كشف ۹۵تن گوجهفرنگي قاچاق
در گمرك شهيد باهنر

از ابت�داي م�رداد ح�دود ۹۵ت�ن گوجهفرنگ�ي زراع�ي
اظهارنش�ده در گم�رك ش�هيد باهن�ر كش�ف ش�ده اس�ت.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما ،حسين سعيدي ،ناظر گمركات استان
هرمزگان در خصوص كش��فهاي متوالي گوجهفرنگي زراعي قاچاق در
گمرك شهيد باهنر گفت :از ابتداي مرداد تاكنون ،حدود۹۰تن گوجهفرنگي
زراعي اظهار نشده و پنج تن گوجهفرنگي اظهار شده با عنوان گوجهفرنگي
گلخانهاي ،در گمرك شهيد باهنر بندرعباس كشف شده است.
مدير كل گمرك ش��هيد رجايي هدف از قاچاق اينگون��ه كاالها را پرداخت
نكردن عوارض۶۰هزار ريالي براي گوجهفرنگي ،پرداخت نكردن ماليات اظهار
كاال (۱۳۵دالر براي هر تن پياز به جاي ۴۵۰دالر براي هر تن گوجهفرنگي
زراعي) و عوارض كمتر آب مجازي رديف بودجه ۱۴۰۱دانست .وي گفت :از
آنجا كه گوجهفرنگي زراعي مشمول عوارض هر كيلوگرم 60هزارريال بوده
و مرجع تشخيص نوع گلخانهاي و زراعي بودن گوجهفرنگيهاي اظهارشده،
در سامانه جامع گمركي جهاد كشاورزي است ،عدهاي سودجو به علت داشتن
امكانات سردخانهاي و انبار سورتينگ كاال ،اظهارنامههاي خود را با كارتهاي
اغلب اج��ارهاي معروف به يك بار مصرف در س��امانه جام��ع گمركي ثبت
ميكنند و از جهتي براي اختفا و جاسازي كاال تمام اقدامات را در كانتينرهاي
يخچالي انجام داده و در گمركات مرزي و اجرایي گوجهفرنگي زراعي را تحت
كد كاالي (تعرفه كاال) گوجهفرنگي گلخانهاي كه هيچ گونه عوارضي ندارد و
لزوماً مشمول مجوز قرنطينه نباتي است ،اظهار ميکنند يا به گونهاي ديگر
به جاي اظهار گوجهفرنگي كه مش��مول بررسي نماينده جهاد كشاورزي و
مشمول كنترلهاي گمركي در اماكن گمركي (مطابق ماده  ۳۸قانون امور
گمركي) است ،تحت كاالي ديگر كه حساسيت كمتري دارد همانند پياز،
خربزه ،كلم و كاهو اقدام ميكنند.
سعيدي در خصوص كشفيات اخير گفت :آخرين كشفيات مربوط به  ۲۰و
۲۲مرداد ماه ۱۴۰۱بود كه شامل حدودا ً ۳۲پالت گوجهفرنگي به وزن حدود
۳۰تن به ارزش تقريباً ۱۵هزار دالر اعالم شده است.
همچنين كشف حدود ۲۰تن سيب سبز خارجي به شیوه ترانزيت با سيب
قرمز از نوع آلوده ايراني و فاقد مصرف به ارزش تقريبي ۲۴هزار دالر از مقصد
تركيه به امارات در طول مسير به صورت ماهرانه جابهجا و اختفا شده است
كه كاركنان گمرك شهيد باهنر اين مورد را كشف كردند.عباسي ،مسئول
امور بندري گمرك شهيدباهنر اذعان داشت :موارد مختلفي از اين كشفيات
در گمرك شهيد باهنر اتفاق ميافتد كه متأسفانه در حق اظهاركنندگان كه
قانوناً اقدام به كاالهاي صادراتي ميكنند ،مناسب نيست.
........................................................................................................................

وجود 2/6ميليون بناي لرزان و ناپايدار
در كشور

مديرعام�ل ش�ركت بازآفرين�ي ش�هري اي�ران ب�ا اش�اره
ب�ه وج�ود 2/6ميلي�ون بن�اي ناپاي�دار و ل�رزان در كش�ور
از تدوي�ن بس�ته «تش�ويقي شهرس�ازانه» خب�ر داد.

به گزارش تسنيم ،محمد آئيني با يادآوري اينكه در سالهاي گذشته اقدام
چنداني در رابطه با احياي بافتهاي فرسوده صورت نگرفته است ،اظهار كرد:
در زمان حاضر با انبوهي از مسائل لرزان در شهرها مواجه هستيم .هماكنون
2/6ميليون واحد بناي ناپايدار و لرزان در كشور داريم .حدود 210هزار بناي
ناپايدار تاكنون احيا شده و در اين بناها 670هزار واحد مسكوني ساخته شده
است .وي با تأكيد بر محوريت مردم در بحث نوسازي بافتهاي فرسوده گفت:
هدف ما اين اس��ت كه مردم و بخش خصوصي وارد اين عرصه شوند ،بر اين
كار نيز دولت كمك ويژه ميكند تا مردميسازي اين جريان در زمان كوتاهي
عملياتي شود .معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه تأكيد وزارت راه و
شهرسازي بر نوسازي محلهاي است ،اضافه كرد :اين مهم در قالب يك بسته
جامع حمايتي و در هماهنگي بين وزارت راه و كشور در ستاد ملي بازآفريني
شهري ايران پيگيري ميشود .آئيني با يادآوري اينكه در محدودههاي مصوب
بافتهاي فرسوده برابر قانون حداقل 50درصد تخفيف پروانه ساختماني و
تراكم ساخت بايد به مردم اعطا شود ،خاطرنشان كرد :شهرداري وظيفه ارائه
اين تخفيفات را دارد و اگر در جايي شهرداريها اين كار را انجام نميدهند،
مردم به شركت بازآفريني شهري ايران گزارش بدهند.
وي متذكر شد:در زمان حاضر متوسط صدور پروانه حدود شش ماه است كه
در برخي موارد به هشت ماه نيز افزايش مييابد ،يكي از الزامات اين بخش
حركت بهسمت صدور پروانههاي الكترونيكي است .چنانچه صدور پروانه
ساختماني شش ماه زمان ببرد ،س��رمايهگذار و پيمانكاران بخش مسكن
را فراري ميدهيم .مديرعامل ش��ركت بازآفريني ش��هري ايران راجع به
حمايتهاي مالي دولت از نوسازي بافتهاي فرسوده ،گفت :در اين راستا
امكان وام وديعه مسكن موقت پرداخت ميشود كه در تهران اين وام با سود
4درصد و بازپرداخت 60ماهه است ،البته ميتوان از امكان وام وديعه مسكن
نيز براي اين منظور استفاده كرد .آئيني اضافه كرد :براي نوسازي بافتهاي
فرس��وده متقاضيان ميتوانند از وام نهضت ملي مسكن استفاده كنند .در
تهران وام مذكور 450ميليون ،در كالنشهرها 400ميليون ،مراكز استانها
350ميليون تومان و ساير شهرها 300ميليون تومان است.
وي با اعالم اينك��ه برنامه افزايش وام مذكور در حال پيگيري اس��ت،
تصريح كرد :نگاه وزارت راه و شهرس��ازي و شخص وزير راه اين است
كه حمايت ويژهاي از احياي بافتهاي فرس��وده ص��ورت بگيرد .وي
همچنين از تدوين «بسته تشويقي شهرسازانه» خبر داد و گفت :اين
بسته به زودي به تصويب ميرسد كه ش��امل مشوقهاي شهرسازي
است و پيشبيني ميكنيم با اس��تقبال س��ازندگان روبهرو شود ،به
عنوان نمونه به سازندگان در اضافه ميدهيم كه باعث ميشود ديگر
پاركينگ مزاحم نداشته باشيم .بسته تشويقي سرعت خوبي به احياي
بافتهاي فرسوده خواهد داد.
به گزارش تسنيم ،بهمن ماه سال گذش��ته مديرعامل شركت بازآفريني
شهري ايران با تأكيد بر اينكه نوسازي بافتهاي فرسوده و توليد واحدهاي
جديد از توسعه بيرويه ش��هرها جلوگيري ميكند ،گفته بود :با حمايت
وزير راه و شهرس��ازي در حال تدارك بسته تشويقي جامع براي نوسازي
بافتهاي فرسوده در قالب طرح نهضت ملي مسكن هستيم تا كار توليد
مسكن با سرعت دنبال شود .آئيني با اش��اره به اينكه شركت بازآفريني
شهري براي نوسازي بافتهاي فرس��وده آمادگي كامل دارد ،افزود :براي
تكميل بسته تشويقي در بافتهاي فرسوده ،ش��ورايعالي شهرسازي و
معماري در تاريخ دوم بهمن امسال مصوب كرد شركت بازآفريني شهري،
معاونت شهرسازي و معماري و سازمان شهرداريها با اهل حرفه ،بسته
تشويقي شهرسازانه براي بافتهاي فرسوده تدوين كند كه هدف از اين كار
ايجاد شرايط مناسب براي اين بافتهاي فرسوده است.
........................................................................................................................

شاخص بورس 3هزار واحد افت كرد

ش�اخص ب�ورس در جري�ان معاملات دي�روز ب�ازار
س�رمايه ب�ا اف�ت ۳ه�زار واح�دي روب�هرو ش�د.

به گزارش تس��نيم ،در جري��ان دادوس��تدهاي ديروز بازار س��رمايه
بي��ش از 8ميلياردو373ميليون س��هم و حقتقدم بهارزش��ي بالغ بر
4هزارو387ميليارد تومان در بيش از 349هزار نوبت مورد دادوس��تد
قرار گرفت و ش��اخص بورس با اف��ت 3هزارو447واح��دي در ارتفاع
يكميليونو463هزارو653واحد قرار گرفت .بيش��ترين اثر منفي بر
دماسنج بازار سهام در روز جاري به نام نمادهاي معامالتي شركتهاي
ملي صنايع مس ايران ،پتروشيمي ايران و فوالد مباركه اصفهان شد و
در مقابل شركتهاي پتروشيمي شازند ،سايپا و سرمايهگذاري گروه
توسعه ملي با رشد خود مانع افت بيشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اس��اس اين گ��زارش ،در بازارهاي فراب��ورس ايران هم ب��ا معامله
2ميلياردو355ميليون ورقه بهارزش 11هزارو707ميليارد تومان در
156هزار نوبت ،ش��اخص فرابورس (آيفكس) 59واحد افت كرد و در
ارتفاع 19هزارو205واحد قرار گرفت.
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رئي�س س�ازمان مل�ي اس�تاندارد ب�ا بي�ان اينك�ه تعهدات�ي
ك�ه خودروس�ازان از قب�ل دارن�د باي�د انج�ام دهن�د ،گف�ت:
خودروس�ازان ب�ر اس�اس تعه�دات پانزدهگان�ه بايد ب�راي اين
تعه�دات اج�ازه ميگرفتن�د و در اين رابط�ه تخط�ي كردهاند.

تاالر شیشهای مسکن!

چالش ركود و نقدشوندگي بازار مسكن روزبهروز بيشتر رخنمايي ميكند
به طوري كه براي عرضه خانههاي خالي در تهران با اين ضرباهنگ معامالت مسكن حداقل  5سال زمان نياز است

رضا  دهشیری  | جوان

هر چن�د سياس�تهاي دولت س�يزدهم در
بازار مس�كن نويدبخش ثبات و حتي كاهش
ن�رخ مس�كن در كش�ور اس�ت ،ام�ا جريان
ذينفع افزاي�ش قيمت مس�كن و عالقهمند
به س�فتهبازي در بازار مس�كن به بهانههاي
مختلف ميكوشد اميد ثبات و كاهش قيمت
مسكن در كش�ور را نااميد كند ،اين در حالي
است كه روزبهروز بر حجم زمينهاي تحويلي
ب�ه وزارت راهوشهرس�ازي جهت پيش�برد
ط�رح نهضت ملي مس�كن افزوده ميش�ود
و تقوي�ت جريان توليد مس�كن و نوس�ازي
بافتهاي فرسوده و ناپايدار نيز در كنار مقابله
با جريان سفتهبازي در بازار مسكن ميتواند
نويدبخ�ش دوراني متفاوت در بازار مس�كن
باشد؛ ش�بيه آنچه در بازار س�رمايه رخ داد.

همانطور كه بازار سهام در كشور در دورهاي به
واس��طه مهندس��يهايي كه در دولت دوازدهم
صورت گرفت با رش��د ممتد مواجه شد و دست
آخر با سرازير ش��دن سهام ش��ركتها در بازار
چال��ش نقدش��وندگي و كمب��ود نقدينگي در
بازار رخنمايي كرد و به این واس��طه نرخ سهام
با افت مواجه شد ،بازار مس��كن نيز امكان دارد
با رخدادي شبيه بازار سرمايه روبهرو شود ،زيرا
تعداد معامالت مس��كن در ته��ران آنقدر نزول
كرده اس��ت كه به فرض وج��ود 500هزار خانه
خالي از س��كنه و صدهاهزار خانه كماستفاده،
اگر قرار باشد اين مسكنها در بازار عرضه شود،
با اين ضرباهنگ معامالتي ماهانه 10هزار خريد
و فروش مس��كن ،تقريباً بيش از پنج سال زمان
الزم است تا اين خانهها به فروش برسند ،تازه به
شرط وجود نقدينگي و قدرت خريد در متقاضي
مسكن ،از اين رو بايد هوشيار بود كه بازار مسكن
با چال��ش نقدش��وندگي روبهرو اس��ت و اگر به
واس��طه تغيير مدل در ب��ازار ،ديگر صنفهایی
چون بنگاه مش��اوران امالك مج��از و غیرمجاز
نتوانند متغيرها را در بازار كنترل كنند ،احتمال
دارد حجم زيادي از واحد مسكوني جهت فروش
به بازار عرضه ش��ود و همين رخداد زمينهساز
تخليه حباب قيمتي در بازار مسكن شود.
  خانه سفتهبازی
هر چند وزارت راهوشهرس��ازي دولت سيزدهم

اخيرا ً به صراحت اعالم داشت در كنار 120هزار
بنگاه مشاور امالكي صاحب مجوز80 ،هزار بنگاه
غيرمجاز نيز در حوزه مبادالت مس��كن فعاليت
دارند اما بررسيها نشان ميدهد از بقال و پزشك
و خراز و خراط گرفته تا نانوا در هر محله دستي در
آتش معامالت مسكن دارند ،از همين رو وضعيت
سفتهبازي در بازار مس��كن بسيار وخيم ارزيابي
ميش��ود و امروز تعداد مبادالت در بازار مسكن
شهر تهران به نسبت خانههاي خالي موجود در
شهر آنقدر ناچيز است كه رسماً بايد گفت با اين
ضرباهنگ معامالت مس��كن در پايتخت فروش
خانههاي خالي و كماستفاده براي خود بيش از
پنج سال زمان ميبرد.
به عبارت ديگر با توجه به ركود شديد معامالت
مسكن در كشور به طور نمونه اگر تعداد خانههاي
خالي شهر تهران را 500هزار واحد مسكوني در
نظر بگيريم و قرار باشد اين تعداد واحد مسكوني
را با توجه به ميانگين ضرباهنگ معامالت 10هزار
واحدي ماهانه مس��كن در شهر تهران به فروش
برسانيم ،حدود 5س��ال زمان نياز است تا فقط
خانههاي خالي به فروش برسد.
  اگر بازی تغییر کند
هر چند تاكنون شيوه نرخگذاري در بازار مسكن
به گونهاي بوده اس��ت كه به دارندگان مس��كن
اين اطمينان خاطر داده شود كه قيمت مسكن
ماهانه به هر ترتيب افزاي��ش مييابد تا آنها را از
عرضه حجم سنگين مسكن به بازار منصرف كند
اما حقيقت زير پوست بازار مسكن اين است كه
نقدشوندگي زمين و س��اختمان در بازار مسكن
مدتهاست با مشكل مواجه شده است ،به همين
دلیل بنگاههاي مشاوران امالك مجاز و غيرمجاز
به شكل شبانهروز هوشيارند كه حقايق زير پوست
بازار مسكن رخنمايي نكند.
وقتي در يك منطقه تهران تعداد مبادالت ماهانه
مس��كن گاهي به 100معامله در ماه نميرسد،
كافي اس��ت چالش نقدش��وندگي در بازار افشا
ش��ود ،در چنين ش��رايطي آنقدر عرضه در بازار
انجام ميگيرد كه كمكم شاهد ثبات يا شكست
قيمت در بازار باشيم.
  حرکت خزنده افت تقاضا در بازارها
كاهش ق��درت خريد ط��رف تقاضا ي��ا افزايش

كاهش  15تا 25هزار توماني قيمت برنج
قيم�ت برن�ج
بازار
ايراني در بازار
با كاهش  ۱۵تا ۲۵هزار توماني به  ۷۰تا ۱۱۰هزار
تومان كاهش يافته و با توجه به ورود به فصل
برداش�ت و افزايش توليد كاه�ش قيمتها
ادامه دارد.

قاسمعلي حس��ني ،دبيركل اتحاديه بنكداران
مواد غذايي در گفتوگو با تسنيم اظهار داشت:
قيمت هركيلوگرم برن��ج ايراني حدود 15هزار
تومان كاهش يافته و قيم��ت اين محصول در
روزهاي آينده دوباره كاهش مييايد.
وي افزود :قيمت برنج ايراني در حال حاضر  70تا
110هزار تومان به فروش ميرسد كه با توجه به
افزايش توليد برنج در سال جاري و وجود حجم
زيادي برنج در انبارها پيش بيني ادامه كاهش
قيمت وجود دارد .دبي��ركل اتحاديه بنكداران
مواد غذايي ادامه داد :هرساله به مدت پنج ماه (
ايام برداشت محصول) واردات برنج خارجي براي
حمايت از برنج ايراني ممنوع ميش��د كه عدم
اعمال ممنوعيت در سال جاري و عرضه بيشتر
اين محصول در بازار به روند كاهش قيمت برنج
كمك كرد و از سودجوييها جلوگيري به عمل
آورد .وي تصريح كرد :در حال حاضر با توجه به

اينكه برنج ايراني قيمت بااليي دارد و سه برابر
برنج خارجي است ،عم ً
ال رقيبي براي برنج ايراني
حساب نميشود.
افزايش قيمت امسال برنج غيرواقعي
و در 100سال گذشته بيسابقه بود
حسني گفت :افزايش قيمت برنج ايراني در سال
جاري در 100سال اخير بيسابقه بود و طبيعي بود
كه روند افزايشي متوقف شود و كاهش قيمت جاي
آن را بگيرد ،به ويژه آنكه اكنون فصل برداش��ت
برنج است و به طور معمول در اين مدت قيمتها
كاهش مييابد .دبي��ركل اتحاديه بنكداران مواد
غذايي ادامه داد :حجم زيادي برنج كهنه در انبارها
باقي مانده و با توجه به اينكه برنج تازه در حال ورود
به بازار است ،اين محصوالت روانه بازار ميشود.
اكبريان از فعاالن بخش شالكوبي برنج در شمال
كش��ور نيز در اين ارتباط اظهار داش��ت :قيمت
برنج در سال گذشته حباب داشت كه در سال
جديد حباب آن تركيده است ،به طوري كه در
مازندران شاهد كاهش  20تا 25هزار توماني هر
كيلوگرم برنج ايراني هستيم .وي افزود :در حال
حاضر بهترين برنج ايراني در شاليكوبي 90هزار
تومان به فروش ميرس��د و مي��زان عرضه اين
محصول به بازار زياد شده است.

عرضه در بازارها ميتواند به كاهش قيمتها در
بازار منتج شود ،زيرا به واسطه افت تقاضا ،طرف
عرضه مجبور اس��ت نرخ را تا حد ممكن كاهش
دهد ،اين موضوع در بازارهايي چون مواد غذايي،
ميوه ،لوازم خانگي و بازارهاي ديگر خبرساز شده
است ،با اين حال گاهي اصناف و متوليان مديريت
بازار به جاي كاهش قيمت جهت افزايش فروش
كاال تالش ميكنند در مقابل شكست قيمتها به
واسطه افت تقاضا يا حتي افزايش عرضه مقاومت
كنند كه بايد ديد در بازارهاي ايران عاقبت كاهش
تقاضا به افت نرخها منجر ميشود يا خير؟
در بازاري چون مس��كن شرايط به گونهاي است
كه كارگزاران خريد و فروش و ذينفعان افزايش
قيمت زمين و س��اختمان وضعي��ت قيمتها را
تا حدود زيادي كنترل و مهندس��ي كردهاند ،اما
انتقال صنف مش��اوران امالك از وزارت صمت
به وزارت راهوشهرسازي و همچنين امكان ورود
معامالت مسكن به بازار سرمايه ميتواند حقايق
پنهاني بازار مس��كن را به يك باره افش��ا كند و
آن زمان است كه چالش نقدشوندگي و كمبود
نقدينگي در بازار مس��كن ميتواند همانند بازار
س��رمايه به افت قيمت و تخلي��ه حباب قيمتي
منتج شود.
در كنار رخداد فوق دولت سيزدهم نيز در اجراي
طرح نهضت ملي مسكن به شدت مصمم است و
اين نيز ميتواند به افزايش عرضه مسكن كمك
زيادي كند.
  س�ند ۵۹۰هكت�ار زمين دس�تگاههاي
دولتي به نام وزارت راه زده شد
عضو هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسكن
گفت6 :ه��زارو 6۵۰هكتار زمين دس��تگاههاي
دولتي شناسايي شده است.
ارسالن مالكي با يادآوري اينكه تاكنون 22هزار
هكتار از زمينهاي داخل محدوده ش��هرها كه
سند آنها متعلق به وزارت را هوشهرسازي است در
اختيار طرح نهضت ملي مسكن قرار گرفته است،
اظهار كرد :عالوه بر اين 35هزار هكتار از اراضي
در حريم شهرها هم كه مالكيت آنها تثبيت شده،
در حال طي مراحل الحاق به محدوده ش��هرها
هس��تند كه پس از اين الح��اق در اختيار طرح
نهضت ملي مسكن قرار خواهند گرفت.

خودروسازان
در فروش خودرو تخلف كردند

وي افزود :كل زمينهاي داخل محدوده و اراضي
داخل حريم ش��هرها در مجم��وع تأمينكننده
2/7ميلي��ون واحد ط��رح نهضت ملي مس��كن
خواهند بود.
وي با اش��اره به زمينهاي مازاد ساير دستگاهها
مطابق ماده 10قانون جهش توليد مسكن گفت:
بر اس��اس تكليف مشخص ش��ده در قانون ،اين
اراضي توس��ط وزارت راهوشهرسازي شناسايي
ميشوند و بايد ظرف دو ماه توسط همان دستگاه
در اختيار طرح جهش توليد مس��كن قرار داده
ش��وند .قانون تأكيد دارد كه اگر ظ��رف دو ماه
دستگاه مذكور اراضي را در اختيار طرح نهضت
ملي قرار ندهد ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
موظف است ظرف مدت يك ماه سند زمين را به
نام وزارت را هوشهرسازي منتقل كند.
عضو هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسكن
با اش��اره به اينكه تاكنون 6هزار و  605هكتار از
اراضي مازاد ساير دستگاههاي دولتي شناسايي
شده است ،گفت :بالفاصله دو ماه پس از شناسايي
زمينها ،اطالعات مربوط به ادارات ثبت اس��ناد
استانها و سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور
ارائه شده است.
مالكي با بيان اينكه تاكنون تنها موفق به اخذ سند
مالكيت 590هكتار از اين زمينها ،يعني كمتر از
9درصد كل اراضي شدهايم ،اضافه كرد :شتاب ما
جهت تأمين زمين براي طرح نهضت ملي ،تكليف
قانون جهش توليد مسكن است كه بر اساس آن
بايد ساالنه يكميليون واحد س��اخته شود ،در
حالي كه در برخي ش��هرها اص ً
ال زمين نداريم و
در برخي از استانها نيز نيازمند همكاري بيشتر
ساير دستگاهها هستيم.
همچني��ن عليرض��ا فخ��اري ،مع��اون وزي��ر
را هوشهرس��ازي در توضيح اهمي��ت تفاهمنامه
مشترك همكاري فيمابين سازمان ملي زمين
و مسكن و س��ازمان ثبت اسناد كشور بيان كرد:
اين تفاهمنامه در مورد قانون حدنگار اس��ت كه
بر اساس آن به طور طبيعي نسبت به شناسايي
اراضي مربوط به دولت و س��اير دستگاهها اقدام
خواهد ش��د و اين امر ميتواند نقش پشتيبان و
تسريعكننده در شناسايي اراضي دولتي داشته
باش��د كه در مراحل بعدي اين اراضي به وزارت
را هوشهرسازي منتقل خواهد شد.
مع��اون وزي��ر راهوشهرس��ازي اظهار داش��ت:
آنچه تاكنون به عنوان اراض��ي موردنياز اجراي
طرح نهضت ملي مس��كن از اراض��ي متعلق به
وزارت راهوشهرس��ازي صورت پذيرفته ،حدود
يكميلي��ون و ۴۵۰ه��زار واحد اس��ت كه هيچ
بخشي از اين ميزان از زمينهاي در اختيار ساير
دستگاهها نيست.
وي ادامه داد :دستگاههاي مختلف در سالهاي
قبل زمينهايي را در اختيار گرفتهاند و اين امر
موكول به جانمايي ،س��اخت و بهرهبرداري اين
اراضي بود كه متأسفانه در طول اين سالها اين
اتفاق صورت نپذيرفته و اراضي در حال حاضر در
اختيار اين دستگاههاست.
فخاري اضافه كرد :م��اده ۱۰قانون جهش توليد
مسكن ناظر بر چگونگي بازگشت اين اراضي به
وزارت را هوشهرسازي است كه انشاءاهلل بتوانيم
از اين اراضي در ساخت نهضت ملي مسكن بهره
بگيريم.
مديرعامل س��ازمان ملي زمين و مسكن با بيان
اينكه از حدود ۷هزار هكتار اراضي شناساييشده
حدود ۵۰۰هكت��ار آن در مراح��ل جاري براي
تغيير كاربري و تثبيت نهايي براي اجراي طرح
نهضت ملي اس��ت ،اضافه كرد :اي��ن اراضي در
مرحله انتقال اسناد به نام س��ازمان ملي زمين
و مسكن است.

به گزارش تسنيم ،مهدي اسالمپناه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه
چرا خودروسازان در ايفاي تعهدات خود در خودروهايي كه توقف توليد
دارند تعلل ميكنند ،گفت :پنج نوع خودرو شامل تيبا ،تيبا ،2سمند،
ساينا و  slx 405ديگر توليد نميشود ،البته تعهداتي كه خودروسازان
از قبل دارند ،بايد ارائه شوند .هر چند خودروسازان بر اساس تعهدات
پانزدهگانه بايد براي اين تعه��دات اجازه ميگرفتن��د و در اين رابطه
تخطي كردهاند .وي در واكنش به اظهارات پليس راهور كه اخيرا ً گفته
بود كيفيت خودروهاي توليد داخل هيچ تفاوتي با گذشته نكرده است،
افزود :اگر طبق قانون سازمان ملي اس��تاندارد در اين رابطه مرجعيت
داريد ،بگذاريد به وظايف خود عمل كنيم .اگر هم پليس مرجعيت دارد،
برود به وظايفش عمل كند.
اس�لامپناه در خصوص اينكه آيا احتمال توقف توليد تعداد بيشتري
از خودروها وجود دارد ،گفت :هدف كس��ب ايمني ،استانداردسازي،
رضايت مشتري و سالمت اس��ت .بر اين اساس هر كااليي اين موارد را
پاس نكند ،ممكن است مشمول بررسي ،نظارت و كنترل شود.
........................................................................................................................

درخواست عجیب انجمن توليدكنندگان
شيرخشك براي افزايش قيمت!

رئيس انجم�ن توليدكنن�دگان شيرخش�ك ن�وزاد با انتق�اد از
تأخير س�ازمان غ�ذا و دارو در ابلاغ قيمت جديد شيرخش�ك
كودك گفت :ش�ركتهاي توليدي ق�ادر به ادامه توليد نيس�تند
و در آين�ده نزديك ب�ا كمبود شيرخش�ك مواجه خواهيم ش�د.

به گزارش تس��نيم ،هاني تحويلزاده ،رئيس انجم��ن توليدكنندگان
شيرخشك نوزاد با اشاره به دشواريها و مشكالت ايجادشده در زمينه
تأمين م��واد اوليه براي توليدكنن��دگان اين صنعت گف��ت :با توجه به
افزايش قيمت مواد اوليه ،دستمزد و در نهايت افزايش هزينه تمام شده
توليد ،توليدكنندگان شيرخش��ك نوزاد پيگي��ر موضوع اصالح قيمت
شير خشكهاي رگوالر بوده و هستند .وي با اشاره به اينكه قيمت فعلي
شيرهاي رگوالر با توجه به فرموالسيون شركتهاي مختلف ،در محدوده
 46تا 60هزار تومان قرار دارد ،افزود :درخواس��ت شركتهاي توليدي
اين بوده كه با توجه به افزايش هزينه توليد ،قيمت محصول نيز به طور
متوسط حدود 50درصد افزايش يابد .تحويلزاده با بيان اينكه حاشيه
سود بسياري از اين محصوالت براي برخي از شركتهاي توليدي در حال
حاضر صفر است ،گفت :براي برخي شركتها حاشيه سود حتي منفي
است و براي برخي ديگر نيز بين دو تا حداكثر 5درصد است.
........................................................................................................................

منظور از خودروهاي اقتصادي
خودروی بنجل نباشد

مع�اون صناي�ع حم�ل و نق�ل وزارت صنع�ت ،مع�دن و تجارت
درب�اره س�ازوكار وزارت صم�ت ب�راي واردات خودروه�اي
اقتص�ادي گف�ت :مق�رر اس�ت ب�ا واردات خ�ودرو از يك س�و
ب�ازار تنظي�م و از س�وي ديگ�ر بس�تر رقابت�ي ش�دن قيم�ت
خودروه�اي داخل�ي ب�ا محص�ول خارج�ي فراه�م ش�ود.

به گزارش نبض صنعت ،منوچهر منطقي درباره آیيننامه واردات خودرو
افزود :پيش از اين فقط خودروهايي وارد كشور ميشد كه افراد متمول
ميتوانستند از آنها اس��تفاده كنند ،اما وزارت صمت با برنامهريزي و
بررسي بازار ،خألهاي موجود در اين حوزه را احصا كرده است.
وي ادامهداد :مقرر اس��ت با واردات خودرو از يك س��و بازار تنظيم و از
سوي ديگر بستر رقابتي ش��دن قيمت خودروهاي داخلي با محصول
خارجي فراهم ش��ود .منطقي تصريحكرد :براي تحقق اين اهداف ،در
مرحله نخست واردات خودروهايي در دستوركار قرار خواهد گرفت كه
نيازهاي مذكور را تأمين كند ،البته خودروهاي گرانقيمتتر نيز وارد
ميشوند اما براي شروع ،كار را از جايي آغاز ميكنيم كه به بخشي كه
بيشترين مسئله را دارد رسيدگي كنيم.
وي در خصوص اينكه آيا سازوكاري براي موضوع كاهش تعرفه واردات
خودروهاي اقتصادي پيشبيني شده است ،توضيح داد :زماني كه قرار
است خودرو با قيمت مشخص و براي طيف خاصي وارد شود ،مهندسي
معكوس انجام ميش��ود ،به اين معني كه هزينه حم��ل و نقل ،تعرفه
گمركي ،اسقاط (براي واردات هر خودرو ،دو خودرو بايد اسقاط شود)
و غيره محاسبه خواهد شد .معاون وزير صمت ادامه داد :مشوقهايي
براي كاهش مؤلفههاي مذكور پيشبيني ميش��ود ت��ا قيمت هدف
براي خودروهاي اقتصادي به دس��ت آيد .مش��وقهايي براي واردات
خودروهاي اقتصادي در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،بهطور مثال تعرفه
واردات تا ۲۰درصد كاهش مييابد يا از اسقاط معاف ميشوند.
عرضه خودروهاي اقتصادي داخلي ،نيمه دوم ۱۴۰۲
منطقي اضافهكرد :اين موضوع كه در مقوله واردات چه كمكي ميتوان
به تأمين خودروهاي م��ورد نياز خانوادههاي كمدرآم��د كرد ،در نظر
گرفته شده است .اگر به دنبال رش��د تيراژ توليد هستيم ،توليد بايد با
قدرت خريدهاي متفاوت متناسب باشد .وي درباره برنامه خودروسازان
درباره توليد خودروهاي جايگزين س��مند و تيبا گفت :دو خودروساز
بزرگ كشور در حال كار روي خودروهاي اقتصادي هستند و نيمه دوم
سال آينده محصول آنها به بازار عرضه ميشود ،اين نياز در حال حاضر
مقرر است با واردات تأمين شود.
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ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ  (4ﺫﻛﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻮﺍﺑﻖ
ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﺎﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ:
ﺷﺮﻛﺖﻧﻔﺖﻓﻼﺕﻗﺎﺭﻩﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺫﻳﻞ ﻭﺍﮔـﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺄﻣﻴـﻦ ﻣﺘﺮﻳﺎﻝ.1 ،ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﻯ ﻣﺸﺮﻭﻁ ،ﻣﺒﻬﻢ ،ﻧﺎﻗﺺ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  Secondary Roof Sealingﻣﺨﺎﺯﻥ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ
 5 ،4ﻭ  6ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳـﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺎﻩ ﺷﻤﺴﻰ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ،ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ  .2ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺗﺎ ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫـﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺨﺘﺎﺭ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 www.Setadiran.irﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ  2001094077000010ﺍﻧﺠﺎﻡ  .3ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷـﺪ .ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﺕ ﻗﺒﻠﻰ ،ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ .4ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻼﻙ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ،ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ
ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺯﻧﺪ .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 10ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻭ ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ1401/05/20 :ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ1401/05/26 :ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ:
 ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ1401/06/09 : (1ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ "ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ" ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 2،550،000،000ﺭﻳﺎﻝ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ :

 (2ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ٪10ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ
ـ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺎﻛﺰﺍﺩ ـ ﭘﻼﻙ  12ـ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺮ  ٪10ﺟﻬﺖ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ 12 :ﻭ  23380011ـ  021ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻯ.
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﻜﺲ 23382188 :ـ  021ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻯ.
(3ﺩﺍﺷـﺘﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ،ﺗﻮﺍﻧﺎﻳـﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺗﺨﺼـﺺ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻪﺁﮔﻬﻰ1363457 :
ﺁﺩﺭﺱ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ـ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ـ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻼﻝ ـ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﺪﺭﺱ ـ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻮﺭﺝ

