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جهـش قیمـت مسـکن در ماههـای اخیـر ،وزارت راه
و شهرسـازی را بـر آن داشـت تـا راهحلهـای کنتـرل
بـازار مسـکن را بـا حضور فعـاالن این بخش بررسـی
کنـد .در ایـن برنامـه  ۹راهکار توسـط وزارتخانـه ارایه
شـد کـه بعضـی مدعویـن آنهـا را مناسـب ارزیابـی
کـرده و برخـی گفتنـد جهـش فعلـی مسـکن درواقـع
نوعـی اصلاح قیمـت ناشـی از رشـد نقدینگـی و
انتظـارات تورمـی اسـت کـه راهحـل خاصی بـرای آن
وجود نـدارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،عبـاس آخونـدی در نشسـت
"راهکارهـای تعـادل بخشـی بـه بـازار مسـکن در
شـرایط اقتصـادی و سیاسـی جـاری" کـه بـا حضـور
معاونـان وزیـر ،نماینـدگان مجلـس و نخبـگان و
صاحـب نظـران حـوزه مسـکن برگـزار شـد اظهـار
کـرد :تحـوالت اقتصـادی در بخشهـای مختلـف
خـود را نشـان میدهـد .مسـائل سیاسـی بیـن المللی
هـم تاثیراتـی در حـوزه انتظـارات تورمـی ایجـاد کرده
اسـت .ولـی در این جلسـه میخواهیم راجـع به بخش
مسـکن صحبت کنیم و نگاهمان درون بخشـی اسـت.
وزیـر راه و شهرسـازی افـزود :از تمـام صنوف و حرفی
کـه بـا این موضـوع مرتبـط هسـتند و همچنیـن افراد
صاحـب نظـر ،دانشـگاهیان و نماینـدگان مجلـس در
ایـن جلسـه دعـوت کردیـم .همـکاران مـا در وزارت
راه و شهرسـازی پیشـنهاد اولیـهای را تهیـه کردنـد
کـه عمدتـا رئـوس مطالبـی اسـت کـه در این جلسـه
میتـوان انجـام داد .برخـی اقدامـات انجـام شـده،
بعضـی در حـال انجـام و برخـی هـم تشـدید اقدامات
پیشـین اسـت که در این جلسـه ایـن موارد را بررسـی
مـی کنیـم و راهکارهـای شـما را مـی شـنویم.
ارایـه راهکارهـای  ۹گانـه توسـط معـاون
مسـکن و سـاختمان
در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت ،حامـد مظاهریـان
ـ معـاون مسـکن و سـاختمان وزیـر راه و شهرسـازی
ـ بـه ارایـه راهکارهـای  ۹گانـه بـرای تعـادل بخشـی
بـه بـازار مسـکن اشـاره و اظهـار کـرد :عرضـه بسـته
تشـویقی مالیاتـی بـه منظـور افزایـش تولیـد ،راه
انـدازی بـازارگاه الکترونیکـی ،انتقـال ماموریت وصول
مالیـات بـر خانههـای خالـی از سـازمان امـور مالیاتی
بـه شـهرداریها ،تسـریع در تصویـب الیحـه قانونـی
پیـش فروش سـاختمان ،کنتـرل سـوداگری در بخش
زمیـن از طریـق اسـتفاده از ابزارهای مالیاتـی ،حمایت
از سـاخت و عرضـه واحدهـای مسـکونی کوچـک
متـراژ ،تسـریع در اجـرای برنامـه بازآفرینـی شـهری،
تغییـر ماموریـت بانـک مسـکن از تخصصـی بـه
توسـعهای و تسـریع در عرضـه زمینهـای وابسـته به
دولـت به منظـور افزایـش عرضه واحدهـای منطبق با
الگـوی مصـرف از جملـه برنامههایـی اسـت کـه بـه
منظـور کنترل بازار مسـکن در دسـت اقدام قـرار دارد.
سـال گذشـته ارزش افزوده بخش مسـکن بعـد از پنج
سـال مثبت شد
وی ادامـه داد :در شـرایط جدیـدی کـه قـرار داریم هر
اقدامـی که انجـام میشـود اوال باید بدون شـتابزدگی
باشـد و دومـا فعـاالن بخـش حضـور داشـته باشـند و
صدایشـان شـنیده شـود .در طـی  ۵-۴سـال گذشـته
بـازار مسـکن دچـار عـدم تعـادل بـود .در جنبههـای
مختلـف ،این بـازار را دچار آشـفتگی میدیدیـم .رکود
بـود و سـرمایهگذاری گسـتردهای در اواخـر دهـه ۸۰
انجـام شـده بـود کـه باعـث عـدم تـوازن بیـن عرضه
و تقاضـا بـود .خوشـبختانه بعـد از پنـج سـال در سـال
گذشـته ارزش افـزوده بخش مسـکن  ۱.۲درصد مثبت
شـد .بنابرایـن در شـرایط جدیـدی قرار گرفتیـم و باید
بررسـی کنیـم برای کنتـرل قیمـت باید چـه کار کرد.

اقتصاد
Jun 7, 2018

10

سال بیست و سوم شماره 6386

با حضور وزیر و فعاالن بخش مسکن

راهکارهای فوری کنترل بازار مسکن بررسی شد
مظاهریـان بـا اشـاره بـه بـازار مسـکن طـی فروردین
 ۹۶و خـرداد  ۹۷گفـت :متوسـط قیمت یـک متر مربع
مسـکن شـهر تهـران از دی ماه سـال گذشـته شـتاب
گرفته اسـت.
وی افـزود :بـه نظر می رسـد در دوران رکـود و رونق،
مالیـات بایـد بـه تعـادل بخشـی کمـک کنـد .موضوع
دیگـر بـه تسـهیالت بانکی برمیگـردد که بایـد بتواند
ارتبـاط موثـری بیـن عرضـه و تقاضـا بـه وجـود آورد.
محـور سـوم مالیـات از خانههـای خالی اسـت .در این
مـورد اتفـاق نظـری هم وجـود نـدارد که ایـن مالیات
چقـدر میتوانـد تاثیرگـذار باشـد ولـی در مقیـاس
جهانـی ایـن موضـوع میتواند بـه ایجاد تعـادل کمک
کنـد .پیشـنهاد این اسـت به جـای اینکـه اداره مالیات
بـه عنـوان درآمدزایـی ایـن موضـوع را ببینـد ،درون
بخشـی شـود و بـرای ایجـاد مسـکن اجتماعـی برای
اقشـار ضعیـف بـه کار گرفته شـود.
تقاضـا بـرای مسـکن کوچک اسـت؛ عرضه
بـاالی  ۱۲۰متر
معـاون وزیر راه و شهرسـازی همچنین بـه موضوعات
پیـش فـروش و کاهـش ریسـک فـروش اشـاره و
تاکیـد کـرد :محـور بعـدی کنتـرل سـوداگری در
بخـش زمیـن اسـت .تجربـه  ۵-۴دهه گذشـته نشـان
میدهـد بیشـترین عایـدی در بخـش زمیـن بـوده تـا
سـاخت و سـاز .محـور ششـم بـه سـاخت و عرضـه
واحدهـای مسـکونی کوچـک متـراژ اسـت کـه تقاضا
در ایـن بخـش وجـود دارد .بعـد خانـوار کوچک شـده
ولـی هنـوز حیـرتآور اسـت کـه واحدهای مسـکونی
در ایـران بـاالی  ۱۲۰متـر اسـت و باید سیاسـتهایی
اعمال شـود کـه در زمینه عرضه و حتـی معافیتهای
مالیاتـی در جهـت تقویـت بنیـه خانـوار وضـع شـود.
وی یکی از اهداف بخش مسـکن را توسـعهای شـدن
بانـک مسـکن دانسـت و گفـت :نظـام تامیـن مالـی
مشـخصی بایـد در ایـن زمینـه داشـته باشـیم و نهـاد
توسـعهای میتوانـد بـه بخش مسـکن کمـک کند که
وزارت راه و شهرسـازی موافقـت اصولـی بـا افزایـش
سـرمایه بانـک مسـکن دارد.
افزایـش  ۶۹درصـدی تعـداد تسـهیالت
مسـکن در سـه ماهـه ابتدایـی امسـال
در ادامـه ،رحیمـی انارکـی .مدیرعامـل بانک مسـکن.
اظهـار کـرد :طـی سـال  ۱۳۹۶بیـش از  ۲۱۷هـزار
مسـکن یکم افتتاح شـد که از حسـابهای سـال قبل
بیشـتر بـود .از سـال  ۱۳۹۴متوسـط تعـداد افتتاحهای
روزانـه ،هفتگـی و ماهیانـه رونـد افزایشـی داشـته
اسـت .نـرخ سـود هـم از  ۱۴درصـد در حـال حاضر به
 ۶و  ۸درصد در بافت فرسـوده و سـایر مناطق رسـیده
اسـت .تسـهیالت افتتاحـی بانـک در سـال  ۱۳۹۶در
مقایسـه بـا سـال  ۱۳۹۵نشـان میدهـد کـه تعـداد
قـراداد  ۲۸درصـد و به لحـاظ مبلغ  ۱۱درصـد افزایش
یافته اسـت.
وی ادامـه داد :تسـهیالت صنـدوق پسانـداز مسـکن
یکـم در سـه مـاه اخیـر نسـبت به مدت مشـابه سـال
قبـل نشـان میدهـد ،در تسـهیالت مشـارکت مدنـی
 ۳۵درصـد افزایـش تعـداد واحـد داریـم و  ۴۵درصـد
از لحـاظ مبلـغ افزایـش یافتـه اسـت .همچنیـن کل
تسـهیالت بخـش مسـکن  ۶۹درصـد از لحـاظ تعـداد
و از لحـاظ مبلـغ  ۷۶درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه
سـال قبـل افزایـش یافته اسـت .در بافت فرسـوده نیز
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در سـال  ۱۳۹۶حدود  ۴۶۰۰فقره تسـهیالت داشـتیم.
رحیمـی انارکـی تصریـح کـرد :اهـم اقدامـات بانـک
در سـال  ۱۳۹۶توسـعه ابزارهـا ،اعطـای تسـهیالت
بـا سـپرده از محـل حسـابهای پـس انـداز جوانـان
بـه زوجیـن ،اعطـای  ۱۰۰میلیـون ریـال تسـهیالت
بـدون سـپرده در حالـت انفـرادی و  ۲۰۰میلیـون
ریـال در حالـت زوجیـن ،برقـراری امـکان تجمیـع
تسـهیالت فروش اقسـاطی مسـکن و افزایش سـقف
تسـهیالت جعالـه بـه  ۲۰۰میلیـون ریـال ،کاهش نرخ
سـود تسـهیالت ،برقراری امـکان پرداخت تسـهیالت
از محـل صنـدوق تسـهیالت مسـکن یکـم بـه بافـت
فرسـوده ،تعهـد پرداخـت یکـم بـه زلزلـه زدگان
کرمانشـاه از اهـم برنامـه هـای بانـک در سـال ۱۳۹۶

کمتریـن هزینـه تولیـد شـود .بـا رشـد فعلـی جمعیت
نبایـد اطالعـات غلطـی بـه سـازندگان بدهیـم که در
ایـن بخـش سـرمایه گـذاری کننـد.
همچنیـن قلـیزاده ـ اسـتاد دانشـگاه ـ اظهـار کـرد:
بیـش از  ۵میلیـون واحدهـای خالـی و شـبه خالـی
وجـود دارد .ایـن اولیـن بـار اسـت کـه ایـن اتفـاق
افتـاد .البتـه ایـن را بـه معنـای علمـی مـازاد عرضـه
نمیتوانیـم تلقـی کنیـم .تمامی تمرکز روی رشـد بوده
و معیارهایـی کـه بـرای تعریـف رونق و رکود اسـتفاده
میشـد ،معیارهـای علمـی و مبتنـی بر اقتصـاد کالن
نبـوده اسـت .سیاسـتگذار بخش مسـکن از معیارهای
اقتصـاد کالن بـرای تعریف ادوار تجاری اسـتفاده کند.
در مـورد مالیاتهـا هـم نرخهـا بسـیار پاییـن اسـت و

بـوده اسـت.
مدیرعامـل بانک مسـکن ،اهـم سیاسـتهای اعتباری
بانـک مسـکن در سـال  ۱۳۹۷را نیـز اولویـت تامیـن
مالـی پـروژه هـای مسـکونی واقـع در بافت فرسـوده
و ناکارآمـد ،تقویـت تـوان مالـی خریـداران بـا اولویت
بافـت فرسـوده ،اولویـت در تامیـن مالـی واحدهـای
مسـکونی میـان متـراژ و متوسـط قیمـت ،اسـتفاده از
ابزارهـای بازار سـرمایه ،حمایت از پـروژه های احداثی
بـا رویکـرد بهینـه سـازی و رعایـت اقدامـات زیسـت
محیطـی عنـوان کرد.
در ادامـه اسلامی بیدگلـی ـ اسـتاد دانشـگاه ـ گفـت:
اسـتفاده از ابـزار مالیاتـی بـرای ورود خانههـای خالـی
بـه بـازار مسـکن ضـروری اسـت .همچنیـن طـی
سـالهای گذشـته اسـتفاده از کل منابع دولتی به بهبود
کیفیـت زندگـی و فضای شـهری منجر نشـده اسـت.
حداقـل زمینهایـی کـه هنوز اسـتفاده نشـده انـد و در
اختیـار دولـت هسـتند ،تـه مانـده داراییهـا هسـتند،
بنابرایـن باید تمرکز بر روی سـایر بخشـهای در اختیار
وزارتخانـه هـا و دسـتگاههای دولتـی باشـد.
بـا توجـه بـه هـرم جمعیتـی ،در سـالهای
آینـده مسـکن بـا رکـود مواجـه مـی شـود
مهـرگان ـ اسـتاد دانشـگاه ـ نیـز بـه هـرم سـنی
جمعیت کشـور اشـاره کـرد و گفـت :آمار جدید نشـان
میدهـد کمتریـن جمعیـت کشـور از  ۱۸تـا  ۲۲سـال
اسـت .بـه همیـن دلیـل در سـالهای آینـده بـا رکود
مسـکن مواجـه میشـویم .در شـهرهای بـزرگ رشـد
جمعیـت کاهـش یافتـه کـه ایـن مسـائل بـه بخـش
مسـکن منتقـل میشـود .مشـکل بخـش مسـکن
کمبـود تقاضـا نیسـت بلکـه افزایـش قیمـت مربـوط
بـه افزایـش هزینههـای سـاخت اسـت کـه بایـد بـه
سـمت روشهـای نوین سـاخت مسـکن برویـم که با

بایـد اصالح شـود.
باید  ۸تا  ۱۰درصد خانه ها خالی باشد
در ادامـه ،خسـروی ـ رییس اتحادیه مشـاوران امالک
تهـران ـ اظهـار کـرد :بیـش از  ۵۰سـال اسـت که در
صنـف مشـاوران املاک فعالیـت میکنـم ۲۸ .سـال
از ایـن سـالها را در اتحادیـه بـودم .قبـل از انقلاب
وقتـی بـه زیارت حـرم حضـرت عبدالعظیـم میرفتیم،
میدیدیـم کپرنشـینانی در آنجـا بودند .بنابرایـن بعد از
انقلاب ،مسـووالن زحمت کشـیدند ولی آمـار و ارقام
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شناســنامه  2283199328صادره از شــیراز در مقطع کارشناسی ارشد رشته
زمین شناســی گرایش تکتونیک صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی شیراز به
شماره ســریال  1476342مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز به نشانی شیراز
کیلومتر  5جاده صدرا  -پردیس دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ارسال نماید.

آگهی تأسیس شرکت
تاســیس شرکت سهامی خاص دنا گستر پایتخت در تاریخ  23/03/1397به شــماره ثبت  48747به شناسه ملی  14007651820ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت :طراحی ،محاســبه ،نظارت ،ساخت و بهره برداری کلیه پروژه های (راه و ساختمان ،تاسیسات میکانیکی ،برقی ،حرارتی و برودتی،
صنعت و معدن (بجز اســتخراج ،اکتشاف و بهره برداری از نفت ،گاز و پتروشیمی) ،تجهیزات واحدهای صنعتی و مقاطعه کاری و پیمانکاری– اجرای
طرح های صنعتی -عمران– ســاختمان– کشاورزی) تامین قطعات و ماشین آالت راه سازی و غیر راه سازی مورد نیاز ارگانها و سازمانهای دولتی
و غیردولتی .طراحی ،نظارت ،اجرا و نگهداری بندها ،ســدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی ،ســازه های هیدرولیکی و تونلهای آب ،مخازن آب و
شــبکه توزیع آب و خطوط انتقال آب ،شــبکه جمع آوری و انتقال فاضالب و کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و آبیاری تحت فشار و زهکشی
و ســاخت تصفیه خانه های آب و فاضالب ســاخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی ،بزرگراهها ،راههای ریلی ،بانــد فرودگاهها  ،تونلها ،پلها،
راههای زیرزمینی ،سیســتمهای حمل و نقل ،راهداری و عملیات آسفالت اجرای خطوط لوله و انتقال آب ،برق ،گاز و نفت (بجز اکتشاف ،استخراج و
بهره برداری) کلیه امور خدماتی شــامل -1 :امور حمل و نقل درون شهری :رانندگی و اداره امور نقلیه ،سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سازمانهای
و ارگانهــای دولتی و غیردولتی و مدارس ،بیمارســتانها و درمانگاهها بصورت مدیریتی پس از اخذ مجــوز از مراجع ذیصالح  -2تعمیر و نگهداری:
تجهیزات و وســایل اداری -خدمات فنی خودرو– ساختمانها تجهیزات و وسایل ارتباطی (بجز بی سیم)– ابنیه و خطوط راه آهن  -3امور آشپزخانه
و رســتوران :شامل تهیه و توزیع غذا جهت ســازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی بیمارستانها و درمانگاهها– اداره رستوران و بوفه  -4ارائه کلیه
خدمات رفاهی :شــامل تهیه و توزیع کاالهای اساسی و غیر اساســی ،لوازم خانگی و لوازم برقی به کلیه سازمانها و ارگانها ،بیمارستانها ،درمانگاهها
دولتی و غیر دولتی و عقد و قرارداد با کلیه ســازمانها و ارگان ها بیمارستانها درمانگاهها دولتی و غیردولتی  -5خدمات عمومی :شامل تنظیفات–
پیشــخدمتی امور آبدارخانه -خدمات پاسخگوئی تلفن ،تشریفات مجالس شامل فیلمبرداری ،عکاسی ،تهیه غذا ،آرایشگاه ،آذین بندی ،کرایه باغ
مجالس  -6نگهداری و خدمات فضای سبز :شامل خدمات باغبانی -طراحی ،ساخت ،تعمیر و نگهداری فضای سبز -ساخت ،تجهیز و سرمایه گذاری
در مراکز تفریحی– عقد مشــارکت با شرکتها  ،سازمانها و ارگانها بیمارســتانها ،درمانگاهها دولتی و غیردولتی– ترخیص کاال و حق العمل کاری از
گمرکات– اخذ نمایندگی از کارخانجات و شــرکتها و موسسات داخلی و خارجی و بازاریابی (غیرهرمی و غیرشبکه ای) و پخش محصوالت و عرضه
آن و واگذاری نمایندگی– مشــاوره در سرمایه گذاری و مشارکت با کلیه افراد حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت و شناخت و بررسی
و معرفی بازارهای داخلی و خارجی انواع کاال و خدمات مجاز– کلیه خدمات مرتبط با فروش کاالهای مجاز و بازاریابی (غیرهرمی و غیرشــبکه ای)-
خدمات مربوط به ســخت افزار رایانه ،نرم افزار (بجز فرهنگی و رســانه ای) و موبایل– تهیه ،تولید و بسته بندی و توزیع مواد اولیه با موضوعات
شرکت و کارخانجات و ادارات دولتی– تامین نیروهای انسانی (تخصصی ،غیرتخصصی) مورد نیاز ارگانها و سازمانها (خصوصی و دولتی) در رابطه با
موضوع شرکت تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح و صادرات و واردات کلیه کاالها و محصوالت
مجاز با رعایت قوانین جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان فارس -شهرستان شیراز -بخش مرکزی -شهر شیراز -قالی شویی -خیابان ش
عباس صفایی -خیابان صاحب االمر-پ الک  -0طبقه اول -کدپستی 7177847443
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  4-38927مورخ 26/02/1397نزد بانک ملت شعبه بلوار امیرکبیر شیراز با کد  38927پرداخت گردیده است.
اعضا هیئت مدیره خانم ســیده ریحانه تقوی به شماره ملی  2360279653و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای محمد حسنی به شماره ملی  2372565346و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها عقود اسالمی و
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری شرکت با امضاء محمدحسنی یا سیده ریحانه تقوی هرکدام به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدحمزه تقوی به شماره ملی  2372565087به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای مهدی حسنی به شماره ملی  2372597574به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر االنتشار عصر مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شناسه اگهی201391 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

فعلـی نشـان میدهـد کـه امـروز مسـاله حاد مسـکن
یـک عمـل جراحـی میخواهـد .مالیـات بـر خانههای
خالـی را یـک بـار تجربه کردیـم ،از طریـق آب و برق
کـه نتیجـه نگرفـت ۲.۵ .یـا به گفتـه بعضی دوسـتان
 ۵میلیـون خانـه خالـی داریم ۳۰ ،میلیون سـند داریم و
بایـد  ۸تـا  ۱۰درصـد از این تعداد خالی باشـد.
او تاکیـد کـرد :نمیشـود کسـی کـه خانـه خـود را
مـی فروشـد ،بـرود در خیابـان بخوابـد تـا یـک خانـه
خالـی شـود و در آنجـا سـکونت پیـدا کنـد .عرضـه و
تقاضاسـت کـه میتوانـد تـوازن را برقـرار کنـد .مـا
تولیـدی بجـز سـاخت و سـاز نداریـم که صنعـت ما به
آن بسـتگی دارد و نبایـد متوقـف شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بعـد از انقلاب سـه بار سـالهای
 ۱۳۸۶ ،۱۳۶۸و  ۱۳۹۱قیمـت مسـکن دچـار جهـش
شـد ،خاطرنشـان کرد :بانکهای خصوصی تاسـیس شد
و بانکهـا بـا هـر قیمتـی در هـر محلـهای خانههـا را
خریدنـد .مـن با مسـائل جانمایی و مشـکالت مسـکن
مهـر کاری نـدارم اما دولت قبلی خیلی سـریع مسـکن
مهـر را اسـتارت زد کـه باعـث شـد جـو روانـی کنترل
شـود .از سـوی دیگـر همـه مـی دانیـم کـه مالیـات
خوب اسـت ولـی مالیـات ارزش افزوده برای مسـتاجر
چـه معنـی دارد؟ ایـن مبلـغ بـرای هـر مسـتاجر ۹
درصـد اسـت کـه از حق کمیسـیون دفاتـر امالک اخذ
می شـود .اگر این مبلغ اخذ نشـود ،حداقل یک ُمسکِن
اسـت .همچنین سـاخت و سـاز سـنتی اسـت کـه باید
صنعتـی شـود و دولـت باید تسـهیالت را افزایش دهد.
نقدینگـی بـه هر طـرف می رود وحشـتناک
ا ست
برزگـر ـ رییـس کانـون انبـوه سـازان ـ گفـت۱۵۰۰ :
هـزار میلیـارد تومـان نقدینگی که به هـر طرف هجوم
مـیآورد ،وحشـتناک اسـت .سیاسـتها بایـد به سـمتی
باشـد کـه نقدینگـی بـه سـمت تولیـد و بـورس برود.
سیاسـتهای درون بخشـی نمیتوانـد نجاتبخـش
باشـد .نظـام تامین مالی مسـکن دچار مشـکل اسـت.
قانـون سـاماندهی تولید و عرضه مسـکن سـال ۱۳۸۷

جنگ تجاری چین و آمریکا ؛ روز موعود فرا رسید
ایرنـا ' -دونالـد ترامپ' رییـس جمهوری آمریـکا امروز جمعه بـا اعمال تعرفه
بـر روی  34میلیـارد دالر از کاالهـای وارداتـی چیـن عمال شـروع یـک «جنگ
تجـاری» بـا چیـن را کلیـد مـی زنـد جنگی کـه اگرچـه تا ایـن لحظه شـروع
نشـده اسـت امـا در صـورت آغـاز ،بـه دلیـل «مقابلـه چیـن» تاثیر زیـادی بر
جهـان خواهد گذاشـت.
بـه گـزارش ایرنـا وزارت خانـه هـای خارجـه و بازرگانی چیـن در بیانیـه هایی
بـه رییـس جمهوری آمریـکا و دولت وی هشـدار دادنـد «بازی با آتـش» برای
همـه طـرف ها خسـارت بار خواهـد بـود و افزودند« :پکـن برای مقابلـه به مثل
آماده اسـت».
آنچـه اکنـون اهمیـت دارد ایـن اسـت که با شـروع اعمـال تعرفه ها از سـوی
دولـت آمریـکا با  25درصـد تعرفـه روی  34میلیـارد دالر از کاالهـای وارداتی
چیـن کـه بیـش از  800قلم را شـامل می شـود ،پکن دسـت به تالفـی جویی
خواهـد زد همیـن موضـوع باعـث خواهـد شـد تـا شـعله هـای نبـرد تجـاری
دو طـرف خیلـی زود به بخش های مختلف کشـیده شـود و دامنـه آن قلمروهای
وسـیع تری از تجـارت را در بر گیرد.
بخصـوص آنکـه ترامـپ تهدیـد کـرده اسـت اگـر چیـن بخواهـد مقابلـه بـه
مثـل کنـد این کشـور بـر روی  200میلیـارد دالر از کاالهـای وارداتـی از چین
 10درصـد تعرفه بیشـتر در نظـر خواهد گرفت کـه این تقریبا بیشـتر تبادالت
تجـاری طرفیـن را شـامل مـی شـود و یک جنـگ تجاری همـه جانبـه را برای
طرفیـن باعث می شـود.
از دیـدگاه بسـیاری از ناظـران ایـن اقدامات آمریـکا در واقـع «حکمفرما کردن

چـه زمانـی مـی خواهـد اجرایـی شـود؟ از یـک طرف
قانـون رفـع موانـع تولیـد را مصـوب میکنیـم و از
سـوی دیگـر قانـون پیـش فـروش را وضـع میکنیـم
کـه تامیـن مالـی را دچـار مشـکل کـرده اسـت .بایـد
شـهرداریها بـه سـمت درآمدهـای پایـدار برونـد تـا
شهرفروشـی اتفـاق نیفتد.
در شـرایط فعلـی نمیتـوان راهحـل خاصی
بـرای التهاب بازار مسـکن اندیشـید
شـهریاری .نماینـده مجلـس .هـم اظهـار کـرد :وقتی
قیمـت ارز تغییـر میکنـد ،یـک مارپیچـی در قیمتها
اتفـاق مـی افتد تـا بتوانـد تغییـرات را کنتـرل کند .در
بخـش واقعـی مسـکن اتفـاق عجیـب و غریبـی رخ
نداده اسـت .وقتـی نقدینگی ما به  ۱۷۰۰هـزار میلیارد
تومـان رسـیده به معنای ثروتمند شـدن مردم نیسـت،
ایـن رقـم در واقـع قـدرت خریـدش برابر بـا نقدینگی
اسـت کـه  ۱۰سـال پیـش بـود که بـه معنـای کاهش
ارزش پـول ملی اسـت .در این شـرایط هـر آدم عاقلی
مـیرود بـه این سـمت که ایـن ریال را تبدیـل به کاال
کنـد تـا از کاهـش قیمـت آن جلوگیـری کند .مسـکن
هـم از ایـن شـرایط متاثر اسـت و در شـرایط فعلی کار
خاصـی نمیتـوان انجـام داد؛ چراکـه قیمـت مسـکن
بـر اسـاس ارزش پـول ملـی افزایـش پیدا نکـرده ولی
بـه هر حال فضـای روانی ناشـی از این افزایـش ،بازار
را ملتهـب میکنـد و دسـت انـدرکاران را بـه این فکر
میانـدازد کـه چه راه حلی اندیشـیده شـود.
محلـه سـیروس را کلنـگ زدنـد امـا یـک
کامیـون خـاک جابـه جـا نشـد
ایـن عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس ،مهمتریـن
چالـش نوسـازی بافتهـای فرسـوده را عـدم تعریـف
بـازده سـرمایه دانسـت و گفـت :آقـای وزیـر ،سـال
گذشـته محلـه سـیروس را کلنـگ زدند تا ایـن لحظه
یـک کامیـون خـاک از آنجـا جابـه جـا نشـده اسـت.
علتـش ایـن اسـت کـه یک اصـل سـاده حاکم اسـت
کـه اگـر در احیـای بافتهـای فرسـوده و بازآفرینـی،
توجیـه اقتصـادی و سـود حاصـل از سـرمایه گـذاری
توسـط سـرمایهگذار بـه دسـت نیایـد ،بـا بخشـنامه و
ابالغیـه نمیتـوان بازآفرینـی کرد .من  ۲۸سـال پیش
در ژاپـن یـک پـروژه بازآفرینی دیدم که حاشـیه سـود
پیشبینـی شـده کـه در سـاخت و سـازهای جدیـد
وجـود نـدارد .این مسـائل باید محاسـبه و برآورد شـود
تـا بـه ابالغ برسـد.

قانـون جنـگل» در تجـارت بیـن المللی اسـت و بـرای همیـن روزنامـه گلوبال
تایمـز چین هشـدار داده اسـت کـه ترامپ بـا این تحـرکات یکجانبـه در حال
ایجـاد هـرج و مـرج در نظـام تجارت جهانی اسـت.
کارشناسـان مـی گوینـد آمریـکا بـی توجهی زیـادی به سـامانه هـای تجاری
بیـن المللی نشـان مـی دهد بـرای اروپا ،چین و کشـورهای دیگر خط و نشـان
مـی کشـد و حتـی تهدیـد کرده اسـت کـه از سـازمان تجـارت جهانـی عبور
مـی کنـد و یکجانبـه گرایـی را بـرای تامیـن منافـع خـود بـه بیشـترین حـد
رسـانده اسـت.همه کشـورهای هـدف ،تعرفـه تهدید کـرده اند با آمریـکا وارد
رویارویـی تجـاری مـی شـوند و یک «جبهـه متحد جهانـی» در برابـر ترامپ و
دولـت وی در حـال شـکل گیـری اسـت در داخـل آمریکا هـم زمزمـه هایی از
نارضایتـی هـای عمومـی بـه گـوش می رسـد کـه روزهـا و هفتـه هـای آینده
می تواند دوران سختی برای حکمرانان کاخ سفید باشد.
بویـژه آنکـه اروپـا اعلام کـرده اسـت بـر روی  300میلیـارد دالر از کاالهای
صادراتـی آمریـکا تعرفـه وضـع مـی کنـد و کانادا نیـز گفتـه اسـت اهمیتی به
ایـن نمی دهـد که آمریـکا چه اندیشـه ای دارد هـر حرکتی از سـوی آمریکا را
در زمینـه تعرفـه هـای تجاری تالفی مـی کند ایـن موضوع بخصـوص با توجه
بـه اینکه دو کشـور شـرکای بـزرگ تجاری هسـتند بـرای آمریکا زیـان زیادی
به دنبـال خواهد داشـت.
در واقـع آنچـه امـروز در حـال شـکل گیری اسـت دیگر مسـاله جنـگ تجاری
چیـن و آمریـکا نیسـت بلکـه بـروز یـک نبـرد تجـاری جهانـی اسـت کـه به
رهبـری آمریـکا در حـال گسـترش اسـت و کنتـرل آن امـا در آینده از دسـتان
ایـن کشـور طبیعتـا خـارج خواهـد شـد و بازیگـران دیگـر بـا اتحـاد خـود
مـی کوشـند تـا ایـن کشـور را زمیـن گیر کننـد و اجـازه ندهنـد بیـش از این
سـامانه هـای تجـاری بیـن المللـی را بـی سـر و سـامان کند.

آگهی تغییرات شرکت برق رسانی عدالت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  436و شناسه ملی 10530083087
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  14/11/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اعضای هیات مدیره عبارتند از:
محمد مهدی احراری و سبحان احراری و مجتبی احراری برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ایمان احراری به سمت بازرس اصلی و صدیقه احراری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شناسه اگهی201400 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا
آگهی تغییرات شرکت برق رسانی عدالت شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  436و شناسه ملی 10530083087
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  14/11/1396تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
مجتبی احراری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مهدی احراری
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سبحان احراری به سمت عضو
هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت  2ســال انتخاب شدند و کلیه
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقود اســالمی و اوراق عــادی و اداری با امضاء مجتبی
احراری و در غیاب وی با امضا ســبحان احراری همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد.
شناسه اگهی201402 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تدبیر و توسعه سرزمین شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  19584و شناسه ملی 10530316792
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  02/03/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 -1آقای پرویز ســرانجام به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 -2آقای جمال ســاجدیان به عنوان رئیس هیــات مدیره  -3آقای
علیرضا هاشــمی خواه به عنوان نایب رئیــس هیات مدیره انتخاب
گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک،
ســفته ،برات ،قراردادها و عقود اســالمی ،همچنین سایر نامه های
عادی و اداریبا امضای آقای پرویز ســرانجام همراه با مهر شــرکت
معتبر خواهد بود.
شناسه اگهی201401 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی مزایده

نوبت اول97/4/16 :
نوبت دوم97/4/23 :

شــهرداری نوجین در نظر دارد براساس مجوز شورای اسالمی شهر نوجین به صورتجلسه
شــماره  18مورخ  1397/1/15نسبت به مزایده کامیون بنز تک  -نارنجی ،مدل 1390
تیــپ (ال کا  )1924/42دارای بیمه شــخص ثالث تا تاریــخ  1397/5/6به قیمت پایه
براســاس کارشناس رسمی دادگستری یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال اقدام
نمایــد لذا از کلیه افراد متقاضی دعوت به عمــل می آید تا ده روز پس از درج آگهی دوم
جهت تحویل پیشــنهاد به واحد امور قراردادهای شــهرداری نوجین مراجعه یا با شــماره
تلفن  07138763239یا ( 09179224133قربانی) و ( 09171894469شــهردار)
در وقــت اداری تماس حاصل نمایند .ضمنا ً شــهرداری در رد یا قبول پیشــنهادات مختار
اســت و مبلغ هشــتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال به صــورت ضمانت نامه بانکی یا چک
تضمین شده یا به صورت واریز به حساب  0106332534004سپرده شهرداری نوجین
صورت می گیرد و برندگان اول ،دوم و سوم در صورتی که حاضر به انجام معامله نشوند
سپرده آنها ضبط خواهد شد .هزینه درج آگهی بر عهده برنده می باشد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر نوجین

