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انتقال ۱۰میلیونتن
کاالیترانزیتیروسیه
ازمسیرایران

قی

متاسکوتر

◾راههای دور زدن قانون توسط موجران
بــا ایــنحــال نـه تنها پیشنهاد افــزایــش  50تــا 100
درصدی ادامه دارد که موجران با یافتن راههایی دست
و پای مستأجران را طوری میبندند که امکان هر گونه
شکایت از سوی آنها را سلب کنند.
یکی از فعاالن امور ملکی میگوید :موجران پس از
مصوبه ســران قــوا ،دو روش بــرای دور زدن این الزام
قانونی در پیشگرفتهاند؛ نخستین راه این است که
برخی از موجران درخواست دریافت یک تعهدنامه
سفتومحکمازمستأجررادارندکهویحقهرگونه

شركت پاالیش نفت امام خمیني (ره) شازند
«سهامي عام»

62.960.000

طال ۱۸عیار

 14.517.000ربعسکه

سیزدهمین کمیته کــاری حملونقل ایــران و روسیه
به تازگی برگزار شده است .به گــزارش ایرنا ،مهمترین
موضوعات ایــن اجــاس هــدفگــذاری بــرای انتقال ۱۰
میلیون تن کاالی ترانزیتی از طریق مسیرهای کریدور
شمال -جنوب بود و دو طرف در مــورد جزئیات آن به
تفاهم رســیــدنــد .بــر ایــن اس ــاس مــقــرر شــد هــابهــای

اسکوتر کودک
مدل Land
 329.000تومان

زهرا طوسی بر پایه مصوبه
س ــران قــوا مستأجران ایــن حق
را دارنــد که با  ۲۵درصــد افزایش
اجارهبها ،منزل مسکونی خود
را تمدید کنند و لــی نــهتنها با
اجــارههــای چندبرابری از سوی
مالکان روبهرو شدهاند که با همراهی مشاوران امالک
از حقوق اولیه خود در قانون نیز محروم میشوند.
وزارت راه و شهرسازی با صعودی شدن روند تورم
برای جلوگیری از فشار مضاعف بر گرده ۴۰درصد از
جمعیت مستأجردر کشور ،مصوبهسقفاجارهبها
را تصویب کرد ،مصوبهای که بر اساس آن در سال
 ۱۴۰۱سقف مجاز افزایش اجارهبها در شهر تهران
۲۵درصد ،در دیگر کالنشهرها ۲۰درصد و در سایر
شهرهای کشور۱۵درصد خواهد بود.
مصطفی قلیخسروی ،رئیس اتحادیه مشاوران
امالک تهراناعالم کرداین مصوبه رابهدفاتر مشاوران
امــاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه ابــاغ کرده
اســت و بر اســاس ایــن مصوبه ،ســازمــان تعزیرات
حکومتی مکلف شد با مـشــاوران امــاک متخلف
که این سقف افزایش را رعایت نکنند ،برخورد کند.
در این میان مجلس هم با طرح دوفوریتی ساماندهی
بازار اجاره تالش کرده است تا هر آنچه امکان دارد از
فشار بر مستأجران کاسته شود.

◾

 3ذیالحجه 1443

 3جوالی 2022

سال سی و پنجم

شماره 9846

اسکوتر میکرو
مدل 200
 1.239.000تومان

 54.500.000نیمسکه

 84.850.000سکه

لجستیک برای افزایش ظرفیت انتقال کاالی ترانزیتی
در کریدور شمال -جنوب به خصوص در بنادر شهید
رجایی و چابهار با سرمایهگذاری طرف روس ایجاد شود.
تعیین تکلیف اجرای پروژههای مشترک ریلی از جمله
برقیسازی گرمسار -اینچهبرون و رشت  -آستارا از دیگر
محورهای مذاکرات در این اجــاس بــود .همچنین در

اسکوتر
مدل میکرو کد 44
 650.000تومان

اسکوتر برقی
مدل هارلی 2021
 53.000.000تومان

قدس تخلفات بنگاههای امالک و موجران را
یکند
پس از تعیین حداکثر اجاره مسکن توسط دولت ،بررسی م 

دور زدن سقف اجارهبها

شکایت را از خود سلب و متعهد میشود رأس یک
سالخانهراتخلیهکند.برایاینتعهدنامهیکچک
به مبلغ مجموع اجارهبها ۱۲ماه نیز دریافت میکنند
و در تعهدنامه قید شده که اگر مستأجر از اجرای
تعهدنامه سر باز زند این چک ب ه عنوان ضرر و زیان
موجر قابل وصول است.
در روش دوم ،موجر قرارداد اجاره را با یکی از نزدیکان
خودش منعقد میکند ،سپس مستأجر اول خانه
را ب ه صورت قرارداد دستی به مستأجر اصلی اجاره
میدهد .در قرارداد دستی هم ذکر شده که طرفین از
غیرقانونیبودناین قرارداد مطلع هستند و مستأجر
دوم تمامی مسئولیت را مـیپــذیــرد (طبق قانون
مستأجر حق ندارد ملکی که اجاره کرده را دوباره اجاره

دهد) در واقع با این روش مستأجر را در وضعیتی قرار
میدهند که امکان مراجعه به دادگاه را ندارد چون کار
غیرقانونی کرده و دادگاه حق را به موجر خواهد داد.
همچنین با وجــود اینکه مالکان حق گرفتن حکم
تخلیه بـ ــرای مـسـتــأجــران خــویــش را ن ــدارن ــد امــا
برخی صاحبخانهها بهدروغ مدعی نیاز خویش
یا فرزندانشان به ملک مــورد اجــارهشــده و پس از
دریافت حکم تخلیه ،بالفاصله با درج آگهی و با
قیمتهای غیرمتعارف ،ملک تخلیه شــده را به
مستأجر جدید اجاره میدهند.
کارشناسان میگویند با توجه به وضعیت اقتصادی
کشور تعیین سقف برای اجاره مسکن یا اجرای دیگر
مصوبات نمیتواند اجرا شود ،زیرا در وهله نخست

صفحه 3

آگهی فراخوان ارزیابی كیفی

مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره  1401/11تحت عنوان تأمین حجم ماشین آالت تعمیرات اساسی
واحد ها در سال  ) 1401شماره مجوز( 1401 - 2164 :نوبت اول)

شركت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند در نظر دارد فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای صدراالشاره به شماره فراخوان2001092447000077را
از طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت (س��تاد) برگزار نماید .ضمن ًا خاطر نش��ان میس��ازد كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی اعم از دریافت و تحویل اس��ناد
اس��تعالم ارزیابی كیفی تا ارس��ال دعوتنامه و س��ایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.ضمن ًا
تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه ستاد مورخ 1401/04/18می باشد .اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی مورد نظر پس از برگزاری فرایند ارزیابی كیفی از طریق سامانه ستاد
به اطالع مناقصه گران واجد ش��رایط خواهد رس��ید.
-1موض��وعمناقص��ه:
الف) ش��رح مختصركار:
ردیف

1

شماره مناقصه

1401/11

موضوع مناقصه
تأمین حجم ماشین آالت تعمیرات اساسی
واحد ها در سال 1401

 147.550.000دالر (سنا)

مدت زمان انجام كار

مبلغ تضمین شركت در
فرایند ارجاع كار(ریال)

 40روز تقویمی

1,680,000,000

/40104411ح

ب) ش��رایط متقاضی:
 -1داش��تن ش��خصیت حقوقی  ،ش��ماره اقتصادی و شناس��ه ملی.
 -2داش��تن امکانات ،توانایی مالی ،نیروی انس��انی ،تجربه كافی ،س��وابق كار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهی حس��ن انجام كار از كارفرمایان قبلی.
 -3داش��تن گواهی نامه تأیید صالحیت ایمنی ویژه پیمانکاران و دارا بودن مجوزهای الزم جهت مناقصه فوق االش��اره .
 -4ت��وان ارائ��ه تضمین ش��ركت در فرایند ارجاع كار (درصورت قرارگرفتن در فهرس��ت كوتاه این ش��ركت)و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعه��دات مطابق آئین نامه
تضمین برای معامالت دولتی(درصورت برنده ش��دن).
ج) برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل ( 33,600,000,000به حروف  :س��ی و س��ه میلیارد و شش��صد میلیون) ریال می باش��د.
)2كلیه اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط بند « ب » میتوانند مطابق تاریخهای مندرج درآگهی فراخوان جهت دریافت اس��ناد استعالم ارزیابی كیفی به آدرس اینترنتی سامانه
تداركات الکترونیکی دولت (س��تاد) مراجعه نمایند و پس از دریافت اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی  ،كلیه مدارك و مس��تندات مندرج در آن را مطالعه ،تکمیل و در مهلت
مقرر در س��امانه س��تاد بارگذاری نمایند .ضمن ًا ارزیابی كیفی متقاضیان بصورت غیرحضوری و صرف ًا از طریق س��امانه س��تاد صورت خواهد پذیرفت.بدیهی است بارگذاری
اس��ناد و مدارك جهت ارزیابی كیفی از س��وی متقاضیان بعد از مهلت مقرر مقدور نمی باشد.خاطرنش��ان می س��ازد متقاضیانی كه اس��ناد ومدارك ارزیابی كیفی رادرمهلت
مقرربارگ��ذاریننماین��دازفراین��دمناقص��هح��ذفم��یگردن��د.
 )2نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گذار:ش��ركت پاالیش نفت امام خمینی (ره)ش��ازند واقع در اس��تان مركزی ،اراك ،كیلومتر20جاده بروجرد-
تلف��نتم��اس086-33491098
آخرین مهلت دریافت اس��ناد اس��تعالم ارزیابی كیفی:روز  :ش��نبه تاریخ  1401/04/25 :آخرین مهلت ارسال اس��تعالم ارزیابی كیفی:روز  :ش��نبه تاریخ 1401/05/08 :
اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه:مركز تماس021-41934 :
شناس��ه آگهی1342569:
آدرس اینترنتی WWW. SHANA.IR WWW.IKORC. IR :
دفت��ر ثب��ت ن��ام 88969737 :و 85193768

روابط عمومی شركت پاالیش نفت امام خمینی (ره)شازند

-

273.718

درهمامارات(سنا) -

74.532

خصوص روانســازی و ایجاد تسهیالت برای رانندگان
حملونقل جادهای ،ایجاد هابهای لجستیکی در بنادر
ایران ،ایجاد مقدمات الزم برای سرمایهگذاری در بنادر
دو کشور ،بررسی امکان ایجاد شرکتهای مشترک
کشتیرانی و سایر همکاریهای طرفین برای افزایش توان
حملونقلی توافقاتی صورت گرفت.

اسکوتر
مدل B 205
 3.990.000تومان

ملک یک دارایی خصوصی است و مالک میتواند
دارایی خود را به هر میزانی به هر کسی که میخواهد
اجاره دهد ،در وهله دوم نیز راه دور زدن این موضوع
بــاز اســت ،ز یــرا مالک و مستأجر در بنگاه امالک
میتوانند۲۵درصد افزایش اجارهبها را در تهران ثبت
کنند ،اما مالک ب ه صورت غیررسمی میتواند اجاره
بیشتری از مستأجر خود طلب کند.
حسام عقبایی ،مسئول اتــاق اصناف مشاورین
شه ــای غیرقانونی که
امــاک کشور با اشــاره به رو 
موجران برای اجاره خانه خود به مستأجران به آن
متوسل میشوند تا ملک خود را با رقمهای بیش از
25درصد با قراردادهای صوری و چکهای ضمانت
اجاره بدهند میافزاید :تعزیرات به مشاورین امالک
اعالم کرده است که حق تنظیم و ثبت قرارداد اجاره
با افزایش بیش از سقف تعیینشده  25درصدی
نسبت به سال گذشته را ندارند .حتی اگر موجر و
مستأجر برای ارقام  30تا  40درصدی یا بیشتر توافق
کرده باشند ،باز هم مشاور امالک حق نوشتن قرارداد
بیشتر از 20و 25درصد را ندارد و کد رهگیری هم برای
باالتر از این رقم صادر نمیشود ،چون با وی برخورد
قضایی میشود ،اگر چنین قــراردادی نوشته شود
حاصلتوافقموجرومستأجراستکهبهروشهایی
که وجود دارد قانون را دور بزنند.
ویبااشارهبهاینکهمصوبهتعیینسقف 25درصدی
برای اجارهبها قانون نیست و قابلیت اجرایی باالیی
ندارد میگوید :قوانین مدیریت بازار اجاره باید به
نحوی تنظیم بشود که قانون روی دست قانونگذار
باقی نماند .قانون باید به شکلی وضع شود که در
آن هم رعایت حــال موجر شــده باشد و هم حقی
از مستأجر ضایع نشود در غیر این صــورت مردم
آن قانون را رعایت نمیکنند.این کارشناس حوزه
مسکن با بیان اینکه در حال حاضر در اوایل پیک
جابهجاییها هستیم میگوید :احتمال اینکه این
مصوبه به شکل کامل اجرایی بشود پایین است.
ویمیافزاید:تعیینسقفبرایاجارهبهاشایدبتواند

دینارعراق(سنا) -

18.764

خبر
خوب

اسکوتر
مدل D-MAX9
 4.978.000تومان

یکراهکارموقتباشد،ولیبرایاینکهمابتوانیماین
غده را جراحی بکنیم ،باید در طوالنیمدت مسکن
استیجاری و در کوتاهمدت تسهیالت بدون کارمزد
با قیمت مؤثر در موقع الزم به مستأجران بدهیم تا
بتوانند درآمــد خودشان را با رشد اجارهبها تطبیق
بدهند تا ما بهمرور زمان به یک کار اساسی یعنی
تولید مسکن بپردازیم.

◾

◾رقیبتراشی برای مالکان اجارهداری حرفهای
مسئول ات ــاق اصــنــاف مــشــاوریــن ام ــاک کشور
میافزاید40 :سال از عمر مجلس میگذرد در حوزه
تولید مسکن استیجاری کاری نکردیم ،اجارهداری
حرفهای میتواند دادن زمین و وام و تسهیالت بدون
کارمزد یا کارمزد خیلی پایین به تولیدکنندگان باشد
و از آنها تعهد مقتضی گرفته شود که این واحدها
در عرصه اجـ ــارهداری به کــار گرفته میشوند ،آن
وقت اینها میتوانند با بازار آزاد با مالکان رقابت
کنند .ولی وقتی در بازار رقیبی وجود ندارد موجران
در حــوزه مسکن مانند شرکتهای خودروسازی
در کشور یکهتازی میکنند و ملک خود را به هر
قیمتی که مایل باشند به اجاره میگذارند.عقبایی
با اشاره به اینکه ممکن است تولید مسکن سه تا
چهار سال زمان ببرد میافزاید :ولی ساختوساز
مسکن استیجاری باید از امروز شروع شود تا چهار
سال دیگر برای ایجاد رقابت در بازار مسکن آمادگی
داشته باشیم.وی با اشاره به اینکه اجارهداری و نگاه
به واحدهای مسکونی باید از حالت سرمایهای به
کاالی مصرفی تبدیل شود میافزاید :ابتدا باید بین
عرضه و تقاضا توازن ایجاد کنیم ،دادن تسهیالت،
وضع مالیاتبرخانههایخالی ،مقابلهباسوداگری،
تعیین سقف برای افزایش اجارهبها و کنترل تورم
باید به مرور در کشور اجرا شود تا زمینه دور زدن
قوانین از سوی موجران کم شود در غیر این صورت
در نبود بسترهای الزم ،مالکان را به دامــن خالف
میاندازیم.

قیمت تمام شده
خودرو در حال
کاهش است

وزیر صمت در خصوص
قیمت تمام شده خودرو
گفت :قیمت عرضه شده
از سوی تولیدکننده
در برخی از خودروها،
پایینتر از قیمت فروش
است بنابراین با کاهش
قیمت تمام شده ،زیان
تولیدکننده نیز کاهش
مییابد و تولیدکننده
تشویق به افزایش تولید
و عرضه میشود .سال
گذشته قیمت تمام شده
برخی از محصوالت
باالتر از قیمت فروش
بود اما اکنون به دلیل
افزایش تولید و به
کارگیری پنج مسیر
برای کاهش قیمت تمام
شده ،این نرخ برای
خودروسازان در حال
کاهش است.
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