارداد هاي پيمانكاري ب��ار و هزينه اي بر دوش 
دولت دارد، اما بر اساس دس��تور وزير راه و شهرس��ازي نبايد هزينه 
افزايش قيمت به دوش متقاضي باش��د. مديرعامل ش��ركت عمران 
ش��هر هاي جديد افزود: ٤٠٠ هزار واحد مسكن مهر تكليف شهر هاي 
جديد بود كه از اين ميزان تقريباً حدود ٦٠ ه��زار واحد تحويل داده 
نش��ده باقي مانده يا ب��ه دليل وج��ود نواقص در طرح ه��ا متقاضيان 

نتوانستند از آن استفاده كنند. 
جعفري با بيان اينكه افزايش قابل توجه در قيمت تمام ش��ده مسكن 
منجر به توقف اجراي قرارداد هاي پيمانكاران مس��كن مهر شده بود، 
گفت: با پيگيري و هماهنگي بين مديران در حوزه شوراي برنامه ريزي 
اس��تان كه عمده آن در »پرند« و »پرديس« بود، مصوباتي داشتيم تا 
مسئله قيمت تمام شده مسكن براي پيمانكار را تعيين تكليف كنيم. 

وي با بيان اينكه پيمان��كاران هم به عنوان مج��ري نبايد ضرر كنند، 
گفت: قرارداد هاي برخي طرح هاي مس��كن مهر با تأخير زياد در سال 
٩٩ منعقد ش��ده بود و بعد از رفع موانع حقوقي بر اساس رويكرد فني 
و ش��رايط عمومي اين قراردادها را بازنگري كرديم و با اعمال ضرايب 
جبراني، قرارداد ها طوري تعديل ش��د كه پيمانكار انگيزه كافي براي 

تكميل واحد ها را داشته باشد.

 فروش دالر 29 هزار توماني
در صرافي ها

همزم�ان ب�ا افزاي�ش عرض�ه ارز از س�وي صادركنن�دگان 
را  دالر  صرافي ه�ا  از  برخ�ي  هم اكن�ون  ب�ازار،  در 
مي فر وش�ند.  م�ردم  ب�ه  توم�ان  29ه�زار  قيم�ت  ب�ا 
قيمت دالر كه در هفته هاي گذش��ته تحت تأثير جو  رواني در بازار ارز 
س��ير صعودي را پرش��تاب طي مي كرد با ورود بانك مركزي و اتخاذ 
سياست هاي جديد ارزي، با كاهش چشمگير همراه شده و هم اكنون در 
برخي صرافي ها در كانال 2٩ هزار تومان به فروش مي رسد. طي دو، سه 
روز اخير البته قيمت ارز توافقي در صرافي ها وارد كانال 2٩ هزار تومان 
شده بود، ولي از امروز برخي از صرافي ها با همين قيمت نسبت به فروش 

ارز به مردم اقدام مي كنند. 
كامران س��لطاني زاده، دبيركل كانون صرافان ب��ا تأييد اين موضوع به 
خبرنگار تسنيم گفت: با توجه به مصوبه جديد بانك مركزي در معامالت 
ارز توافقي، صرافي ها ف��روش ارز به هموطنان را با ن��رخ توافقي آغاز 
كرده اند، بر همين اساس نيز به تناسب توافق با صادركنندگان هم اكنون 
قيمت فروش دالر در صرافي هاي مجاز در كانال 2٩ هزار تومان قرار دارد، 
البته رصد ميداني از بازار ارز نشان مي دهد برخي ديگر از صرافي ها نيز 
ارز توافقي را در كانال 3٠ هزار تومان به فروش مي رسانند. وي با تأكيد 
بر اينكه اي��ن مصوبه موجب خريد ارز با نرخ مناس��ب براي هموطنان 
شده است، گفت: پيش بيني مي ش��ود با افزايش صرافان معامله گر در 
نرخ توافقي، به زودي شاهد تعديل نرخ ارز و افزايش خدمات ارزي در 
چارچوب قوانين بانك مركزي باشيم. دبيركل كانون صرافان ادامه داد: 
از روز دوشنبه بازار متشكل ارزي با آغاز طرح فروش توافقي امكان انجام 

معامالت بين صرافان سراسر كشور را ايجاد مي كند. 
................................................................................................................

 قراردادهاي اجاره يك سال
 تمديد مي شود

ب�ر اس�اس بس�ته حمايت�ي از مس�تأجران مص�وب س�ران 
ق�وا قرارداده�اي اج�اره يكس�ال ب�ا س�قف افزاي�ش ن�رخ 
اجاره به�ا تعيي�ن ش�ده ب�راي سه س�طح تمدي�د مي ش�ود. 
به گزارش تس��نيم، يك شنبه ش��ب در جلس��ه س��ران قوا به رياست  
رئيس جمهوري بسته حمايتي از مس��تأجران تصويب شد. طي دو روز 
اخير تعيين سقف افزايش نرخ اجاره بها به عنوان يكي از مصوبات سران قوا 
رسانه اي شده بود. ديروز جزئيات كامل مصوبه سران قوا منتشر شد. بسته 
سياستي مصوب شده در جلسه شورايعالي سران قوا شامل تعيين افزايش 
سقف تمديد قراردادهاي اجاره بها در سال ١٤٠١مورد تصويب قرار گرفت. 
در نشست فوق، سران س��ه قوه تأكيد كردند سياست ها و اقدامات الزم 
براي مديريت حوزه مسكن سريع تر اجرايي و همزمان طرح دو فوريتي 

مطرح در مجلس شوراي اسالمي نيز در اولويت تصويب قرار گيرد. 
بر اين اس��اس با توجه به افزايش قابل توجه اجاره واحدهاي مسكوني 
در بهار ١٤٠١ و چشم انداز رشد آن در ادامه س��ال جاري و با توجه به 
فرارسيدن فصل نقل و انتقال مستأجران و عدم تمكن مالي كافي جامعه 
مستأجران در شرايط بحراني اقتصادي كشور، تعيين سقف اجاره بها، 

استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذيل پيشنهاد مي شود. 
ماده ١- تمام قراردادهاي اجاره واحدهاي مسكوني در سال ١٤٠١ پس 
از تاريخ ابالغ اين مصوبه به صورت خودكار و به مدت يكسال و حداكثر 
با نرخ هاي زير نسبت به قراردادهاي موجود تمديد مي شود. شهر تهران 
و سايركالنشهرها 25 درصد، ساير نقاط شهري 2٠ درصد كه در تبصره 
اين ماده نيز آمده اس��ت كه توافق مالك و مستأجر با نرخ هاي كمتر از 

موارد فوق بالمانع است. 
در ماده 2 آمده است: موارد استثنا شده از تمديد خودكار اجاره نامه ها 

به اين شرح تعيين مي شود:
١- در صورتي كه مالك، ملك يا واحد مورداجاره را به فروش رسانيده 
باش��د و قرارداد فروش در س��امانه ثبت معامالت ام��الك ثبت و كد 
رهگيري دريافت كرده باشد و همچنين عالوه بر اين اطالعات، ملك را 

در سامانه امالك و اسكان ثبت كرده باشد. 
2- اگر مالك براي تخريب، بازس��ازي يا تعمير نس��بت به اخذ پروانه 

ساختماني از مراجع ذي ربط اقدام كرده باشد. 
3- در صورتي كه مس��تأجر در دوره اجاره قبلي با تش��خصيص مرجع 
قضايي )شوراي حل اختالف( نس��بت به انجام به موقع تكاليف اقدام 

نكرده باشد. 
٤- ع��دم پذيرش افزايش مبل��غ اجاره بها مع��ادل درصدهاي مصوب 

توسط مستأجر. 
5- در صورتي كه فرزند مالك ازدواج رس��مي انجام داده باشد و براي 
سكونت به واحد مورداجاره به بر اس��اس تشخيص مرجع قضايي نياز 

داشته باشد. 
٦- در صورتي كه مالك صرفاً داراي همين يك واحد مسكوني در همان 
شهر موردنظر باشد و نياز به س��كونت وي در آن ملك به تأييد مراجع 
قضايي )شوراي حل اختالف( رسيده باشد. در مواردي كه مالك داراي 
چند واحد مسكوني در همان شهر باشد، صرفاً مي تواند تقاضاي سكونت 
خود را براي يكي از واحدهاي مسكوني در اختيار ارائه كند و رأي مراجع 
قضايي )ش��وراي حل اختالف( صرفاً براي همان واحد مسكوني مورد 
تقاضا صادر خواهد شد. بر اساس تبصره يك مالك رسيدگي و بررسي 
حقوقي اختالفات اجاره بين موجر و مستأجر در مراجع قضايي )شوراي 
حل اختالف( اطالعات ثبت شده در س��امانه كد رهگيري و امالك و 
اسكان اس��ت. مطابق تبصره 2 مراجع قضايي )ش��وراي حل اختالف( 
مكلفند در كوتاه ترين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت 

به بررسي موارد اختالف و صدور رأي اقدام كنند. 

وزارت نيرو به وع�ده تأمين ان�رژي كارخانجات 
س�يمان عم�ل كرد و ب�ه اي�ن ترتيب براس�اس 
آمار ب�ورس كاال، قيمت س�يمان در هفته جاري 
33 درصد نسبت به هفته گذشته با كاهش قيمت 
همراه ش�د. فعاالن ب�ازار معتقدند: »ب�ا توجه به 
هماهنگي صورت گرفته، مديريت بازار در دستور 
كار اس�ت و بازار اين كاالي اس�تراتژيك با هيچ 
التهابي از س�مت عرض�ه مواجه نخواهد ش�د.«

تابستان سال گذش��ته صنعت س��يمان با ناترازي 
١5 هزار مگاواتي برق معادل 25 درصد از كل مصرف 
برق كش��ور روبه رو ش��د. حتي در آن مقطع برخي 
از كارخانه ه��ا فعالي��ت خ��ود را متوقف س��اختند. 
اي��ن تعطيلي ه��ا و البته س��وءمديريت در ب��ازار و 
دستوري شدن بازار، قيمت سيمان را در هر كيسه 5٠ 
كيلوگرمي از 3٠  به ١٠٠ هزار تومان رساند. امسال 
نيز اواسط خرداد با گرم شدن ناگهاني هوا وزارت نيرو 
جدول زمان بندي براي قطع برق صنايع را رسانه اي 

كرد، اما با واكنش انجمن كار فرمايان و فعاالن بازار 
مصالح ساختماني جلسات متعددي در وزارت نيرو 
برگزار و راهكار جديدي براي جلوگيري از قطع برق 
صنايع انديشيده شد. به عبارت ديگر در تابستان سال 
جاري بر خالف سال قبل مسئله مديريت بازار يكي 
از اركان برنامه مديريت مص��رف برق صنايع بزرگ 
به حس��اب مي آيد. به طوری كه ٩2 درصد از صنايع 
بزرگ و كوچك كش��ور در فصل گرما اساساً با هيچ 
محدوديت انرژي مواجه نيستند و بدون وقفه از انرژي 
استفاده مي كنند. با توجه به ش��رايط ترسيم شده، 
يكي از مهم ترين كاالهايي كه تجربه س��ال گذشته 
نگراني قابل توجهي در زمينه به هم ريختگي بازار آن 
به وجود آورده بود، سيمان است. بر اين اساس بررسي 
سياست هاي مديريت مصرف برق اعمال شده بر اين 
صنعت بس��يار پرمصرف، بيانگر آن است كه اعمال 
محدوديت برق براي 72 كارخانه س��يمان فعال در 
كشور با خط قرمز مديريت عرضه و تأمين انرژي توليد 

5 ميليون تن سيمان و كلينكر انجام پذيرد. 
در اي��ن رابط��ه عبدالرضا ش��يخان، دبي��ر انجمن 
كارفرمايي صنعت سيمان در گفت وگو با فارس گفت: 
» يكي از مهم ترين محورهاي مورد تأكيد طرفين در 
اين جلس��ه، مديريت مصرف برق ب��ا اولويت تأمين 

5 ميليون تن كلينكر و سيمان در ماه بود.«
وي در بيان تعامل بخش خصوصي و دولت گفت: » با 
توجه به هماهنگي صورت گرفته، مديريت بازار در 
دستور كار است و بازار اين كاالي استراتژيك با هيچ 

التهابي از سمت عرضه مواجه نخواهد شد.«
   كاه�ش 33 درص�دي قيم�ت س�يمان در 

معامالت 29 خرداد
براساس اين گزارش، بررسي بازار سيمان در ابتداي 
هفته نيز موضوع مديريت بازار را با وجود اجراي برنامه 
مديريت مصرف برق تأييد مي كند. به استناد آمار ارائه 
شده از سوي بورس كاال، حداقل قيمت سيمان مبادله 
شده مرتبط با كارخانه سيمان آباده با قيمت هر تن 

3٤5 هزار تومان بود اما در همان روز قيمت حداكثر 
سيمان در كارخانه مازندران رقم خورد و قيمت اين 
كاال براي هر تن معادل يك ميليون و 537 هزار تومان 

قيمت داشته است. 
علت اين تفاوت قابل توجه قيمتي در بازار، مس��ئله 
عرضه و تقاضاي منطق��ه اي و همچنين عدم صرفه 

اقتصادي صادرات منطقه اي اين كاال است. 
با توجه به دامنه ذكر ش��ده، متوس��ط وزني قيمت 
عرضه سيمان در روز گذشته براي هر تن ٩3١ هزار 
تومان بوده است، اين قيمت در حالي به ثبت رسيد 
كه قيمت معامالت ابطال شده هفته گذشته معادل 
يك ميليون و ٤٠٠ هزار تومان ب��ود. به عبارت ديگر 
قيمت سيمان كه به دليل اخبار مخابره شده غلط در 
دو هفته گذشته رشد قابلي توجهي داشت، طي هفته 

جاري 33 درصد كاهش را تجربه كرده است. 
   تعهد دولت براي تأمين انرژي 5 ميليون تن 

سيمان انجام شد
با توجه ب��ه تعهد تأمين انرژي تولي��د 5 ميليون تن 
سيمان و كلينكر از سوي وزارت نيرو و نظر به عرضه 
سيمان به صورت چهاربار در ماه، عمل به اين تعهد 
يعني در هر هفته بايد يك ميلي��ون و25٠ هزار تن 
سيمان و كلينكر به بازار عرضه ش��ود. در اين راستا 
هفته گذشته يك ميليون و 28٠ هزار تن سيمان به 
بازار عرضه شد. اين آمار بيانگر آن است كه دولت به 
تعهد خود عمل كرده و هيچ گونه نابساماني بازار در 

طرف عرضه اين كاالي استراتژيك وجود ندارد. 
    عقب نشيني قيمت ها در بازار ميلگرد 

همچني��ن روز گذش��ته در بخش ميلگ��رد كاهش 
١٠٠ تا 5٠٠ توماني به همراه ثبات قيمت ديده  شد و 
محصوالت نهايي زنجيره فوالد به دنبال اعالم قيمت 

شمش و كاهش قيمت دالر كاهش يافت. 
بررس��ي ها از بازار آهن و فوالد كشور نشان مي دهد 
كه روند قيمت ه��ا در اين بازار در ح��ال حاضر روي 
ريل نزولي قرار گرفته اس��ت و فع��االن اين صنعت 
به فكر اين هس��تند تا بتوانند با فروش محصوالت با 
قيمت پايين تر جايي براي محصوالت جديد در انبار 
خود داشته باش��ند. همزمان با اعالم قيمت پايه در 
نظرگرفته شده براي شمش به منظور عرضه در بورس 
كاال، مباديان فروش به خصوص در حوزه ميلگرد به 
فكر كمتر كردن قيمت ها افتادند تا فاصله معقول بين 
قيمت شمش و ميلگرد همچنان حفظ شود، اما دليل 
ديگري كه مي توان به آن استناد كرد، تداوم روند رو 

به كاهش قيمت اسكناس دالر است.

ايرنا

قدرت دالالن مسكن، گاهي به حدي زياد مي شود كه مي توانند 
در بازار مس�كن قيمت س�ازي كنند، آنها با پول هاي�ي كه براي 
خريد خانه هاي فوري فروش در حسابشان نگه داشته اند، خانه 
شخصي را كه »پول الزم« است با قيمت بسيار كمي مي خرند و با 
فروش همان خانه به قيمت سرسام آوري، سودهنگفت به جيب 
مي زنند. در اين ميان برخي از مشاوران امالك و اپليكيشن هايي 
مانند »ديوار« و »شيپور« نيز خواسته يا ناخواسته با اين دالالن 
هم�راه مي ش�وند و در نهايت تنش�ي را در بازار مس�كن ايجاد 
مي كنند كه خريدار واقعي مسكن از خريد خانه با قيمت مناسب 
جا مي ماند. ب�ه تازگي نايب رئيس كميس�يون عم�ران مجلس 
شوراي اس�المي گفته اس�ت: »هيچ متولي مش�خصي در بازار 
مس�كن براي نظارت ب�ر معامالت وج�ود ندارد و متأس�فانه در 
سايه اين خأل نظارتي، مش�اوران امالك قيمت سازي مي كنند.«

به گزارش »جوان« آن چيزي كه مشخص است اكثر قيمت هاي تعيين 
شده براي فروش خانه در اپليكيشن ديوار و شيپور غيرواقعي است و با 
آن چيزي كه در واقعيت بازار مسكن، خريد و فروش مي شود، فاصله 
بسيار زيادي دارد. اين مسئله را مشاوران امالك مي دانند، اما به دليل 
اينكه با گران تر فروختن خانه ها، سود بيشتري عايدشان مي شود از 

گفتن واقعيت اين ماجرا به خريداران مسكن  امتناع مي كنند. 
   از »قيمت سازي« تا »تو سر مال زدن«

 به تازگي اسماعيل حسين زهي، نايب رئيس كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي گفته است: »هيچ متولي مشخصي در بازار مسكن براي 
نظارت بر معامالت وجود ندارد و متأسفانه در سايه اين خأل نظارتي، 

مشاوران امالك قيمت سازي مي كنند.«
متأسفانه اين قيمت سازي ها به ضرر خريدار مسكن تمام مي شود 
و گاهي سر فروشنده نيز كاله مي رود. براي مثال يكي از رايج ترين 
روش هايي اس��ت كه برخي مش��اوران امالك با اس��تفاده از آن 
فروش��نده را از فروش خانه خ��ود به قيمت حقيق��ي خانه نااميد 
مي كنند، »تو سر مال زدن« است! اين در حالي است كه خودشان 
يا به اصطالح »س��رمايه گذار« پس از امضاي يك قرارداد صوري، 
ملك را به قيمت پايين تر خريداري می كند و بعد از چند روز همان 
خانه را با قيمت بيشتري به خريدار مي فروشند! در چنين شرايطي 
هم مالك اول متضرر مي ش��ود و هم خريدار نهايي! اما آنكه سود 

مي برد، بنگاه دار است. 
»اغراق در قيمت گذاري ملك« نيز يكي ديگر از روش هاي مشاوران 
امالك در خريد و فروش ملك براي كسب سود بيشتر است. به عبارت 
ديگر، برخي مشاوران امالك قيمت يك ملك را بيش از قيمت واقعي 
آن به خريدار پيشنهاد مي دهند، مشروط بر اينكه درصورت فروش 
ملك با قيمت بيشتر، مشاور امالك حق كميسيون بيشتري خواهد 
داشت! پرواضح است كه اغلب فروش��نده ها حاضرند ملك خود را به 
بهاي بيشتري بفروشند حتي اگر حق كميسيون بيشتري به مشاور 

امالك پرداخت كنند. زيرا كه خودشان نيز از اين كار نفع مي برند. 
همچنين »پيش بيني هاي غيركارشناس��ي« از آينده بازار مسكن، 
يكي ديگر از روش هايي است كه مش��اوران امالك با استفاده از آن، 
به فروشنده و خريدار هشدار مي دهند كه درصورت تعلل در خريد يا 

فروش ملك، قيمت ها در آينده اي نزديك افزايش مي يابد. 

   نقش ديوار و شيپور در تالطم قيمت مسكن
در كنار بلبش��ويي كه دالالن با همراهي مش��اوران ام��الك در بازار 
مسكن ايجاد كرده اند، اپليكيش��ن هاي »ديوار« و »شيپور« نيز در 
افزايش قيم��ت و ايجاد تنش در بازار مس��كن نقش زي��ادي دارند. 
مثاًل قيمت واقعي يك واحد آپارتماني نوس��از در منطقه اي در شرق 
تهران، مت��ري 3٠ ميليون تومان اس��ت، اما با ايج��اد قيمت كاذب 
توسط كاربران »ديوار« و »شيپور« قيمت 35 ميليون توماني در اين 
اپليكيشن ها نمايش داده مي شود. متأس��فانه همين قيمت كذب، 
مرجع قيمتگذاري فروشندگان ساير امالك در منطقه مي شود و هر 
كسي كه بخواهد خانه خود را آگهي كند به اين قيمت دروغين توجه 
مي كند. در نهاي��ت »ديوار« پر از آگهي هايي ب��ا قيمت غيرواقعي از 
سوي امالكان و فروشندگان خانه هاي مختلف مي شود. اين در حالي 
است كه اگر از مشاوران امالك منطقه سؤال بپرسيد آخرين خانه اي 
كه در بنگاه خريد و فروش شده به چه قيمتي بوده است؟ آنها قيمت 
بسيار كمتر از آن چيزي كه در اپليكيشن ديوار و شيپور وجود دارد 

را اعالم مي كنند. 
متأس��فانه اگر اعالم قيمت هاي غيرواقعي ادامه پيدا كند و مشاوران 
امالك و دالالن نيز همراه اين قيمت هاي اعالم شده شوند، به مرور 
زمان افزايش قيمت مسكن رقم مي خورد، چراكه اگر چندين خانه در 
منطقه به قيمت غيرواقعي معامله شود، ساير فروشندگان نيز توقع 
فروش خانه شان را به همان قيمت دارند و در نتيجه موجي از گراني 
مسكن رخ مي دهد كه مقصر اصلي اين مسئله، قرار گرفتن قيمت هاي 

غيرواقعي در اپليكيشن ديوار و شيپور است. 

معامالت مسكن متولي ندارد

  گزارش   یک

مهسا گربندي 
  گزارش   2

  نوبت دوم آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى
شـهردارى اسالمشهر در نظر دارد به استناد رديف بودجه مصوب سـال 1401 پروژه هاى ذيل را از طريق برگزارى مناقصه 
عمومى واگذار نمايد. بدينوسيله  از پيمانكاران واجد شرايط دعوت مى گردد جهت دريافت اسناد مناقصه  پس از چاپ دوم 
از طريق سـامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir  اقدام و جهت كسب اطالعات بيشتر با 

شماره 02156363090 تماس حاصل نمايند.هزينه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه عمومى مى باشد.
1- مشخصات موضوع مورد مناقصه عمومى:

محسن حميدى – شهردار اسالمشهر

 مبلغ سپرده شركت صالحيتمدت اجراموضوع مناقصه عمومىرديف
در مناقصه عمومى(ريال)

1

طرح بكارگيرى مؤسسات حفاظتى  
امنيتى و مراقبتى تحت نظارت 

پليس پيشگيرى نيروى انتظامى در 
سطح مناطق شش گانه 

12ماه

3سال سابقه كار در بازه زمانى سال 98 تا 1400، شامل ارائه تصويرى 
از 3 قرارداد كار مشابه – ارائه مجوز فعاليت در امور خدماتى و 
مراقبتى تحت نظارت پليس پيشگيرى ناجا – مركز انتظام – ارائه 

HSE صالحيت پيمانكارى و گواهى ايمنى و بهداشت
3/500/000/000

2
پروژه واگذارى امور نظافت و 

پاكيزه سازى منطقه سه به صورت 
مكانيزه

12ماه

اساسنامه مرتبط – حداقل 5 سال سابقه كار مكانيزه شامل ارائه 
تصويرى از حداقل 3 قرارداد كار مشابه رفت و روب شهرى و 

جمع آورى زباله با شهرهاى بيش از 200 هزار نفر- ارائه گواهى 
صالحيت از اداره كار و امور اجتماعى

10/652/000/000

2- به پيشنهادات مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و پيشنهاداتى كه پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3-  شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است.

4- برندگان اول و دوم مناقصه عمومى هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
5- بديهى است كليه فرآيند برگزارى مناقصه، الكترونيكى و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد.

6- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.            
8- چاپ دوم: 1401/03/31 7- چاپ اول : 1401/03/24  

سيستم مديريت يكپارچه / كد 10/26/00/ف (نوبت دوم)

شـركت آب و فاضالب استان البرز در 
نظر دارد از طريق فراخوان عمومي 
و مناقصـه يك مرحله اي نسـبت 
به انتخاب تأمين كننـدگان واجد 
صالحيت جهت تأمين 189870 كيلوگرم پودر پركلرين با 
درصد خلوص 65% مطابق مشخصات و شرايط ذكر شده 

در اسناد اقدام نمايد.
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسـناد مناقصه 
تا ارائه پيشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـايي پاكت ها از 
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) 
بـه آدرس www.setadiran.ir بـا شـماره فراخـوان 
2001005186000074 انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت 
نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند به منظور دريافت 

اسـناد ارزيابي از تاريـخ 1401/03/30 تا سـاعت 19 روز 
 شنبه مورخ 1401/04/04 از طريق سامانه ستاد به آدرس 

www.setadiran.ir  اقدام نمايند. 
  تلفن تماس: 32117152 - 026  

مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه، عالوه بر بارگذاري 
فايل هـاي  PDF تـا سـاعت 19 روز دوشـنبه مـورخ 
1401/04/20، موظف به ارائه اسناد مربوطه در پاكت الك و 
مهر شده تا پايان وقت اداري همان روز به دبيرخانه شركت 

آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
  هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

  ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج 
است.

  جهت كسـب اطالعات بيشـتر به سـايت پايگاه ملي 
  iets.mporg.ir اطالع رسـاني مناقصـات، بـه آدرس

مراجعه نماييد. ن/ 13245

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي (شماره 74/ ن ج/1401)

شركت آب و فاضالب استان البرز  «سهامي خاص»

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب  استان البرز 

(سهامى خاص)


