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رئیس هیئت مدیره    حمل و نقل
انجمن شرکت هاي 
هواپیمای�ي اع�الم ک�رد، هزینه نشس�ت و 
برخاس�ت در ش�هري مانند اهواز یا مشهد از 
سال۱۳۹۰ تا امروز 4۶ برابر شده و این مسئله 
یکي از دالیل افزایش هزینه هاي پرواز است که 
به ص�ورت دالري ب�راي ایرالین ها محاس�به 

می شود و ریالي آن را دریافت مي کنند. 
به گزارش ايسنا، سيدعبدالرضا موسوي در برنامه 
زنده تلويزيوني درباره مس��ائل مطرح ش��ده در 
زمينه تعيين نرخ ارزي براي عرضه بليت هواپيما 
به اتب��اع خارجي گفت: اگر دنب��ال حل موضوع 
هستيم و مي خواهيم به نفع مردم تمام شود، بايد 
از كسي دعوت كنيم تا بتواند به عنوان صاحبنظر 
صحبت كند اما سازمان ميراث فرهنگي در اين 
حوزه هيچ نقش��ي ندارد. وي افزود: نرخ گذاري 
ارزي براي فروش بليت هواپيما به اتباع خارجي 
مختص چند ش��ركت هواپيمايي نيس��ت و اين 
مسئله توسط همه شركت هاي هواپيمايي اجرا 
خواهد شد كه الگوهاي زيادي در دنيا دارد. وي با 
اشاره به برخي انتقادات مطرح شده مبني بر اينكه 
نرخ گذاري ارزي بليت هواپيما براي اتباع خارجي 
به صنعت گردشگري آسيب مي زند، گفت: در دنيا 
به شركت هاي خارجي و مسافران خارجي يارانه 
مي دهند تا صنعت گردشگري توسعه پيدا كند، 
به عنوان مثال شما هنگامي كه به تركيه مي رويد، 
حدود 5هزار دالر تخفيف به ش��ما مي دهند اما 
متأسفانه در ايران تنها صحبت هاي زيادي در اين 

زمينه مطرح شده است و عملي نمي شود. 
رئيس هيئت مديره انجمن شركت هاي هواپيمايي 
ادامه داد: به نظر من دولت مي تواند نرخ سوخت را 
آزاد كند تا ما هم نرخ بليت هواپيم��ا را آزاد كنيم 
و بايد يارانه سوخت حذف شود چراكه اساساً اين 

يارانه تأثير چنداني در نرخ بلي��ت هواپيما ندارد. 
بخش عمده هزينه هاي يك پ��رواز به هزينه هاي 
ارزي برمي گردد كه بايد به دس��تگاه هاي متولي 
مختل��ف از جمله س��ازمان هواپيمايي، ش��ركت 
فرودگاه ها و ديگر دستگاه ها كه نمي خواهم از آنها 
نام ببرم، اختصاص دارد. به گفته موسوي بيش از 
۶۰درصد هزينه هاي پرواز ارزي است و مسئله اي كه 
دائماً مبني بر تخفيفات فرودگاهي مطرح مي شود، 
درست نيست چراكه به عنوان مثال نرخ بليت و يك 
نشست و برخاست در شهري مانند مشهد يا اهواز از 
سال۱۳۹۰ تا امروز ۴۶ برابر افزايش پيدا كرده است 
چراكه اين هزينه از شركت هاي هواپيمايي ايراني 
به صورت دالري )معادل ريالي( دريافت مي شود و 
در حالي كه نرخ بليت هواپيما محدود و مشخص 
است، هر روز هزينه پروازها و نرخ اين خدمات متغير 
اس��ت. وي اعالم كرد: به نظر من دولت بايد همه 
يارانه ها را حذف كند چراكه در اين شرايط وضعيت 
بهتري براي ما به  وج��ود مي آيد اما در حال حاضر 
بيش از ۱۱درصد نرخ بليت هواپيما به سازمان ها و 

دستگاه هاي متولي پرداخت مي شود. 
آرمان بيات، كارشناس صنعت هوانوردي نيز در 
اين برنامه اظهار كرد:  سهم شركت فرودگاه كمتر 
از ۳ تا ۴درصد اس��ت كه با توجه به نوع هواپيما 
و ش��ركت هاي هواپيمايي باهم متفاوت هستند 
اما بايد به اين موضوع ه��م توجه كنيم كه حجم 
بازار گردشگري خارجي با ارزي شدن نرخ بليت 
هواپيما براي اتباع خارجي كوچك تر خواهد شد. 
وي افزود: بر اساس بندب ماده۱۶۱ برنامه پنجم 
توسعه، شناورسازي يا همان آزادسازي نرخ بليت 
هواپيما مورد تأكيد قرار گرفته و مقرر شده است 
به صورت تدريجي تخفيف��ات تكليفي در حوزه 
صنعت هوانوردي حذف شود و امروز شاهد حذف 

اين تخفيفات براي اتباع خارجي هستيم

افزايش ۴۶ برابري هزينه نشست و برخاست هواپيما

رئیس جمهور: فقر مطلق را با عادالنه سازی 
يارانه ها ريشه کن می کنیم

رئیس جمهور با بیان اینکه توزیع عادالنه یارانه ها گامي براي کاهش 
فاصله طبقاتي است، بر لزوم حمایت راهبردي از تولید تأکید کرد. 
به گزارش ايرنا، آيت اهلل سيدابراهيم رئيسی شامگاه شنبه در ششمين 
گفت وگوي مستقيم تلويزيوني با مردم در پاسخ به سؤال مجري درباره 
ارتباط مستقيم مديران و اس��تانداران با مردم، با بيان اينكه گفت وگو 
با مردم و با مردم بودن براي دولت مغتنم اس��ت، گفت: همه مديران 
و دس��ت اندركاران دولت، همواره بايد با مردم ارتباط داش��ته باشند.  
رئيسي ادامه داد: شخصاً در طول مدت مسئوليت حتي قبل از دولت، 
تأكيد داشتم كه همواره ارتباطم را با مردم داشته باشم و فوايد زيادي 

در آن مي ديدم. 
   به همه استانداران و مدیران تأکید جدي بر برقراري ارتباط 

با مردم داشتم
رئيسي تصريح كرد: هم در جلسات هيئت دولت و هم در جلسه شوراي 
اداري استان ها، به همه اس��تانداران و مديران تأكيد جدي بر برقراري 

ارتباط با مردم داشتم. 
   فایده عادالنه سازي نظام یارانه ها ریشه کني فقر مطلق است
رئيس جمهور اظهار داش��ت: يكي از فوايد عادالنه س��ازي نظام يارانه ها 
ريشه كني فقر مطلق است. بنده خودم به برخي روستاها رفتم، خانواده اي 
كه مي گويد فق��ط ما با ۴۰هزار توم��ان، در واقع ۴5ه��زار تومان يارانه 
زندگي خود را اداره مي كنيم يا احياناً ۱۰۰توماني كه برخي ها داشتند، با 
عادالنه سازي پرداخت يارانه ها، وضعيت اين خانواده ها تغيير كرده است و 
االن يك خانواده پنج نفره كه 2ميليون مي گيرد، كاماًل وضعيت متفاوتي 
دارد. رئيس جمهور كاهش فاصله طبقات��ي را يكي از اثرات مهم اجراي 
طرح عادالنه سازي يارانه ها خواند و گفت: توزيع عادالنه يارانه ها گامي 

مهم در راستاي بهبود فاصله طبقاتي و كاهش ضريب جيني است. 
 رئيسي افزود: حمايت از توليد با هدايت منابع ارزي كشور به سمت توليد 

امكانپذير است و اينگونه از واردات بي رويه جلوگيري خواهد شد. 
رئيس جمهور با تأكيد بر لزوم حمايت راهبردي از توليد گفت: اقتصاد بايد 
به دست مردم اداره شود. وقتي كاالي اساسي را دولت تهيه و توزيع كند، 
نهاده هاي دامي را خودش هم به دامدار بدهد، اشتباه است، بايد دست 
بخش خصوصي را باز كنيم. دس��ت دولت بايد از سفره مردم كنار برود. 
بخش خصوصي و بازار بايد اين كارها را انجام بدهد و دولت هم نظارت 
و حمايت كند. رئيس��ي تأكيد كرد: در واقع اين اصالح اقتصادي گامي 
است در جهت اينكه دولت كار را واگذار كند به خود مردم و خود فعاالن 
اقتصادي و بخش خصوصي. اينها بخشي از فوايد اين كار است كه عرض 
كردم با مديريتي كه مي شود كار بتواند به طور كامل اجرا شود، اين آثار 

خود را در اقتصاد كشور، در رشد اقتصادي خواهد گذاشت. 
رئيس جمهور اظهار داش��ت: اين اصالح اقتصادي ي��ك گام ابتدايي و 
مقدماتي است، اصل كار آن سرمايه گذاري هاست كه بايد انجام شود تا 
رشد اقتصادي محقق شود. رئيس جمهور در خصوص برخي اعتراضات 
نسبت به دهك بندي ها و نيز اين سؤال كه ادامه پرداخت يارانه به  صورت 
نقدي خواهد بود ي��ا اختصاص كاالبرگ الكترونيك گفت: كس��اني كه 
درخواست بررسي مجدد داشتند دو دسته هس��تند؛ يك عده كساني 
بودند كه اصاًل يارانه دريافت نمي كردند و مي گويند ما جا مانده ايم و واجد 
شرايط هم هستيم. اين افراد حدود 2ميليون و 5۰۰هزار نفر هستند كه 
درخواست داشتند به وضعيت شان رسيدگي ش��ود. وضعيت اين افراد 
بررسي و به تعداد قابل توجهي از آنها يارانه پرداخت شده و تعداد كمي 
مانده اند كه در حال بررسي اس��ت. رئيس جمهور ادامه داد: دسته دوم 
كساني هستند كه مي گويند ما يارانه مي گرفتيم اما حاال قطع شده است. 
اينها هم معترض هس��تند. به اعتراضات تعداد قابل توجهي از اين افراد 

رسيدگي و يارانه  به آنها اختصاص داده شده است. 
   شبانه روز در حال بررسي وضعیت درخواست کنندگان یارانه 

نقدي بوده ایم
رئيس��ي با تأكيد بر بررس��ي و مش��خص ش��دن وضعي��ت معترضان 
ثبت نام كننده به عدم دريافت يارانه نق��دي پيش از اختصاص كاالبرگ 
اظهار داشت: از همين تريبون عرض مي كنم شبانه روز در حال بررسي 
وضعيت درخواست كنندگان يارانه نقدي بوده ايم، البته اين كار بررسي 
مي تواند ادامه داش��ته باشد، زيرا ش��رايط خانواده ها با ازدواج و طالق و 
استقالل افراد متفاوت مي ش��ود، اما اعتراض و درخواست ها به سرعت 
بايد بررسي ش��ود. رئيس جمهور در مورد اينكه مرحله بعدي پرداخت 
يارانه به صورت نقدي است يا كاالبرگ گفت: تا زماني كه وضع كاالبرگ 
الكترونيك قطعيت پيدا نكند و از درست رس��يدن كاال به دست مردم 

اطمينان حاصل نكنيم، حتماً پرداخت نقدي خواهد بود. 
   ارز ترجیحي دارو قطع نخواهد شد

رئيسي در مورد سرانجام وضعيت يارانه نان و دارو تصريح كرد: دارو بايد 
به س��مت بيمه ها برود، البته االن زيرساخت كش��ور در اين زمينه كامل 
نيست. تا زيرساخت كامل شود به همين شكل فعلي كه وجود دارد يارانه 
دارو پرداخت مي شود و ارز ترجيحي دارو قطع نخواهد شد. رئيس جمهور 
با اشاره به اجراي آزمايشي طرح توزيع نان در برخي استان هاي كشور از 

جمله زنجان و قزوين خاطرنشان كرد: قيمت نان تغييري نخواهد كرد.

افت نرخ  ارز 
بر اس�اس مش�اهدات میداني، دیروز پس از انتشار خبر گشایش 
در مذاکرات، مراجعه فروش�ندگان ارز به ب�ازار افزایش یافت، به 
طوري که در مقاب�ل صرافي ها صف فروش ش�کل گرفته اس�ت. 
به گزارش مشرق، بازار ارز همواره دستخوش تحوالت سياسي داخلي و 
منطقه است و اخبار منتشرشده در اين خصوص موجب نوسان قيمت 
ارز در بازار مي شود. در كش��ور ما نيز چند سالي است اخبار مذاكرات 
مهم ترين عامل تغيير قيمت ارز است و هر بار كه اخبار مثبتي از روند 
مذاكرات منتشر مي ش��ود، نرخ ارز كاهش مي يابد و افرادي كه براي 
كسب سود بيش��تر دالر خريداري كرده بودند، براي ممانعت از ضرر 

بيشتر اقدام به فروش دالر مي كنند. 
اظهارات »جوزف بورل« مسئول سياست خارجي و امور امنيتي اتحاديه 
اروپا و همچنين »حسين اميرعبداللهيان« وزير امور خارجه كشورمان 
در نشست خبري روز گذشته نشان داد برآيند گفت وگوهاي مفصل در 
تهران، مثبت بوده است. بازار ارز به خبر مذاكرات احياي برجام واكنش 
نشان داد و ديروز فروشندگان ارز بيشتر شدند، به طوري كه در مقابل 
صرافي ها صف فروش ايجاد ش��د. بازخورد خبر آمادگ��ي ايران براي 
ازسرگيري مذاكرات س��يگنال مثبتي به بازار داد و قيمت ها تا حدي 

كاهش يافت و دارندگان براي فروش ارز خود بالفاصله اقدام كردند. 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش، ه��ر دالر امري��كا در صرافي مل��ي ايران 
2۷هزارو۷۳۳ تومان، يورو 2۸هزارو۶۶۹ تومان و درهم ۶هزارو۸۸۹ 

تومان فروخته مي شود. 
................................................................................................................

 تحمیل قیمت  نجومي ۱۳/5میلیون توماني
 به زائران عتبات 

 فروش 4/5میلیوني 
تمام بلیت هاي نجف  به يك چارترکننده

قیمت پ�رواز رف�ت و برگش�ت ته�ران- نج�ف به رق�م نجومي 
۱۳ میلیون و5۲۰ ه�زار تومان افزای�ش یافته، این در حالي اس�ت 
که ش�نیده ش�ده پروازهاي نجف ی�ك ایرالین دولت�ي به قیمت 
4/5میلی�ون تومان به ی�ك چارترکننده فروخته ش�ده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، در ادامه روند بي ثبات قيمت پروازهاي نجف 
همزمان با نزديك ش��دن به روز عرفه، قيمت بليت پرواز رفت 
و برگش��ت تهران- نجف پنجم تيرماه ۱۴۰۱ به ۱۳/5ميليون 
تومان افزايش يافته اس��ت. يك ش��ركت هواپيمايي اين مسير 
پروازي را با قيم��ت ۱۳ ميليون و52۰ هزار توم��ان و به صورت 
چارتري به فروش مي رساند. روز شنبه بليت پرواز چارتري يك 
ايرالين دولتي نيز براي پرواز مذكور ۹/۱ميليون تومان بود كه 
امروز )ديروز( به ۹/2ميليون تومان افزايش يافته است. يكي از 
مسائلي كه همواره زائران عتبات عاليات طي سال هاي اخير با 
آن مواجه بوده اند، نابساماني ها در حمل ونقل هوايي به خصوص 

در زمان هاي خاص بوده است. 
امسال اين نابس��اماني با واگذاري پروازها به چارتركنندگان تشديد 
شده است. تقريباً همه شركت هاي هواپيمايي داخلي پروازهاي خود 
را به نجف به صورت چارتري عرضه مي كنند. در اين بين شركت هاي 
هواپيمايي دولتي نيز به تازگي وارد حوزه چارتري شده  اند. در اين باره 
چند سؤال مطرح مي شود؛ بر اساس چه قانون و ضابطه اي پروازهاي 
نجف اين ايرالين دولتي به صورت چارتري به يك فرد واگذار ش��ده 
است. اين ايرالين دولتي مطابق چه متر و معياري پرواز رفت و برگشت 
نجف را با قيمت ح��دود ۴/5ميليون تومان ب��ه چارتركننده معروف 

فروخته است؟
از آنجا كه اين پروازها پيش از ورود مسئول جديد اين ايرالين دولتي به 
چارتركننده واگذار شده است، لذا از رئيس اين ايرالين انتظار مي رود با 
توجه به سوابق كاري خوب گذشته، هر چه سريع تر به اين ماجرا ورود 
پيدا كند. شفاف سازي در رابطه با جزئيات واگذاري پروازهاي نجف به 

چارتركننده يك مطالبه مردمي است. 
ب��ه گ��زارش تس��نيم، اواخ��ر م��اه گذش��ته س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم كرد: با توجه به گزارشات 
واصل��ه مبني بر افزاي��ش نرخ بلي��ت هواپيما توس��ط تعدادي از 
شركت هاي هواپيمايي در برخي مسيرهاي پروازي داخلي، طي 
بررسي هاي انجام شده مشخص شد تغييرات ايجادشده در نرخ هاي 
بليت توسط دو شركت هواپيمايي و بدون هماهنگي با ستاد تنظيم 
بازار صورت پذيرفته اس��ت، لذا ضمن جلب توجه ش��ركت هاي 
هواپيمايي به رعايت ضوابط، تأكيد مي ش��ود ب��ا هرگونه افزايش 
قيمت كه مراحل قانوني را طي نكرده و به تأييد ستاد تنظيم بازار 

نرسيده باشد، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد. 
حال بايد ديد دس��تگاه هاي ذي رب��ط در حوزه حمل ونق��ل هوايي و 
دستگا ه هاي نظارتي چه اقدامي براي جلوگيري از سودجويي ايرالين ها 

و اجحاف در حق مردم انجام خواهند داد. 
................................................................................................................

 تاجران 
حاضر به صادرات فرش نیستند

مصوب�ه تعهد ارزي بان�ك مرکزي باع�ث کاهش ص�ادرات فرش 
ش�ده اس�ت. در حال حاضر با توجه به ش�رایط موج�ود و مصوبه 
تعه�د ارزي هی�چ تاج�ري حاض�ر ب�ه ص�ادرات فرش نیس�ت. 
عب��داهلل بهرام��ي، مد    يرعام��ل اتحاد    ي��ه سراس��ري تعاوني هاي 
توليد    كنند    گان فرش د    ستباف ايران در گفت وگو با تسنيم، با اشاره 
به اينكه فروش داخلي فرش از بين رفته است، گفت: با توجه به اينكه 
مواد اوليه فرش وارداتي است و با قيمت گران و ارز آزاد وارد مي شود، 
هزينه هاي توليد فرش افزايش يافته و همين موضوع باعث افزايش 
قيمت فرش داخلي شده است و ديگر مردم توان خريد ندارند. وي 
ادامه داد: با توجه به اينكه قيمت ه��اي جانبي فرش افزايش يافته، 
همين باعث افزايش قيمت تمام شده و نيز كاهش قدرت خريد مردم 
شده است. با قراردادن تعهدات ارزي، ميزان صادرات به ۰/۱ گذشته 
رسيده است. تنها خواست ما حذف مصوبه تعهد ارزي بانك مركزي 
است كه مانع صادرات س��االنه 5۰۰ميليون دالري فرش و موجب 

خروج تدريجي بافندگان از اين صنعت شده است. 
 بهرامي بيان ك��رد: بانك مركزي مصوبه تعهد ارزي را در س��ال ۹۸ 
ابالغ كرد و انگيزه كار در حوزه فرش را از بين برد، چون با اين مصوبه 
هيچ تاجري حاضر به صادرات فرش ايراني نب��ود و اين رويه به رغم 

درخواست ها و پيگيري هاي مداوم همچنان ادامه دارد. 
وي ادامه داد: بعد از اينكه واردات فرش ايراني در برخي كش��ورها 
از جمله امريكا تحريم ش��د، بحث تعهد ارزي بانك مركزي به ميان 
آمد كه نه تنها كمكي به صادرات فرش نكرد بلكه مانع بزرگي س��ر 
راه صادرات فرش ش��د و حجم صادرات فرش اي��ران به 5۰ ميليون 
دالر در سال رسيد. بهرامي گفت: صادرات فرش به توليد و اشتغال 
برمي گردد. اگر صادراتي انجام نشود، توليد داخلي هم از بين مي رود 
و اشتغال با خروج بافندگان كاهش مي يابد. در حال حاضر با توجه 
به شرايط موجود و مصوبه تعهد ارزي هيچ تاجري حاضر به صادرات 

فرش نيست. 
 مد    يرعام��ل اتحاد    يه سراس��ري تعاوني ه��اي توليد    كنند    گان فرش 
د    ستباف ايران با بيان اينكه يكي ديگر از مش��كالت ما بيمه نشدن 
قاليبافان اس��ت، گفت: از س��ال۱۳۹2 تأمين اجتماعي بيمه جديد 
نداشته اس��ت. حدود 22۰ هزار نفر در كل كشور بيمه شده داريم، با 
توجه به برگزار نشدن نمايش��گاه هاي فرش و عدم جلب توجه تجار 
خارجي، افزايش قيمت مواد اوليه و بحران كرونا نياز اس��ت حمايت 

بيشتري از توليد و صادرات فرش صورت گيرد.

بازار مس�کن به عنوان یک�ي از پرارزش ترین و 
مهم ترین بازارهاي موج�ود در اقتصاد ایران که 
تنها گردش مالي س�اخت و تولی�د نیم میلیون 
مس�کن در ای�ن ب�ازار در س�ال چی�زي حدود 
4۰۰ هزار میلی�ارد توم�ان باید باش�د، هن�وز از 
سازوکار مشخص و ش�فافي براي نرخ گذاري در 
حوزه خرید و ف�روش و اجاره پی�روي نمي کند، 
از این رو این ش�ائبه در بین افکار عمومي شکل 
گرفته اس�ت که بازار مذکور تح�ت نفوذ صنف 
مش�اوران امالک، صاحب�ان خانه ه�اي خالي و 
س�رمایه گذاران س�رمایه اي می باش�د و نیاز به 
ساماندهي این بازار است چراکه 4۰ تا 5۰درصد 
از مردم ای�ران در حوزه خرید مس�کن مصرفي 
و اج�اره ب�ا مش�کل ج�دي مواج�ه هس�تند. 
بازار زمين و ساختمان با كاربري مسكوني در اقتصاد 
ايران آنقدر از فقر سياستگذاري صحيح رنج مي برد 
كه قيمت در اين حوزه ديگر تناسبي با درآمد بسياري 
از مردم در ايران ندارد، از اين رو گفته مي شود بازار 
مسكن تحت نفوذ متقاضيان سرمايه اي قرار گرفته 
است و اين اشخاص هستند كه در حقيقت بر اساس 
انتظارات سودآوري خود را از ميزان سرمايه گذاري 
انجام گرفته در بازار مسكن نرخ ها تعيين مي كنند. 

با نگاه فوق ديگر فرقي نمي كند قيمت تمام ش��ده 
زمين و ساختمان به شكل حقيقي در چه وضعيتي 
قرار دارد، زيرا سرمايه گذار در اين حوزه صرفاً در پي 
سودآوري خود به ميزان بهره متعارف يا به ميزان بهره 
بازارهاي رقيبي چون ارز، طال، خودرو و سكه است، 
مثال تاريخي اين موضوع مربوط به سال هاي اخير 
است كه بازارهايي چون سهام و ارز با رشد نرخ مواجه 
شد و بازار مسكن با وجودي كه در شرايط كرونايي در 
ركود به سر مي برد، به يك باره با رشد شديد قيمت ها 
مواجه شد و نكته جالب آنكه بازارهاي رقيب مذكور 
با افت قيمت ها مواجه شد، ولي قيمت مسكن ديگر 

فراموش كرد اصالح نرخ بدهد. 
در واقع بازار مس��كن به هر بهانه اي با رش��د قيمت 
مواجه مي ش��ود و وقت��ي آن بهان��ه همانند ريزش 
بازار سهام و ارز و طال و سكه با افت قيمت ها از بين 
مي رود، اين بازار با اصالح همراه نمي شود، از اين رو 
براي همگان مشخص شده است كه بازار مسكن در 
اقتصاد ايران به ويژه در پايتخت در حوزه نرخ گذاري 

با مشكل اساسي سفته بازي روبه رو است. 
در اين بي��ن افزايش درآمد فعاالن صنف مش��اور 
امالك همزمان با رشد ثمن معامله مسكن، شرايطي 
ايجاد كرده اس��ت كه ده ها هزار كارگزار مشاوران 
امالك در صف افزايش نرخ ها فعاليت كنند، نكته 
جالب ت��ر آنكه صاحب��ان مجوز مش��اوران امالك 
طي يكي دو س��ال اخير همانن��د كارگزاري هاي 
بورسي، استيشن هايي را در اختيار بازاريابان قرار 
داده اند تا به اين واس��طه بتوانن��د ميزان معامالت 
خريد و فروش مس��كن را افزايش دهن��د اما تعداد 
معامالت با شرايط نرمال بازار مسكن نشان مي دهد 
با وجود س��رمايه گذاري صنف مشاوران امالك در 
ح��وزه بازاريابي و تبليغات، تعداد معامالت رش��د 
نداشته بلكه قيمت ها به شكل تأمل برانگيزي رشد 
كرده است، البته در بين مشاوران امالك مانند هر 
صنف ديگري خوب و بد هست، ولی حقيقت امر آن 
است كه مشاوران امالك  ها نيز هزينه دارند و براي 
ارتقای درآمد خواستار پيشرفت هستند اما متأسفانه 
از آنجا كه درآمد آنها وابسته به ثمن معامله زمين و 
ساختمان با انواع كاربري و اجاره است، طبيعتاً در 
صف فعاالن حوزه افزايش نرخ ها در بازار مسكن قرار 
مي گيرند، از اين رو بايد گفت بازار مسكن در اقتصاد 
ايران، داراي بورسی غيرمتشكل است كه كارگزاران 
زيادي تحت عنوان بنگاه هاي مشاور امالك، مجاز و 

غيرمجاز در آن فعاليت مي كنند. 
متأس��فانه آنطور كه بايد عماًل اي��ن بورس صاحب 
رگالتور و سياس��تگذار و تنظيم كننده فعاالن اين 
حوزه نيس��ت، به همين جهت كار به جايي رسيده 
اس��ت كه بازار اجاره كه پيش از اين صرفاً به شكل 
ساالنه نرخ گذاري مي شد و يك بار در سال افزايش 
نرخ را تجربه مي كرد، حاال دو بار در سال با رشد نرخ 
قابل مالحظه مواجه مي ش��ود و اي��ن زنگ خطري 
براي بازار مسكن است، زيرا به نظر مي رسد تقابلي 
با سفته بازان در حوزه مس��كن صورت نمي گيرد و 
افزايش نرخ مس��كن مي تواند با رشد ماهانه و حتي 

هفتگي همراه شود. 
اگر نگاهي به بازار مسكن بيندازيم، مي بينيم كه در 
بازار مس��كن تهران كه چندميليون واحد مسكوني 
در آن وجود دارد و گفته مي ش��ود تعداد خانه هاي 
خالي اين ش��هر حدود 5۰۰هزار واحد مس��كوني 

اس��ت، ميزان معامالت مسكن ش��هر تهران در ماه 
تنها چيزي حدود ۱۰هزار معامله است، اين تعداد 
معامله عماًل زنگ هش��داري براي رك��ود جدي در 
بازار مسكن به شمار مي آيد و شايد دليل اين مورد 
كه بخش خصوصي ب��ا احتياط بيش��تري در بازار 
ساخت و ساز س��رمايه گذاري مي كند، همين مورد 
باش��د كه متقاضيان مؤثر مصرفي در بازار با ضعف 
شديد مالي روبه رو هستند و فروش خانه هاي نوساز 

در حجم باال به اين سادگي ها نيست. 
ه��ر چق��در ك��ه ب��ازار خريد و ف��روش مس��كن و 
سرمايه گذاري جديد براي ساخت مسكن در تنگنا 
قرار مي گيرد، فشار بر بازار اجاره تشديد مي شود و به 
تعبير برخي مشاوران امالك، عده اي از مالكان خشم 
خود را از وضعيت كنوني بازار مس��كن و همچنين 
اوضاع تورمي اقتصاد بر س��ر اجاره نش��ين ها خالي 

مي كنند. 
اما سخن بر سر اين موضوع است كه تشكل و صنف 
مش��اوران امالك به عنوان تش��كلي كه كارگزاري 
خريد و فروش و اجاره و تبليغات و بازاريابي را در بازار 
مس��كن و اجاره بر عهده دارد، كجاي بازار مس��كن 
ايستاده و اقداماتش در جهت كنترل تورم و تعادل 
در بازار مسكن است يا اينكه در زمين تشنج هر چه 

بيشتر در بازار مسكن بازي مي كنند.
    واقعًا کنترل�ي روي بازار مس�کن و اجاره 

مسکن نیست
طي س��ال هاي اخير كه بازار س��هام با رشد مواجه 
شد و ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران ركورد 
2ميلي��ون واح��د را زد، ذي نفعان رش��د ن��رخ در 
بازار مس��كن كه خ��ود را از قافله جذب س��رمايه و 
ركوردش��كني نرخ ها عقب ديدن��د، از طريق صنف 
بنگاه مش��اوران امالك روي تبليغات و بازاريابي در 
بازار حقيقي و مجازي )پلت فرم هاي خريد و فروش و 
اجاره مسكن( سرمايه گذاري قابل مالحظه اي انجام 
دادند، به طوري كه نرخ مسكن رشد شديدي كرد و 
به رغم اصالح بازارهاي بورس و ارز و طال اما مسكن 

اصالح نرخ نخورد. 
از آنجا كه امالك زيادي در س��بد دارايي بنگاه هاي 
بزرگ مانن��د بانك ه��ا، بيمه هايي چون س��ازمان 
تأمي��ن اجتماع��ي، ش��هرداري ها و هلدينگ هاي 
ساختمان سازي وجود دارد، رشد ارزش اين دارايي ها 

انگيزه اي شده است تا روي معامالت مكرر امالك بين 
برخي اشخاص حقوقي امالك و شركت هاي وابسته 

فعاليت انجام گيرد. 
شركت ها و صنف هاي فعال در حوزه توليد مصالح و 
خدمات فني- مهندسي ساختماني وقتي بازار ساخت 
و توليد مسكن را در ركود مي بينند، فعاليت شان را 
روي افزايش نرخ ها براي رش��د سودآوري متمركز 
مي كنند كه اين اقدام عماًل ارزش جايگزيني مسكن 
را با رشد مواجه مي كند و توجيهي مي شود براي ثبات 

نرخ هاي رشديافته مسكن بر اثر سفته بازي ها. 
همچنين از آنجا كه شهرداري ها بخشي از هزينه هاي 
خود را از حوزه ساخت وساز و تغيير كاربري و تعميرات 
مسكن به دست مي آورند، عمالً اين هزينه ها نيز روي 
رشد نرخ مسكن اثر مي گذارد. همانطور كه مي دانيم 
شركت ها و هلدينگ هاي س��اخت و توليد مسكن 
زيادي با س��هامداري دولتي، خصولت��ي، تعاوني و 
خصوصي در كش��ور وجود دارند كه رگالتوري اين 
بخش ها را كنترل نمي كند ت��ا روي افزايش توليد 
مس��كن مورد تقاضاي مصرفي بازار متمركز شوند، 
از اين رو اين س��رمايه ها توسط اش��خاصي هدايت 
مي ش��وند كه سودشان را در رش��د ساختمان هاي 
موجود در سبد دارايي هلدينگ مي بينند، حال آنكه 
كلي زمين هم در سبد دارايي دارند. متأسفانه عده اي 
س��ودجو بدون فكر كردن به مصالح ملي و وضعيت 
اقتصادي اشخاص فاقد مسكن و مستأجر و ساكنان 
در خانه هاي فرسوده و ناايمن در برابر زلزله و حوادث 
غيرمترقبه اسير اين نگاه هستند كه توليد مسكن 
هر چقدر كمتر باش��د، ارزش واحد هاي مس��كوني 
موجودي بازار با رش��د بيشتري مواجه مي شود و به 
سود صاحبان خانه هاي خالي و كم استفاده مي باشد، 
اين در حالي اس��ت كه اين نگاه منفعت طلبانه سم 

حوزه سياستگذاري مسكن است. 
معافيت هاي مالياتي رفتارها و سرمايه گذاري هاي 
غيرمولد موجب شده است بخش زيادي از سرمايه 
در كشور در حوزه زمين و ساختمان دپو شود، زيرا 
اقتصاد ايران به شكل سنتي گرفتار بيماري مزمن 
تورم عمومي دو رقمي و بيماري هلندي در اقتصاد 
اس��ت، از اين رو بنگاه هايي مانند بانك ها، بيمه ها، 
خودروسازها و قطعه س��ازها كلي دارايي ملكي در 
ترازنامه دپو كرده اند تا دارايي خود را در برابر كاهش 

ارزش ريال و تورم عمومي بيمه كنند. 
از سوي ديگر نظام تأمين مالي اقتصاد، يعني بانك ها 
خود درگير دارايي هاي سمي مرتبط با حوزه زمين و 
ساختمان هستند كه بي شك براي اين بخش ها تورم 
هر چه بيشتر حوزه مسكن مطلوب است، زيرا ترازنامه 
آنها با اين رخداد تقويت مي شود، از اين رو امكان دارد 
در حوزه تأمين مالي ساخت و س��از مسكن كوتاهي 
كنند و در برابر طرح هاي ملي س��اخت يك ميليون 
واحد مسكوني س��نگ اندازي هم بكنند، در چنين 
شرايطي بايد با ابزارهاي سياستگذاري رفتار بخش 

اقتصاد براي تنظيم گري بازار مسكن تنظيم شود. 
 واقعيت امر آن است كه سياستگذاري تخصصي حوزه 
زمين و ساختمان رها شده اس��ت، به طوري كه به 
جاي ساخت مسكن مورد نياز مصرف بازار، سرمايه ها 
به س��مت دپوي زمين و س��اختمان در ترازنامه يا 
ساخت خانه هاي لوكس با كاربري سرمايه اي هدايت 
مي شود، حال آنكه عمده درآمد اشخاص حقيقي در 
طول زندگي صرف تهيه يك مسكن مي شود كه با 
اين وضعيت رشد دوران دسترسي و خريد يك واحد 
مسكوني در كشور امكان دارد در سال هاي آتي خريد 
مسكن براي طبقاتي از جامعه در طول حيات به طور 

كل امكانپذير نباشد.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش

شناسه آگهى:1337977

 آگهي فراخوان عمومي ارزيابى كيفى مناقصه گران
 مناقصه شماره MM/1401/06 شماره سامانه ستاد 2001091645000010

روابط عمومى

شركت پايانه هاى نفتى ايران (سهامى خاص) در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را با در نظر گرفتن شرايط كلى مشروحه زير و از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)، به صورت فراخوان عمومى ارزيابى كيفى به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد:

كليه مراحل برگزارى فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا تهيه فهرست مناقصه گران داراى صالحيت، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
سازند.  محقق  فراخوان  در  شركت  جهت  را  الكترونيكى  امضاء  گواهى  دريافت  و  مذكور  سايت  در  نام  ثبت  مراحل  قبلى،  عضويت  عدم  صورت  در 

خاطرنشان مى سازد به موجب بخشنامه وزارت صمت، امكان ثبت نام برخط رايگان در اين سامانه جهت كليه مناقصه گران فراهم مى باشد.
شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 0211456 مى باشد. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استان ها، در سايت 

سامانه (WWW.SETADIRAN.IR) بخش "ثبت نام/ پروفايل تأمين كننده/ مناقصه گر" موجود است.
الف) شرح مختصر خدمات: خريد2 قلم دستگاه اندازه گيرى ويسكوزيته اتوماتيك و دانسيتومتر ديجيتال مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد مناقصه و به صورت دو مرحله اى 

ب) نام و نشانى مناقصه گزار: شركت پايانه هاى نفتى ايران به نشانى تهران- خيابان پاسداران- باالتر از برج سفيد- خيابان شهيد حجت سورى (نيستان هفتم)- پالك 11
ج) برآورد تقريبى كارفرما: 000ر175 (يكصد و هفتاد و پنج هزار) يورو

د) معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه گران: 

موضوع مناقصه : خريد 2 قلم دستگاه اندازه گيرى ويسكوزيته اتوماتيك و دانسيتومتر ديجيتال

1- توان مالى: 30 امتياز
4- استانداردهاى توليد: 15 امتياز(حسب ماده 25 آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات) 

2- ارزيابى مشتريان قبلى و حسن شهرت: 15 امتياز
5- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر: 20 امتياز(حسب ماده 26 آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات) 

6- حسن سابقه: 10 امتياز3- تضمين كيفيت خدمات و محصوالت: 10 امتياز

ت دوم 
نوب

كليـه مناقصه گـران مكلفند آگهـى حاضر و جـداول مرتبط بـا ارزيابى كيفى كه در سـايت 
 سـامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) و سايت شـركت پايانه هاى نفتى ايران به نشانى
WWW.IOTCO.IR موجود مى باشـد را دريافت و ضمن تكميـل، مهر و امضاى آنها (با در 
نظر گرفتن توضيحات بند ز-1 آگهى حاضر) و الصاق مستندات مربوطه به همراه ساير اسناد و 

مدارك ذكر شده در اين آگهى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) تغذيه نمايند.
تذكر 1: حداقل امتياز كيفى قابل قبول برابر با 60 مى باشد.

تذكر2: به منظور بررسى معيار تجربه جهت معادل سازى مبالغ قراردادى، با استفاده از نرخ تورم اعالمى 
از مراجع قانونى، مبالغ قراردادى به روزرسانى گرديده و مالك سنجش قرار خواهد گرفت.

هـ) شرايط مناقصه گران متقاضي:
1- داشـتن تجربه در انجـام خدمات مورد نياز، داشـتن تجهيزات، امكانـات، تخصص الزم، 

توانايي فني و مالي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج صنعت نفت.
2- توانايى ارايه تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 750ر8 (هشت هزار و هفتصد و پنجاه) 
يورو يا 000ر309ر316ر2 (دو ميليارد و سـيصد و شـانزده ميليون و سـيصد و نه هزار) ريال حسـب 
آيين نامه شـماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هيـأت محترم وزيران و همچنين 
تضمين انجام تعهدات در صورت برنده شـدن به ميزان 10 درصد نرخ پيشنهادى برنده مناقصه در ضمن 
تضامين صادره مى بايسـت مطابق فرمت هاى نمونه پيوسـت آيين نامه مذكور ارايه گردد؛ لذا 
اين شـركت از پذيرش تضامينى كه فاقد شرايط فوق باشد معذور بوده و هيچ گونه مسئوليت 
و تعهدى در اين خصوص نخواهد داشت. همچنين پس از انعقاد قرارداد از هر صورت وضعيت 

مناقصه گر برنده 10 درصد تحت عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مى گردد.
3- داشتن سابقه كار مفيد و مرتبط با خدمات مورد نظر

4- داشتن نيروهاى متخصص در حوزه هاى اجرايى، برنامه ريزى، ادارى، مديريتى و همچنين 
تجهيزات مناسب مطابق با استانداردهاى رايج در صنعت نفت.

5- دارا بودن شخصيت حقوقي

6- ارايه شناسه ملى حسب ماده 16 آيين نامه اختصاص شناسه ملى به كليه اشخاص حقوقى 
ايرانى

7- ارايه تصوير مصدق كد اقتصادى شركت و كد ملى صاحبان مجاز امضا
و) مدت اعتبار پيشنهاد: مدت اعتبار پيشنهاد از تاريخ ارايه پيشنهاد مالى به مدت 90 روز مى باشد. 

ز) زمان، مهلت و نشانى دريافت اسناد ارزيابى كيفى: 
1- بـا عنايت به ابالغيه شـماره 1/140935 مورخ 1399/05/11 دبير محترم كارگروه سـامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) و تأكيد مؤكد بر الزام بكارگيرى امضاى الكترونيكى اسناد 
پاكت هاى (ب) و (ج) و عدم پذيرش نسـخ فيزيكى و اسـناد فاقد امضاى الكترونيكى (داراى 
مهرگرم)، كليه مناقصه گران موظف مى باشـند تمامى اسـناد پاكت هاى (ب) و (ج) را با امضاء 
الكترونيكى به همراه كپى ضمانتنامه شـركت در فرآيند ارجاع كار، در موعد مقرر در اسـناد 
مناقصه، از طريق سيسـتم سامانه سـتاد بارگذارى نمايند. در غير اين صورت مناقصه گزار از 

پذيرش نسخه فيزيكى اسناد پيش گفته (به جز اصل ضمانتنامه) معذور خواهد بود.
2- كليـه مناقصه گـران واجـد شـرايط مى توانند بـه مـدت 7 روز از زمـان درج آگهى نوبت 
دوم نسـبت بـه دريافـت اسـناد و معيارهـا و جـداول ارزيابـي كيفـي از طريـق سـامانه 
تـداركات الكترونيكـى دولـت (سـتاد) اقـدام و حداكثـر ظـرف مهلـت 14 روز پـس از 
انقضـاى مهلـت دريافت اسـناد، ضمـن تكميـل، مهر و امضـاي آنها (بـا رعايت مفـاد بند 
فـوق) و الصـاق مسـتندات مربوطه بـه همراه سـاير اسـناد، مـدارك و گواهينامه هاي ذكر 
شـده در آگهـي، نسـبت بـه تغذيـه اسـناد پيش گفتـه در سـامانه تـداركات الكترونيكى 
 دولـت اقـدام نمايند. همچنيـن مناقصه گـران مي توانند جهـت رؤيت آگهي به سـايت هاي

WWW.SHANA.IR، HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمايند.
تذكر: مناقصه گزار در قبول يا رد مدارك مناقصه گران در تمام مراحل مطابق با قانون برگزارى 

مناقصات و آيين نامه هاى اجرايى آن مختار خواهد بود.


