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اجرای ۹۵ پروژه آب  شیرین کن در کشور
مدیر دفتر تجهیز منابع مالی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور گفت: ۹5 پروژه آب  ش��یرین کن کش��ور با ظرفیت 63۴ 
هزار مترمکعب در ش��بانه روز با حجم س��رمایه گذاری بیش از 
38 ه��زار و 600 میلی��ارد ری��ال )به قیمت زمان عقد قرارداد( در 
حال ساخت و بهره برداری است. به گزارش وزارت نیرو، فریبا 
گلریزان افزود: ۴ استان جنوبی کشور، تولیدکنندگان عمده آب 
شرب از آب شیرین کن ها هستند. وی  ادامه داد: حدود 3 درصد 
از آب ش��رب کش��ور از طریق آب ش��یرین کن ها تامین می شود 
و ۹۲ درص��د از قرارداده��ای تأمی��ن آب از مح��ل نمک زدایی، 
متعلق به استان های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان 
و خوزس��تان اس��ت. مدیر دفتر تجهیز منابع مالی شرکت آبفای 
کشوری خاطرنشان کرد:  بیشتر قراردادهای ارتقای کیفی نیز 
مربوط به تأسیس��ات آب ش��یرین کن استان های مرکزی و کم 
آب کش��ور اس��ت. وی  با اش��اره به ظرفیت باالی چهار استان 
خوزس��تان، سیس��تان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر در تولید 
آب شرب با این روش ادامه داد: در این چهار استان 80 درصد 
آب مورد نیاز از طریق دریا و ۲0 درصد نیز از طریق منابع آب 

سطحی و یا چاه ها تامین می شود.

حمایت از دانش بنیان های  حوزه بومی سازی 
صنعت آب و برق

مدیرعامل س��اتکاب گفت: از ش��رکت های دانش بنیان تولید 
کنن��ده کاال ی��ا ارائ��ه کننده خدمات حوزه صنعت آب و برق که 
در حوزه بومی س��ازی صاحب ایده یا نوآوری هس��تند حمایت 
می کنیم. به گزارش مهر، مجتبی اکبری با اشاره به توسعه ای 
شدن این شرکت گفت: در نظر داریم تا با حمایت از شرکت های 
دان��ش بنی��ان تولید کنن��ده کاال یا ارائه کنن��ده خدمات حوزه 
صنعت آب و برق هس��تند و در حوزه بومی س��ازی نیز صاحب 
ایده یا نوآوری هس��تند، به س��مت نوآوری های بیش��تر حرکت 
کنی��م. اکب��ری در ادام��ه افزود: در آینده نزدی��ک و در فاز اول 
این حرکت مهم قصد داریم از ش��رکت هایی که با روش های 
دانش بنیان به تولید اول خود رسیده اند و حداقل یک محصول 
یا خدمت جدید را تولید یا ارائه نموده اند دعوت به عمل آوریم 
ت��ا ضم��ن ارائ��ه کاالی تولیدی یا خدمت خود، در فرایند جذب 
سرمایه برای توسعه کار و خدمت خود تحت حمایت ساتکاب 
قرار گیرند. مدیرعامل ساتکاب اظهار کرد: شرکت های دانش 
بنیان و فن آور که در سه حوزه هوشمندسازی، الگوی مصرف 
و IOT فعال هستند، در اولویت سرمایه گذاری تولید و توسعه 

قرار خواهند گرفت.

اخبار كوتاه

انرژی

۵0 درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد به فروش می رسدذخیره سازی ۱.۵ میلیون مترمکعبی آب باران در تهران
معاون خدمات شهری شهردار تهران با تاکید بر اینکه شهرداری در تالش است 
برای توسعه ظرفیت بهره گیری بهینه از روان آب ها در تهران اقدام کند از ذخیره 
1.5 میلی��ون مترمکعب��ی آب ب��اران در ته��ران خبر داد. جالل بهرامی در گفتگو با 
ایسنا، در تشریح تالش شهرداری تهران برای مهار روان آب ها و استفاده بهینه 
از این آب ها گفت: ش��بکه و زیرس��اخت الزم برای اس��تفاده بهینه از این آب ها در 
تهران فراهم شده است و در حال حاضر تقریبا نزدیک به 1.5 میلیون متر مکعب 
آب بارانی که می آید در مخازن احداث شده جمع آوری و نگهداری می شود و در 

حال توس��عه و افزایش ظرفیت این مخازن برای نگهداری بیش��تر این روان آب ها هس��تیم. وی افزود: آب ذخیره 
شده در این مخازن از محل آب باران و روان آب ها برای زمان هایی که در فصل تابستان استفاده از چاه ها و آب 

های خام به مشکل برخورد می کند مورد بهره برداری قرار می گیرد.
 این ذخیره را به ش��کل ش��بکه احداث کردیم که به راحتی قابل اس��تفاده باش��د. معاون خدمات ش��هری شهرداری 
تهران درباره الیروبی مسیل ها و رودخانه های تهران برای مقابله با وقوع سیل در تهران هنگام بارش گفت: در 
سیل های اخیر که اکثر شهرستانهای اطراف تهران و استان البرز را درگیر کرد ما هم به امداد و کمک آنها رفتیم 

و هم مدیریت شهر تهران را توانستیم انجام دهیم.

رئیس صنف جایگاه داران کشور گفت: مصرف بنزین آزاد طی سه سال اخیر رشد 
صعودی داش��ته و هم اکنون حداقل 50 درصد بنزین مصرفی کش��ور به نرخ آزاد 
اس��ت که کالن ش��هر تهران رتبه اول تقاضای مصرف بنزین آزاد در کش��ور است. 
اسداهلل قلی زاده در گفتگو با فارس با اشاره به افزایش تقاضای مردم برای مصرف 
بنزین آزاد گفت: مصر  بنزین آزاد طی س��ه س��ال اخیر رش��د صعودی داشته و هم 
اکنون حداقل 50 درصد بنزین مصرفی کشور به نرخ آزاد است. وی گفت: اواخر 
سال ۹8 تقاضای مردم برای بنزین آزاد به 15 درصد کل مصرف هم نمی رسید، 

ولی اکنون با رش��د تقاضا مواجه هس��تیم و در ماه های اخیر برخی روزها مصرف بنزین آزاد در کش��ور تا 60 درصد 
کل فروش بنزین را ش��امل ش��ده اس��ت که کالنش��هر تهران صدرنش��ین استفاده از بنزین آزاد و مشهد و اصفهان 
و ش��یراز در رتبه های بعدی قرار دارند. رئیس صنف جایگاه داران کش��ور ادامه داد: بعد از افول کرونا، ش��یب رش��د 
مصرف بنزین قابل مالحظه اس��ت و پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال حداقل 60 درصد بنزین مصرفی کش��ور به 
نرخ آزاد باشد و این موضوع مصرف کل کشور را هم رشد 15 درصدی داده است. آمارهای میدانی نشان می دهد، 
اکثریت مردم در کش��ور ماهانه از بنزین به نرخ آزاد اس��تفاده می کنند. رئیس صنف جایگاهداران کش��ور گفت: 

مصرف باالی خودروها عامل مهمی در افزایش مصرف است.

راه و مسکن 

اخبار كوتاه

زمین،  منابع مالی و سازنده 3 چالش پیش روی نهضت ملی مسکن؛

الزامات ساخت 4 میلیون مسکن
گ�روه راه و مس�کن: »در ح�ال حاضر ح�دود یك ميليون 500 
هزار واحد مسکونی در حال ساخت در كشور داریم و بنده به 
عنوان فردی كه بيش از 30 سال در حوزه عمرانی فعاليت داشتم 
عرض می كنم كه با توجه به امکانات موجود در توانایی ساخت 
چهار ميليون واحد مس�کونی هيچ تردیدی ندارم.« بيان این 
صحبت ها از سوی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت 
س�يزدهم در نشست مشترک با اعضای كميسيون اقتصادی 
مجلس، رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس كل بانك مركزی 
همچنان نشان از اراده جدی دولتی ها برای خانه دار كردن مردم 
دارد. ابتدای هفته جاری بود كه سيد ابراهيم ریيسی، ریيس 
جمهوری در جلس�ه ای در وزارت راه و شهرس�ازی تاكيد كرد 
كه تا شهریورماه باید موضوع سه ميليون زمين شهری نهضت 

ملی مسکن تمام شده باشد.
عملیاتی کردن این وعده ها از سوی دولتمردان اما همچنان با 
موانع متعددی مواجه است. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 
نیز پیرامون برخی مشکالت موجود و البته با اشاره به وضعیت 
تامین منابع مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفته است: 
منابع مالی مهمترین عامل تعیین کننده طرح نهضت ملی مسکن 
بوده که در صورت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، طرح اجرایی 
نخواهد شد. در قانون جهش تولید مسکن ذکر شده ۲0 درصد 
از منابع تسهیالتی بانک ها باید به حوزه مسکن پرداخت شود و 
براساس همین موارد تصویب شده خطوط اجرایی توسط وزارت 

راه و شهرسازی طراحی شده است. با این حال اگر قرار است این 
مبلغ تغییر کند، تعداد واحدهای مسکونی که قرار است در طول 
چهار س��ال س��اخته ش��ود نیز باید تغییر و سرعت ساخت مسکن 
که براس��اس قانون تنظیم ش��ده را نیز کم کرد.  تاکید وزیر راه و 
شهرسازی نیز بر این است که باید از هم اکنون مشخص شود 

تا چه حد امکان تامین منابع مالی است، تا طبق آن برای ساخت 
برنامه ریزی صورت گیرد، چراکه اگر در میانه راه ساخت واحدها 

با مشکل مواجه شویم، مساله بزرگی ایجاد می شود.
کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که طرح نهضت ملی مس��کن 
برای س��اخت ۴ میلیون مس��کن طی چهار س��ال تا به امروز با 

پیش��رفت هایی همراه بوده، ولی به نظر می رس��د، ادامه روند کار 
با دو چالش مهم یعنی تأمین زمین و هزینه ساخت مواجه است 
که حصول نتیجه نهایی را کمی س��خت تر می کند. قاس��می با 
اش��اره به توان محدود مالی بخش��ی از متقاضیان مسکن، تاکید 
کرد: رئیس جمهور به دلیل دغدغه ای که در حوزه مس��کن و 
اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند برای جلسه روز گذشته 
در وزارتخانه راه و شهرس��ازی حاضر ش��ده و تالش های بس��یار 
زی��ادی ب��رای اج��رای آن می کنند. اما با این وجود تا امروز حتی 
یک ریال هم بابت نهضت ملی مس��کن مطابق با آنچه که در 
قانون آمده اس��ت، دریافت نکرده ایم. اولین بار خردادماه س��ال 
گذشته و در آستانه انتخابات 1۴00 بود که عضو سابق شورای 
عالی مسکن از برنامه ویژه آیت اهلل رئیسی برای بخش مسکن 
کشور رونمایی کرد. به گفته وی، این برنامه حاصل کار ۷ ماهه 
یک تیم تخصصی و پژوهشی در حوزه اقتصاد و مسکن بود که بر 
این اساس آن ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان 
و وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی ساخته می شود.زمین،  
منابع مالی و سازنده سه رکن اصلی ساخت و ساز مسکن در کشور 
هس��تند. بر همین اس��اس بود که در قانون جهش تولید مسکن 
پیش بینی های الزم برای تأمین زمین صورت گرفته اس��ت. از 
طرف دیگر براس��اس قانون جهش تولید مس��کن دستگاه های 
دولتی باید زمین های در اختیار خود را برای طرح مسکن سازی 

در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. 

وزیر راه و شهرسازی باردیگر با هشدار به شرکت های هواپیمایی گفت: فروش دالری بلیت هواپیما به هر بهانه ای ممنوع است. به گزارش مهر، رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی با هشدار به شرکت های متخلف تاکید کرد: اگرچه قیمت بلیت هواپیما در مقایسه با پارسال تغییر نکرده، اما شرکت های هواپیمایی 
موظفند قیمت های درج شده در سامانه سازمان هواپیمایی کشوری را رعایت کنند. وی با تاکید بر اینکه ممنوعیت فروش دالری بلیت هواپیما مدام رصد، و 
به شدت با آنها برخورد می شود، گفت: برخی شرکت های هواپیمایی متخلف به سازمان تعزیرات معرفی شدند. همزمان رئیس کمیسیون گردشگری ورود 
سازمان بازرسی به تخلفات برخی شرکت های هواپیمایی در فروش دالری بلیت هواپیما را خواستار شد. دشتی اردکانی با بیان اینکه نافرمانی شرکت های 

هواپیمایی از این دستور تخلف است، افزود: در صورت ادامه تخلفات سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹0 به طور قطع به این موضوع ورود خواهند کرد.

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: براس��اس قانون جهش تولید مس��کن یارانه تس��هیالت حوزه مس��کن تنها باید از محل صندوق ملی مس��کن 
تامین شود. سید مسعود میرکاظمی در گفتگو با خانه ملت، درخصوص گره تامین مالی قانون جهش تولید مسکن، عنوان کرد: بخشی از مسائل 
به تسهیالت ارتباط دارد که شورای پول و اعتبار آن را تصویب و به بانک ها ابالغ می کند. وی ادامه داد: یکی دیگر از بحث های مطرح شده در 
نشس��ت امروز در خصوص یارانه تس��هیالت حوزه مس��کن بود که بر اس��اس قانون جهش تولید مس��کن یارانه تسهیالت حوزه مسکن تنها باید از 
محل صندوق ملی مسکن تامین شود و از محل دیگر امکان تامین آن وجود ندارد. میرکاظمی با اشاره به اینکه قانون در سال جاری این امکان 

را نداده تا یارانه تسهیالت مسکن به بدهی دولت به بانک ها تبدیل شود، گفت: باید یارانه تسهیالت حوزه مسکن را تامین کنیم.

تامین یارانه تسهیالت مسکن از محل صندوق ملی مسکنفروش دالری بلیت هواپیما ممنوع است

 قنات، اصلی ترین 
عامل فرونشست های تهران

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار 
داشت: از مهمترین دالیلی که باعث شده شاهد افزایش نشست 
در تهران باشیم وجود بیش از 500 کیلومتر قنات شناسایی شده 
و احتماال به همین اندازه قنات مخفی، بی صاحب و مخفی وجود 
دارد. علی بیت الهی در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: موضوع اصلی 
در پدیده فرونشس��ت این اس��ت که زمان بازندگی ها، آب های 
سطحی به مجاری انتقال آب های زیرسطحی مانند قنات های 
رها شده و شکاف ها و حفراتی که صورت طبیعی زیر زمین وجود 
دارد، نفوذ می کنند و با توجه به نفوذ بیشتر آب در زمان بارندگی، 
سرعت باالی حرکت و قدرت تخریبی آن، عمل آب شستگی های 
زیر س��طحی تس��ریع  و حفراتی در زیر زمین ایجاد می شود. وی 
ادامه داد: این روند با گود برداری ها و انسداد رگ آب ها در مسیر 
قنوات در مواردی مانند س��اختمان س��ازی تشدید پیدا می کند و 
آب پشت دیوارهای زیرزمینی و گودبرداری عمیق پشته می کند 
و با شست وش��وی خاک و حمل و انتقال آن، حفرات زیر س��طح 
زمین ایجاد می شود که این حفرات در اثر ارتشعات محیطی به 
وی��ژه در معاب��ر و خبایان های پرتردد و میادین ریزش می کنند و 

شاهد نشست هستیم.

 بررسی مناسبات ترانزیتی 
ایران با کشورهای مشترک المنافع

در جری��ان مالق��ات بوری کریم اف، رئیس ش��ورای بین دولتی 
مدیریت راه کشورهای مشترک المنافع )CIS( با مهدی صفری، 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، طرفین پیرامون 
زمینه های مختلف همکاری های چندجانبه اقتصادی و حمل و 
نقلی گفت وگو کردند.  کریم اف )از تاجیکستان( به عنوان رئیس 
شورای مذکور در کشورهای CIS در این مالقات به فرصت های 
جذاب همکاری حمل و نقلی کشورهای مشترک المنافع با ایران 
در قالب کریدورهای حمل و نقلی مختلف از جمله کریدور شمال-

جنوب اش��اره کرد.  وی هدف از س��فر خود به ایران را توس��عه 
مناسبات بین کشورهای CIS و جمهوری اسالمی ایران دانست 
و با اشاره به ظرفیت شورای بین دولتی مدیریت راه ها و عضویت 
برخی شرکت های خصوصی در آن، بر لزوم تبادل تجربیات بین 

شرکت های عضو آن شورا و همتایان ایرانی خود تأکید کرد.  

گروه انرژی:  موضوع بنزین و قيمت گذاری آن سال هاست یکی 
از مصيبت های بزرگ دولت ها بوده اس�ت تا به هر بهانه ای آن را 
دس�ت كاری ك�رده ت�ا درآمدهای خ�ود را افزایش دهند. گرچه 
در سياس�ت های قيمت گذاری و موفقيت آن، مباحث بس�ياری 
مطرح است اما تجربه نشان داده افزایش بهای این حامل انرژی، 
نتوانسته منجر به كاهش مصرف شود.  قانون هدفمندی یارانه ها 
هم  چنين اجازه ای به دولت می دهد تا به سمت واقعی سازی بهای 
بنزین قدم بر دارد و بر اساس قيمت فوب خليج فارس، آن را به 
م�ردم عرض�ه كند. در حال حاضر ميانگين بهای هر ليتر بنزین 
هم در فوب خليج فارس، حدود 50 س�نت برآورد می ش�ود كه با 
ای�ن قيم�ت، هر ایرانی بای�د حداقل 15 هزار تومان برای هر ليتر 

بنزین پرداخت كند.
این ارقام در ش��رایطی مطرح اس��ت که گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، گزارش تجارت سه ماهه کشور را در سال 1۴01 منتشر کرده 
که بر اساس آن، دولت هر لیتر بنزین را ۲۷ سنت صادر کرده است؛ 
یعن��ی به ان��دازه نیم��ی از ارزش واقعی آن در فوب خلیج فارس و به 
قیمت 8 هزار تومان! آنطور که گزارش ها نشان می دهد دولت در 
این مدت، 388 میلیون و ۷00 هزار لیتر بنزین صادر کرده است که 
در گزارش گمرک، رقم ارزی آن 105 میلیون دالر ذکر شده است. 
6۷ درصد این بنزین به امارات با قیمت ۲6 سنت، ۲0 درصد آن به 
افغانس��تان با قیمت ۲8 س��نت، 11 درصد آن به عراق با قیمت ۲۹ 
سنت و دو درصد دیگر به ارمنستان صادر شده است با قیمت 35 
سنت به ازای هر لیتر. میانگین صادرات بنزین هم نشان می دهد 

هر لیتر از این فرآورده نفتی، ۲۷ سنت صادر شده است درحالی که 
قیمت منطقه ای آن حداقل 50 سنت است. در همین حال وزارت 
نفت در اطالعیه ای اعالم کرد که وزارت نفت بنزین ۲۷ سنتی صادر 
نکرده و اخبار مربوطه درخصوص بنزین غیراستانداردی است که 
در پاالیشگاه های کوچک مقیاس خصوصی تولید و صادر شده اند. 
براس��اس اطالعیه وزارت نفت وزارت نفت درباره انتش��ار اخباری 

درخصوص صادرات بنزین در س��ه ماهه بهار امس��ال اعالم کرد: 
متولی صادرات بنزین امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران است 
و وزارت نفت خارج از رینگ صادراتی شرکت بورس انرژی هیچ  
محموله ای صادر نمی کند. امسال تنها یک محموله در تاریخ ۲۴ 
فروردین ماه و به مقدار ۲۹5 هزار بش��که با اکتان 8۷ درصد صادر 
شده است که پس از رقابت در رینگ صادراتی بورس انرژی ایران 

به باالترین قیمت یعنی ۷0 سنت فروخته شد. در بخش دیگری از 
اطالعیه وزارت نفت آمده است: اخبار منتشر شده درباره صادرات 
ارزان بنزین که در برخی رسانه ها منتشر شده است مربوط به بنزین 
 Mini( غیراستانداردی است که در پاالیشگاه های کوچک مقیاس
Refineries( خصوصی تولید شده اند و از آنجا که این پاالیشگاه ها 
میعانات گازی را به قیمت ۹5 درصد فوب منطقه خریداری و سوخت 
تولید می کنند، این سوخت غیراستاندارد و غیرقابل استفاده در کشور 
است، بنابراین این نوع سوخت را به کشورهایی که موضوع استاندارد 
س��وخت برایش��ان اهمیتی ندارد، به قیمت ارزان تر از فوب منطقه 
صادر می کنند. این نوع سوخت به دلیل آنکه غیراستاندارد است به 
وزارت نفت تحویل داده نمی ش��ود و در داخل نیز توزیع نمی ش��ود. 
این س��وخت در مبادی رس��می نیز غیرقابل توزیع اس��ت، بنابراین 
قیمت پایین تری دارند. در این باره باید اعالم کرد قیمت هایی که 
در بعضی از سایت ها همچون Global Petrol Prices درج شده، 
قیمت های عمده فروشی نبوده، بلکه قیمت خرده فروشی است، به 
همین دلیل نمی تواند منبع مناسب و صحیحی برای قیمت گذاری 
بنزین صادراتی کشور ما باشد. در پایان این اطالعیه همچنین آمده 
است: شایان ذکر است که وزارت نفت، بنزین ۲۷ سنتی صادر نکرده 
و از آنجا که مصرف بنزین در کشور افزایش داشته است در شرایط 
کنونی تنها دغدغه تأمین سوخت مورد نیاز کشور را دارد و تمرکزی 
بر صادرات بنزین ندارد، بلکه تنها یک محموله آن هم در فروردین ماه 
امسال و با قیمت ۷0 سنت صادر شده و پس از آن نیز صادرات بنزین 

تاکنون از طریق وزارت نفت متوقف شده است.

وزارت نفت صادرات بنزین خارج از سازوکار بورس انرژی را تکذیب کرد؛

ارزان فروشی بنزین توسط بخش خصوصی

تفاهم نامه با 
گازپروم به زودی 
تبدیل به قرارداد 

می شود

گروه انرژی: وزیر نفت با بیان اینکه ارزش تفاهم نامه ها و قراردادهای امضا 
شده در وزارت نفت به 80 میلیارد دالر رسیده، گفت: تفاهم نامه ۴0 میلیارد 
دالری با گازپروم به زودی تبدیل به قرارداد می شود. به گزارش تسنیم، جواد 
اوجی، وزیر نفت ضمن تشریح فعالیت های وزارت نفت در دولت سیزدهم، 

اظهار داشت: ظرفیت پاالیشی کشور اکنون ۲ میلیون و ۲00 هزار بشکه در 
روز است؛ ظرفیت تولید نفت و میعانات کشور نیز حدود ۴ میلیون و 500 هزار 
بشکه در روز است. وی افزود: با توجه به روند مصرف بنزین و نفت و گاز در 
کشور پیش بینی می کنیم اگر این سرمایه گذاری ها اتفاق نیفتد در سال های 

آینده مشکل تأمین داشته باشیم. وی ادامه داد: وزارت نفت مصمم شد طرح 
پاالیشگاهی 300 هزار بشکه ای را شروع کند؛ طرح آن از نظر مکان یابی و 
دانش فنی در دولت مصوب و در بودجه 1۴01 به وزارت نفت تکلیف شد و 

در کنار آن ساخت پاالیشگاهی در مکران مطرح شده است.

افزایش قیمت مسکن با ترفند »معامالت مکرر«
گروه راه و مس��کن: برخی رس��انه ها گزارش داده اند که مش��اوران امالک با انجام 
معامالت مکرر و با هدف کس��ب س��ودهای غیرمتعارف، در افزایش قیمت مس��کن 
تاثیر گذاری بس��یاری دارند. پدیده دو قولنامه ای و س��ه قولنامه ای که این روزها بالی 
جان بازار مسکن شده، روشی است که در آن واحد مسکونی توسط مشاوران امالکی 
خری��داری می ش��ود و ب��ا معام��الت مکرر صوری در بین اعض��ای همان دفتر، نهایتًا با 
قیمت های باالتر به فروش قطعی می رسد. در این روش که به عنوان ترفند مشاوران 
امالک مطرح می ش��ود، واحد مس��کونی نهایتًا چند برابر ارزش آن به دس��ت خریدار 
واقعی می رسد. بنگاه های امالکی با معامالت مکرر در ابتدا قیمت واحدها را افزایش 

می دهند و بعد به بازار عرضه می کنند.

فرشید ایالتی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با ایرنا، درباره اثرات معامالت مکرر 
بر قیمت مسکن، گفت: مشکلی که مشاوران امالکی برای باز مسکن ایجاد می کنند، 
در ظاهر بحث واس��طه گری و دریافت کمس��یون بیشتراس��ت، اما این فقط ظاهراً ماجرا 
است، بلکه بالی اصلی معامالت مکرر با هدف کسب سودهای غیرمتعارف است. وی 
توضیح داد: مشاوران امالکی در پشت صحنه ملک های به قیمت، خوش قیمت و زیر 
قیمت را خریداری می کنند، طی چند مرحله معامله صوری در دور آخر به مصرف کننده 
واقع��ی می فروش��ند، ام��ا تا زمانی که قیم��ت را چند برابر نکردند، اجازه فروش فایل به 

مصرف کننده واقعی را نمی دهند.
این کارش��ناس مس��کن افزود: این پدیده در منطقه یک تهران و پایین ش��هر که قیمت 

ملک در ش��رایط خاصی قرار دارد، هم بیش��تر اس��ت. در منطقه یک به دلیل سرمایه ای 
شدن مسکن این اتفاق زیاد می افتد.

 در عین حال این روزها پدیده دو قولنامه ای و سه قولنامه ای در اطراف تهران هم که 
تقاضای خرید مسکن افزایش یافته است، بیشتر است. ایالتی بیان کرد: اکنون تعداد 

مشاوران امالک روند افزایشی عجیبی دارند. 
به ازای هر 180 واحد مس��کونی یک مش��اور امالک داریم به طوری که تعداد دفاتر 
رس��می امالک که به 150 هزار دفتر امالکی رس��یده اس��ت. به گفته این کارش��ناس 
بخش مسکن، در ۴0 سال گذشته دفاتر مشاور امالکی ۴0 برابر متناسب با رشد قیمت 

مسکن رشد داشته اند.


