خبر
آغاز بازسازی 1500
منزل مسکونی در منطقه
زلزلهزده هجدک

استاندار کرمان گفت :بازسازی هزار و  500بــه گزارش ایرنا ،علیرضا رزمحســینی در
منزل مسکونی غیرمقاوم و آسیب دیده از زلزله نشست مشترک ستاد بحران و شورای تامین
در منطقــه زلزله زده هجدک از توابع راور در اســتان کرمان افــزود :نبایــد منتظر جذب
تسهیالت بازسازی ابنیه نامقاوم و تخریبی زلزله
شمال استان کرمان از فردا آغاز میشود.

از سوی ستاد مدیریت بحران استان بمانیم.
وی تاکید کــرد :کار بازســازی واحدهای
مســکونی منطقه زلزله زده هجدک توســط
بنیاد مسکن استان کرمان آغاز خواهد شد.
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چرا مدرنسازی مشاوران امالک ضرورت دارد؟

پوستاندازی دالالن

عباس آخوندی:

نتوانستیم مسکن اجتماعی
را اجرایی کنیم

وزیر راه وشهرســازی دلیل اجرایی نشدن طرح مسکن
اجتماعی برای تامین مســکن اقشار کم درآمد را اعالم
کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،عباس
آخوندی در این باره گفت :برای افراد کمدرآمد جامعه،
وزارت راه و شهرســازی ،طرح مسکن اجتماعی را ارائه
کــرده بود که به علت عدم اختصــاص ریالی دربودجه
نتوانستیم آن را اجرایی کنیم .وی همچنین درخصوص
نحوه خانهدار شدن اقشار متوسط جامعه گفت :افرادی
که واقعا پساندازکننده باشند ،میتوانند خانهدار شوند.

وام  ۱۱۰میلیونی مسکن «زوجین»
چقدر تمام می شود؟

زوجین تهرانی برای دریافت وام  ۱۱۰میلیون تومانی وام
مسکن که شامل  ۱۰۰میلیون وام مسکن و  ۱۰میلیون
وام جعاله می شــود که باید تعداد  ۲۲۰برگه اوراق به
ارزش حدود  ۱۷میلیون تومان خریداری کنند.
قیمت اوراق تسهیالت مسکن در ماه اخیر با ثبات قیمت
همراه بوده و در دو هفته گذشــته شاهد کاهش قیمت
برخی از این تسه ها در بازار هستیم.
این در حالی است که قیمت این اوراق مربوط به امتیاز
تسهیالت مسکن مهر ماه سال جاری ،معادل  76هزار و
 700تومان اســت و کمترین قیمت نیز مربوط به اوراق
آذر ماه سال  1394است که و قیمت آن حدود  77هزار
تومان بوده است .هزینه هر برگه اوارق تسهیالت مسکن
بــرای دریافت انواع وام مســکن حدودا قیمت  77هزار
تومان خواهد بود که زوجین تهرانی با توجه به دریافت
وام  100میلیونی باید  200برگه اوراق تسهیالت مسکن
خریداری کنند که جمعا هزینه خرید آن  15میلیون و
 400هزار تومان است.
به عالوه برای دریافت  10میلیون تومان وام جعاله باید
 20برگــه اوراق خریداری شــود که قیمت آن نیز یک
میلیــون و  500هزار تومان در نظر گرفته می شــود؛
مجموعا زوجیــن برای دریافت  110میلیون تومان وام
مسکن باید  16میلیون  900هزار تومان هزینه کنند.
در این بین زوجین در شهرستان ها دارای بیش از 200
هزارنفر جمعیت می توانند تا ســقف  80میلیون تومان
وام مسکن دریافت کنند که این مبلغ نیاز به  160برگه
اوراق تسهیالت مسکن دارد که با توجه به قیمت حدودی
 77هزار تومان ،افراد باید  12میلیون و  300هزار تومان
هزینه خرید اوراق پرداخت کنند که این رقم به اضافه یک
میلیون و  500هزار تومان اوراق وام جعاله ،در مجموع
دریافت وام  90میلیون تومانی  13میلیون و  800هزار
تومان هزینه در بر دارد.
همچنین زوجین ساکن شهرهای زیر  200هزار نفر برای
دریافت وام  60میلیون تومانی مســکن باید  120برگه
اوراق تسهیالت خریداری کنند که با احتساب قیمت آن
حــدود  9میلیون و  200هزار تومان خواهد بود که این
رقم بــا توجه به  10میلیون وام جهاله و یک میلیون و
 500هــزار تومان اوراق حدودا  10میلیون و  700هزار
تومان تمام خواهد شد.
با این تفاسیر مجردهای ساکن تهران تا سقف  60میلیون
تومان باید  120برگه اوراق به ارزش  9میلیون و ،200
ساکن مراکز استان های باالی  200هزار نفر جمعیت تا
سقف  50میلیون تومان باید  100برگه اوراق به ارزش
 7میلیون و  500هزار تومان و ســاکن در سایر مناطق
کشور تا ســقف  40میلیون تومان باید  80برگه اوراق
بــه ارزش  6میلیون و  100هزار تومان خریداری کنند
که در این میان هزینه خرید اوراق برای دریافت وام 10
میلیونی جعاله نیز یک میلیون و  500هزار تومان خواهد
بود که به مبلغ کل وا اضافه خواهد شد.
براســاس این گزارش انتشار اوراق تسهیالت مسکن از
سوی بانک مرکزی صورت می گیرد که این اوراق قابلیت
معامله در فرابورس را دارند و ارزش اسمی هر برگه 500
هزار تومان اســت که مدت اعتبار حداکثر تا دو دوره 6
ماهه قابل تمدید است و از آن نسبت به زمان اعتبار تغییر
می کند .گفتنی است ،دارنده اوراق باید ظرف زمان اعتبار
اوراق تهسیالت مسکن اقدام به فروش نماید زیرا در غیر
این صورت نماد معامالتی متوقف و وجه پرداختی دیگر
به دارنده اوراق بازگردانده نمی شود.
توسط سازمان آتشنشانی انجام شد:

بــه دلیــل تحــوالت تکنولوژیک و
بسترسازی شبکههای اجتماعی ،مشاغل
زیادی در خطر از بین رفتن قرار دارند.
یکی از این مشاغل ،مشاوره امالک است
که پیشبینی میشود ظرف سالهای
آینده دســتکم در شهرهای بزرگ به
امین جاللپور شــدت محدود شــود .در حال حاضر
میزان رضایت از مشــاوران امالک در
حد بسیار پایینی قرار دارد.
امین جاللپور :به دلیل تحوالت تکنولوژیک و بسترســازی
شبکههای اجتماعی ،مشاغل زیادی در خطر از بین رفتن قرار
دارند .یکی از این مشاغل ،مشاوره امالک است که پیشبینی
میشود ظرف سالهای آینده دستکم در شهرهای بزرگ به شدت
محدود شــود .در حال حاضر میزان رضایت از مشاوران امالک در
حد بسیار پایینی قرار دارد.
شمار مشــاورانی که آموزش دیدهاند بسیار کم است و به همین
دلیل ،برخوردها اغلب آزاردهنده و اطالعاتی که باید بر اســاس آن
خرید کنید ناچیز و سطحی است.
بیاییــد چرخه خرید و فروش خانه را با هم مرور کنیم آنوقت از
خود میپرسید واقعاً کار اصلی مشاوران امالک چیست؟
وقتی برای خرید به مشاوران امالک مراجعه میکنید انتظار دارید
اطالعات کافی از امالک آماده فروش به شــما بدهند .این اطالعات
برای شــما بسیار تعیینکننده و حیاتی هستند اما عکس آن اتفاق
میافتد .این شــما هستید که باید به آنها اطالعات شخصی خود را
بدهید .آنها دنبال این هستند که ببینند چقدر پول دارید ،کجا کار
میکنید و با کدام آژانس امالک در ارتباط هستید.بعد شماره تلفن
*

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان کرمان از انتشار فراخوان
نخســتین کنفرانس ملی تاب آوری شــریان هــای حیاتی و
زیرساختهای عمرانی در کرمان خبر داد و گفت :محققان این
عرصــه می توانند تا  15آذرمــاه  1396آثار علمی خود را به
دبیرخانه این همایش در کرمان ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی راه و شهرســازی اســتان کرمان
محمدمهدی بلوردی افزود :توســعه پایدار شهری ،بهسازی و
مقاوم سازی ،تاب آوری شریانهای حیاتی ،تاب آوری سازه ها
و سیســتم ها ،مصالح و فناوری های نوین ،مدیریت بحران و
پدافنــد غیرعامل ،اقتصاد و تاب آوری و حمل و نقل از اصلی
ترین محورهای نخســتین کنفرانس تاب آوری شــریان های
حیاتی و زیرساختهای عمرانی در دانشگاه تحصیالت تکمیلی
کرمان است.
وی تصریــح کرد 20 :آذر نتایج داوری اعالم خواهد شــد و
در روز پنج دیماه  1396همزمان با ســالروز زلزله دلخراش بم این
کنفرانس برگزار می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت :از تمام متخصصان،
کارشناسان ،دانشــجویان ،پژوهشگران و دانشمندان مراکز علمی،
تحقیقاتی و دانشــگاهی دعوت می شود ،مقاالت خود را که حاوی
جدیدترین دســتاوردهای علمی و پژوهشــی در محورهای اصلی
کنفرانس و یا زمین ه های مرتبط است بصورت فردی و یا مشارکت
گروهی به دبیرخانه کنفرانس به نشــانی ncrci@bhrc.ac.ir
ارســال کنند و عالوه بر این ،عالقمندان بــه این حوزه می توانند
بدون ارائه مقاله بعنوان شــرکت کننــده آزاد از این رویداد علمی

استفاده کنند.
وی افزود :با توجه هماهنگی با پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
 ISCکلیه مقاالت پذیرش شــده بصورت رایگان در  ISCنمایه
خواهند شد و به شرکت کنندگان گواهینامه  iscو مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی اعطا می شود.
بلوردی عنوان کرد :با توجه به اهمیت کاهش خطر پذیری بالیا در
بحرانهای طبیعی در زندگی آحاد جامعه و پیشبرد اهداف موردنظر
در خصوص علمی کردن آن ،نیاز به فعالیت علمی در ابعاد مختلف
در سطوح ملی و بین المللی وجود دارد.
وی با بیان اینکه کاهش خطرپذیری بالیا و تاب آوری ،بخشــی
از توســعه پایدار در حوزه های محیط زیست ،اقتصادی ،اجتماعی

را که از اصل با هم دشــمنی ندارند به دو رقیب جدی مبدل
میکنــد .قیمت مهم اســت اما هزار و یک مســاله ثبتی و
شــهرداری و ...نیز که باید بررسی میشد زیر سنگینی سایر
بحثها عموماً گم میشود.
فروشنده ملک ترجیح میدهد بیواسطه با خریدار رودررو
شود .در ســایتها و روزنامهها و شاید در کانالهای فروش
مسکن ،آگهی فروش خانهاش را منتشر میکند با این تاکید
که فقط خریداران واقعی تماس بگیرند .اما باز هم مشــاوران
امالک تماس میگیرند .هرکدام انتظار دارند کلید خانه را به
آنها بسپارید .شما مخالفت میکنید .روزی چندبار باید زمان
بازدید بگذارید .هر بار چند نفر میآیند و ملک شما را میبینند
اما هیچکدام خریدار نیستند .از میان مراجعان ،بعضیها فقط
کمی جدیتر هستند اما قیمتی که ارائه میکنند پایینتر از قیمت
مورد نظر شماســت .رفتهرفته شما متقاعد میشوید که ملکتان از
آنچــه در ذهن دارید کمتر مــیارزد .اینجا هم احتمال دارد دوباره
در دام بیفتید.
مشــاوران موفق شدهاند ارزش ملک را در ذهن شما تنزل دهند.
در مقابل به یکــی از خریداران وعده دادهاند که قیمت ملک مورد
نظرشــان را پایین میآورند اما از خریدار طلب شــیرینی میکنند.
آنچه اشــاره شد ،فقط کمی از ناهنجاریهای بازار امالک است که
در نهایت باعث نارضایتی فروشــنده و خریدار میشود .فقط همین
مشکالت باعث میشود آرزو کنیم پدیدهای شبیه اسنپ در این بازار
ناهنجار ظهور کند تا برای همیشــه از شــر چنین مسائلی در بازار
ملک و مسکن راحت شویم.
* کارشناس و تحلیلگر

و سیاســی بشــمار می رود گفت :تاب آوری به معنی توانایی
یک سیستم یا جامعه در معرض خطر برای مقاومـت ،جـذب،
پوشـش و بـازتـوانی در برابـــر اثـرات یک مخاطره در زمان
مناسب و بطور کارآمد شامل محافظـت و مرمـت سـاختارها
و عملکردهـای اساسی و حیاتی است.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان کرمان افزود :در راستای
دســتیابی به توسعه پایدار شــهری؛ فرآیندهای مقاوم سازی
شــهرها در مقابل مخاطرات طبیعی ،کاهش آســیب پذیری
ســاختارهای حیاتــی و مدیریت ،کاهش خطــر پذیری بالیا
بصورت سیستماتیک در دســتور کار وزارت راه و شهرسازی
قرار گرفته است.
وی بیان کرد :به همین منظور ،نخستین کنفرانس ملی تاب
آوری شریان های حیاتی و زیرساختهای عمرانی با هدف گرد
هم آوردن جامعه دانشــگاهی ،محققان و پژوهشگران بمنظور
تبادل و به اشــتراک گــذاری تجارب و نتایــج تحقیقات خود در
مورد تمام جنبه های تخصصی تاب آوری شــریان های حیاتی و
زیرساختهای عمرانی برگزار می شود.
بلوردی گفت :این کنفرانس فرصتی را برای ارائه و بحث در مورد
جدیدترین نوآوری ها ،روندها ،نگرانی ها و چالشهای عملی مواجه
شده و راه حل اتخاذ شده ،فراهم می کند.
استان کرمان به علت زلزله خیز بودن و گسل های متعدد همواره
مورد توجه کارشناســان و مســئوالن حوزه های مختلف است لذا
نخستین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساختهای
عمرانی نیز با همین هدف در کرمان برگزار می شود.

بازدید شهردار منطقه یک
از روند اجرای پروژه صاروج
با حضور شهردار منطقه یک ،معاونین شهردار و جمعی از مدیران
و مسئوالن اجرایی منطقه از پروژه صاروج بازدید شد.
در این بازدید مســئوالن اجرایی پــروژه از جمله مهندس ضرابی
و مهندس جعفری حضور داشــته و ضمن بازدیــد از محل پروژه،
توضیحاتــی را در خصوص پروژه و مــواد و مصالح به کار رفته ارایه
کردند.
شهردار منطقه یک در حاشیه این بازدید ضمن خداقوت و خسته
نباشــید به عوامل اجرایی پروژه ،توضیحاتی در خصوص مشارکت
شهرداری کرمان در این پروژه مشارکتی سرمایهگذاری ارایه کرد.

مهندس علی ســعیدی همچنین بــه ابعاد
گســترده اتمام این پروژه اعــم از ایجاد رونق
اقتصادی و فرهنگی و گردشــگری اشــاره کرد
و گفت :اتمام این پروژه عالوه بر اشــتغالزایی،
باعث رونق اقتصادی بافت تاریخی شهر میشود.
وی افزود :در کنــار این پروژه ،تکمیل پروژه
پیــادهراه میدان توحید ،عالوه بــر ایجاد رونق
اقتصادی ،تاثیر بسزایی در احیای بافت تاریخی،
جذب گردشــگر داخلی و خارجــی و همچنین بــاال رفتن زمینه

ســرمایهگذاری در بافت تاریخی و افزایش رشــد ساخت و ساز در
این محدوده دارد.

هزینه تولید سیمان را افزایش دهید!

تن ســیمان در ایران حــدودا  ۳۰دالر هزینه دارد و این در حالی
اســت که تولید کنندگان برای فروش این ماده قیمت  ۲۵دالری
را تعیین میکند.
کشــاورزیان یکی از اصلیترین دالیل این موضوع را پایین بودن
هزینه تولید این ماده در ایران در قیاس با دیگر نقاط جهان دانسته

عدم تأیید شهردار منتخب کرمان،
شایعه است

رییس شورای اسالمی شهر کرمان که در نشست عمومی
شــورای شهر با حضور رییس و سایر اعضای شورا سخن
می گفت با بیان اینکه عدم تأیید آقای عالمزاده ،شهردار
منتخب کرمان ،شایعه است ،گفت :صدور حکم شهردار
منتخب کرمان در حال طی مراحل قانونی است.
محمد فرشاد اظهار امیدواری کرد حکم شهردار منتخب
کرمان طی روزهای آینده صادر شود.
وی همچنین با بیان اینکه جایگاه شوراهای اسالمی شهر،
قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است ،گفت :شورای
اسالمی شهر جایگاه اجرایی ندارد؛ بلکه باید ضمن تصویب
قوانین مناسب ،بستر را برای اجرای مصوبات فراهم کرده
و بر اجرای مصوبات نیز نظارت کند؛ بنابراین ،مردم نباید
از شورا توقع کار اجرایی داشته باشند.
فرشــاد بــا اشــاره به قطــع چنــد درخــت در بولوار
جمهوریاســامی توسط شــهرداری کرمان گفت :این
تصور بین برخی شــهروندان ایجاد شده که شورا مجوز
قطــع درختان را داده و یا اینکه چرا شــورا جلوی این
اقدام را نگرفته اســت؛ این درحالی استکه شورا هیچ
دخالتی در کارهای اجرایی ندارد.
رییس کمیســیون خدمات شهری شورا نیز درخصوص
قطع درختان در بولوار جمهوریاســامی گفت :آلودگی
برخــی درختان نارون بولــوار جمهوری ،دلیل قطع این
درختان بوده است.
علی خدادادی با بیان اینکه سالهاست شهرداری با آفت
کرم سرشاخهخوار درختان نارون بولوار جمهوریاسالمی
مبارزه میکند ،گفت :طی ســالهای گذشته شهرداری
کرمــان در مجاور درختان نارون ،درخت توت کاشــته
تــا بهجای درختانی کــه در اثر آفــت از بین میروند،
جایگزین شوند.
وی تنها راه جلوگیری از آلوده نشــدن سایر درختان را
حــذف درختان آلوده دانســت و افزود :آفت به درختان
آســیب رســانده بود؛ بنابرایــن ،اگر درختــان را قطع
نمیکردند ،امکان شکستن درختان در اثر وزش باد و یا
صاعقه وجود داشــت و ممکن بود موجب بروز خسارات
مالی و جانی برای شهروندان شود.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورا ادامه داد :در این
رابطه ضمن بازدید از محل ،با مدیرعامل سازمان پارکها
و فضای ســبز شهرداری هم صحبت کردم که بیان کرد
ال کارشناسیشده بوده است.
حذف درختان کام ً
رامیــن ارجمند کرمانی ،عضو دیگر شــورا نیز برگزاری
نشستهای کمیســیون ماده هفت که به موضوع قطع
درختان میپردازد را ضروری دانست و گفت :طبق قانون،
قطع هر درخت  -حتی درختان بیمار -باید با مصوبهی
کمیسیون ماده هفت انجام گیرد.
وی تصریــح کرد :اگرچــه قطع درختان نــارون بولوار
جمهوریاسالمی ضرورت داشــت ،اما تأیید کمیسیون
ماده هفت را نداشته است؛ بنابراین ،باید کمیسیون ماده
هفت فعال شود تا درختان بیمار طبق قانون قطع شوند.
در ادامه ،علی بهرامی ،نایبرییس شــورای اسالمی شهر
کرمان ،از طوالنیشدن صدور حکم شهردار منتخب کرمان
گالیه کرد و گفت :در مرحلهی نخست تأیید یا عدم تأیید
شهردار منتخب کرمان توسط وزارت کشور  40روز طول
کشید و در این مرحله نیز درحالیکه مهلت قانونی برای
صدور حکم شهردار  10روز است ،اما تعیینتکلیف شهردار
منتخب ،بیش از مهلت قانونی طول کشیده است.
وی با اشــاره به مشــکالت شــهرداری کرمان خواستار
سرعتبخشــیدن به صدور حکم شهردار منتخب کرمان
از سوی وزارت کشور شد.

نامه انبوهسازان به وزیر

طرح عجیب سازمان راهداری برای چرخش به سمت بتن

عــدم توجه پیمانکاران و شــرکتهای تولیدکننــده و فعال در
عرصههای زیرســاختی به اســتفاده از توانایی بتــن در جادهها و
حفاظهای جادهای باعث شــده اســت همچنان سیمان به عنوان
اصلیترین شــاخص مصرف در زیرساختهای ایران مورد استفاده
قرار گیرد.
پایین بودن قیمت سیمان و البته تولید قابل توجه این ماده در
بخشهای مختلف اقتصادی ایران باعث شده که سیمان به عنوان
محوریتریــن کاال در بخشهای مختلف طرحهای زیرســاختی
مورد بهرهبرداری قرار گیرد و امکان استفاده از دیگر روشها عمال
فراهم نشود.
هرچند راهحلهــای طوالنی مدت تر برای این موضوع میتواند
افزایش توانایی ســایر بخشهای اقتصادی و جذابیت آنها باشد اما
پیشــنهادهای جدید ارائه شده از ســوی رییس سازمان راهداری
نشاندهنده آن است که باید تولید کنندگان سیمان تنبیه شوند.
کشــاورزیان در جدیدترین اظهارنظر خود عنوان کرده تولید هر
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رییس شورای اسالمی شهر کرمان:

فراخوان نخستین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی در کرمان

انجام 123مورد اطفاء حریق
و 164مورد امداد و نجات

مدیرعامل ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر
کرمــان از وقوع 123مورد عملیات اطفاءحریق به دلیل
بی احتیاطی و عدم رعایت مسائل ایمنی در شهر کرمان
در آبان ماه سال جاری خبر داد.
مهندس علی عســکری در این باره گفت:در آبان ماه در
مجموع 123مورد حریق در شــهر کرمان اتفاق افتاده
اســت که از این تعداد65مورد مربوط به مواد پسماند و
بازیافتی15،مورد مربوط به وسایل نقلیه21،مورد مربوط
به منازل مسکونی10،مورد مربوط به جنگل و درختان
و 9مورد مربوط به مراکز تجاری بوده است.
وی همچنین از انجام  164مورد عملیات امدادو نجات در
مدت زمان یاد شده خبر داد و افزود :از این تعداد37مورد
زندهگیری حیوانات خطرناک و آزار دهنده38،مورد زنده
گیری مارهای سمی و غیر سمی22،مورد چیدن حلقه
و قفل14،مورد امداد آسانسور30،مورد امداد تصادفات
خودرویی و مابقی مربوط به سایر موارد بوده است.
وی خاطرنشــان کرد :در این مــدت تعداد 3527نفر از
شــهروندان و دانش آموزان ،آموزش های آتشنشانی را
توسط کارشناسان سازمان فرا گرفتند.

شما را میگیرند و تازه گرفتاریهای شما آغاز میشود .با اطالعاتی
که از شــما دریافت کردهاند ،نقشهای تدارک دیدهاند .مدام تماس
میگیرند و خانههایی را نشــانتان میدهند که با معیارهای شــما
فاصلــه زیادی دارد .وقتی خوب از نفــس افتادید ،خانه مورد نظر
را نشــانتان میدهنــد و از مزایای آن میگوینــد .احتماالً متوجه
نیستید و در دام آنها افتادهاید .بعد از اینکه موافقت ضمنی شما را
میگیرند ،میخواهند با فروشــنده رودررو مذاکره کنید .در آژانس
امالک مقابل فروشــنده مینشــینید .کمی باهوش باشید ،متوجه
چشمکها و ایماواشارهها میشوید .هیچ حسی بدتر از این نیست؛
به افرادی لبخند بزنید که میخواهند کاالیی را گرانتر از ارزشــی
که دارد به شما بفروشند.
اینجا هم احتماالً فروشــنده قیمت مورد نظر خود را به مشاوران
اعالم کرده و گفته هر قیمتی باالتر از این ،متعلق به شما .نوبت به
روز معامله و عموماً هدایت نادرســت جلسه معامله از سوی مشاور
قراردادی میرســد که عموماً از اصل صداقت دور شده و طرفینی

مسکن
و عمران

و پایین بودن محاسباتی حاملهای انرژی برای واحدهای تولیدی
ســیمان را در ایران یکــی از اصلیترین دالیل این موضوع قلمداد
کرده است.
براساس صحبتهای وی قیمت هر تن سیمان از  ۱۰۰هزار تومان
با احتســاب قیمت روز دالر در صورت واقعی شــدن باید به حدود
 ۴۰۰هزار تومان برسد تا بدین ترتیب مصرف سیمان واقعی شود،
زیرا تولید بیش از مصرف توجیه ندارد و به این ترتیب میتوان در
مقابل این موضوع ایستاد.
هرچند مشــخص نیســت میزان تاثیرگذاری این دستورالعمل
توصیه شده از سوی رییس سازمان راهداری چقدر خواهد بود ،اما
با افزایش هزینه سیمان سایر بخشهای کشور از جمله مسکن نیز
تاثیــری جدی در حوزه قیمــت خواهند دید و در صورتی که نرخ
تولیدی این ماده طبق پیشنهاد کشاورزیان چهار برابر شود ،شاید
یک شوک تورمی قابل توجه در بخشهای مختلف اقتصاد ایران به
وجود بیاید که ابعاد پنهان قابل توجهی خواهد داشت.

دبیر کانون سراسری انبوهسازان از ارسال نامه انبوهسازان
به وزیر راه و شهرسازی درخصوص ضرورت تعدیل نرخ
سود تسهیالت ســاخت مسکن با استفاده از اوراق حق
تقدم خبر داد و گفت :گزارشــی تهیه کردهایم که نشان
میدهد نرخ سود تمامشده وام ساخت بدون سپرده با اتکا
به خرید اوراق بیش از  ۲۲درصد برای سازندگان است.
فرشی د پورحاجت در گفتوگو با خبرگزاری فارس با بیان
اینکه یکشنبه گذشته نامهای درخصوص باال بودن نرخ
ســود تسهیالت ساخت مسکن به عباس آخوندی ،وزیر
راه و شهرسازی ارسال شده است ،گفت :در این نامه به
باال بودن نرخ سود تسهیالت ساخت با اتکا به خرید اوراق
حق تقدم تسهیالت مسکن اشاره شده است.
وی افزود :از بهمنماه ســال گذشــته در روند اعطای
تسهیالت با سپرده و بدون سپرده برای ساخت مسکن
تغییر روش داده شــده است و تسهیالت در قالب اوراق
به بخش ساخت مسکن اعطا میشود.
دبیر کانون انبوهسازان خاطرنشان کرد :سازندهها برای
تامین منابع برای ســاخت مسکن مجبور هستند اقدام
بــه خرید اوراق حقتقدم کننــد ،بنابراین این اقدام اثر
نامطلوبی روی نرخ ســود تســهیالت ســاخت مسکن
گذاشته است.چرا که خرید اوراق خود مستلزم پرداخت
هزینه اضافی است.
وی افزود :وقتی عمال شورای پول و اعتبار اعالم میکند
نرخ سود تسهیالت ساخت مسکن  18درصد است نباید
فرآیندی به کار گرفته شــود که نرخ سود از  18درصد
باالتر برود .هر چند معتقدیم نرخ  18درصدی نیز با توجه
به شرایط اقتصادی و همچنین نرخ سود سایر تسهیالت
مسکن باید تعدیل شود.
پورحاجت تصریح کرد :عمال تولیدکنندههای مسکن با
خرید اوراق حق تقدم مســکن یک بار نرخ سود ۱۷ /۵
درصد را پرداخت میکنند و یک بار دیگر هم بین  ۵تا
 ۶درصد بابت خرید اوراق هزینه میپردازند .دبیر کانون
انبوهســازان مسکن افزود :در صورتی که دولت بنا دارد
بازار مسکن را تقویت کند باید تسهیالتی با نرخ سود و
مبلغ مناسب برای سازندگان و خریداران تدارک ببیند.

