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حمایت از دانشبنیانها
در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعت��ی کهگیلویه
و بویراحم��د گف��ت :ش��رکتهای دانشبنی��ان ،یکی از
اصلیترین اولویتهای ما در واگذاری زمین در شهرکها و
نواحی صنعتی استان هستند.
بهگزارش ش��اتا ،سیدهاش��م
موس��وی افزود :ب��رای تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و
همچنی��ن توس��عه اقتص��اد
دانشبنی��ان ،س��ازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران امکانات و تسهیالت ویژه
را برای شرکتها و موسسات دانشبنیان فراهم میکند که
کاه��ش درصد پرداخت بخ��ش نقدی ق��رارداد واگذاری
اراضی ش��هرکهای صنعتی به ش��رکتها و موسس��ات
دانشبنیان معرفیش��ده از سوی معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،در دستور کار قرار گرفته است .وی اضافه
کرد :ارائه مشوق برای استقرار شرکتهای دانشبنیان در
ش��هرکهای صنعتی و بهرهمندی از ظرفیت مش��اوران و
کلینیکهای کس��بوکار ازجمله رویکردهایی اس��ت که
برای صنایع دانشبنیان در نظر گرفتهشده است .موسوی
عن��وان کرد :همچنین اعطای  ۱۰درصد مش��وق نرخ حق
بهرهبرداری از زمین برای طرحهای صنعتی دانشبنیان و
تقس��یط بخش تعهدی قرارداد بهنس��بت میزان پرداخت
نق��دی و متراژ عرصه دریافتی حداکثر تا  ۶۰ماه نیز از دیگر
مشوقهایی اس��ت که برای استقرار صنایع دانشبنیان در
ش��هرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد در نظر گرفته
ش��ده اس��ت .مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :ش��رکتهای دانشبنیان
دارای تعریف دقیق علمی و حقوقی هستند و از نظر دولت،
به شرکتهایی دانشبنیان اطالق میشود که دارای مجوز
از معاونت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری باش��ند .وی
تصریح کرد :همچنین شرکتهای دانشبنیان ،هایتک و
صادرات��ی در دریاف��ت تس��هیالت از محل مناب��ع وجوه
ادارهشده در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران از اولویت برخوردار هس��تند و شرکتها و موسسات
دانشبنیان در صدور ضمانتنامه از سوی صندوق ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک نیز در اولویت قرار دارند.

نظارت بر عرضه کاال
در کردستان

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت کردستان گفت:
از ابتدای فروردینماه امسال تا  ۱۶اردیبهشتماه با تالش
بازرسان این س��ازمان  ۵۹۹مورد تخلف واحدهای صنفی
و غیرصنفی در اس��تان کردس��تان کشف و برای متخلفان
پرونده تش��کیل ش��د .محمد بختیار خلیقی افزود :در این
مدت در مجموع  2هزار و  ۸۵۹مورد بازرس��ی از واحدهای
صنف��ی و غیرصنفی در س��طح بازار انجام ش��ده و در این
رابط��ه  ۵۰۳فقره پرونده ب��رای واحدهای متخلف صنفی
و غیرصنفی تش��کیلشده اس��ت .وی ادامه داد :عمده این
تخلفات؛ گرانفروش��ی ،کمفروش��ی و درج نکردن قیمت
اس��ت که در این پروندهها در مجم��وع  ۱۳میلیارد و ۵۶۳
میلی��ون ریال جریمه برای متخلفان در نظر گرفت ه ش��ده
اس��ت .رئیس س��ازمان صنعت،معدن و تجارت کردستان
اضافه کرد :در مدت یادش��ده از طریق ستاد خبری ادارات
صنعت ،معدن و تجارت شهرستانهای استان ۵۲۶ ،مورد
گزارش مردمی دریافت و در رس��یدگی ب��ه آنها ۷۷ ،مورد
تخلف احراز ش��د که در ای��ن زمینه پرونده تش��کیل و به
تعزیرات حکومتی ارس��الشده اس��ت .خلیقی یادآور شد:
شهروندان میتوانند هرگونه تخلف واحدهای صنفی را به
شماره تلفن  ۱۲۴گزارش کنند.

صورتحساب الکترونیک
در قطعهسازی قزوین

رئیس س��ازمان صنعت،معدن و تجارت اس��تان قزوین
گف��ت :آماده اج��رای طرح تامی��ن منابع مالی براس��اس
صورتحس��اب الکترونی��ک در صنای��ع قطعهس��ازی و
پتروش��یمی در قزوین هس��تیم .بهگزارش روابط عمومی
س��ازمان صمت قزوین ،عزیزاهلل افضلی اف��زود :باتوجه به
تغیی��رات ارزی ک��ه در صنعت ایجاد ش��د ،موضوع تامین
نقدینگ��ی بس��یار اهمی��ت دارد .وی ادام��ه داد :تامی��ن
تسهیالت س��رمایه در گردش با شرایط کنونی و مدیریت
مناب��ع که در جای خود هزینه ش��ود در اولویت قرار دارد و
اجرای طرح جایگزینی صورتحس��اب الکترونیک در این
خصوص بسیار مهم اس��ت .رئیس سازمان صنعت،معدن
و تج��ارت قزوی��ن یادآور ش��د :در صنایع قطعهس��ازی و
پتروش��یمی استان ،زنجیره تولید ایجاد شده و ما پیشنهاد
دادی��م برای تامین منابع مالی براس��اس صورتحس��اب
الکترونیک در کشور پیش��گام باشیم .افضلی تصریح کرد:
با این روش وضعیت پرداخت رصد ش��ده و شفاف میشود
و از سوی دیگر توزیع مناسب تسهیالت انجام میشود.
وی تاکید کرد :باید موانع کار شناسایی و رفع شود و برای
نتیجهبخش بودن طرح الزم است از ایدههای کارشناسان
استفاده کنیم.
رئی��س س��ازمان صنعت،معدن و تج��ارت قزوین اعالم
کرد :بخشی از کارها نیازمند هماهنگی بروناستانی است
و مدیران بانکها نیز میتوانند ظرفیتها و مشکالت خود
را مط��رح کنند ت��ا در اجرای طرح موردتوج��ه قرار گیرند
و دستاوردهای بهتری با اجرای این طرح داشته باشیم.

استانها
بررسی مشکالت
 ۸واحد تولیدی
در کارگروه
تسهیل فارس

رئیس س��ازمان صنع��ت ،معدن و تجارت فارس در جلس��ه کارگروه
تس��هیل و رف��ع موانع تولید و کمیته اجرایی ارتق��ا توان تولید اقتصاد
مقاومت��ی ،گفت :ه��دف این کارگ��روه ارائ��ه تمهی��دات ،راهبردها و
راهحله��ای ممک��ن در حوزه س��رمایهگذاری ،بهبود اش��تغال و امور
تولیدی است.
بهگ��زارش ش��اتا ،حمیدرض��ا ایزدی بااش��اره به اینکه تحقق رش��د
اقتصادی اس��تان در گرو حمای��ت و هدایت س��رمایهگذاران و فعاالن

اقتصادی و تولیدی است ،بیان کرد :امسال بهعنوان «تولید ،دانشبنیان،
اش��تغالآفرین» نامگ��ذاری ش��ده ،بنابراین ضرورت دارد ب��ا اقدامات
مطل��وب و جهادی ،برای تحقق این مه��م بهعنوان یکی از اولویتها و
حل مش��کالت واحدهای تولیدی گام برداریم .رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت فارس بااش��اره به تالش برای حل مشکالت واحدهای
تولیدی و جلوگیری از توقف فرآیند تولید و تثبیت وضعیت اش��تغال،
توضیح داد :سازمان صنعت،معدن و تجارت فارس با رصد مداوم صنایع

اس��تان ،واحدهای دارای مشکل را شناس��ایی و عارضهیابی کرده و به
فراخ��ور وضعیت هرکدام ،تمهیدات ،راهکاره��ا و راهحلهای ممکن را
برای رفع مش��کل در س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید ارائه میکند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس کرد :دستگاههای اجرایی
همراهی خوبی برای رفع مش��کالت واحدهای تولیدی و صنعتی دارند
و تاکنون بهواس��طه تفاهمهای اثربخش ،بخش عمدهای از مش��کالت
موجود بین بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اجرایی رفع شده است.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در دیدار با سفیر بالروس تاکید کرد

سرمایهگذاری مشترک با بالروس
گروه استانها

editor@smtnews.ir

کمیسیون
مشترک همکاری
علمی بین ایران
و بالروس وجود
دارد و دانشگاه
هرمزگان هم
میتواند بخش
جداگانهای از
این کمیسیون
مشترک باشد

رئی�س پارک عل�م و فناوری هرم�زگان در دیدار با س�فیر بالروس ب�ا تاکید بر
توجه به پارکه�ای فناوری در ایران گفت :معافیتهای متع�ددی برای راهاندازی
کس�بوکارهای دان�ش پایه در ایران وج�ود دارد که میت�وان از معافیت مالیاتی،
گمرک�ی و بیمهای یاد کرد .عل�ی فتی ضمن بیان این مطلب ب�ا تاکید بر همکاری
مش�ترک فناوری بین مراکز علم و فناوری هرمزگان با بالروس گفت :با پیش�نهاد
س�رمایهگذاری مش�ترک به صورت  50ـ 50میتوان ارتباط پ�ارک علم و فناوری
هرمزگان را با پارکی در بالروس برقرار کرد .همچنین در این دیدار تاس�یس خانه
راهبری همکاریهای علمی دانشگاههای ایران و بالروس نیز پیشنهاد شد.

عل��ی فتی ،رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در
دیدار با س��فیر بالروس گف��ت :در هرمزگان بهدنبال
کشاورزی مبتنی بر آب شور هستیم ،چرا که موقعیت
بینظی��ر این اس��تان ب��ا دارا بودن افزون ب��ر  ۲هزار
کیلومت��ر مرز دریایی اینجا را برای اینگونه فعالیتها
در کش��ور بس��یار مس��اعد و کمنظی��ر کرده اس��ت.
همچنی��ن هرمزگان در زمینه پرورش ماهی در قفس
و میگو تبدیل به قطب کش��ور خواهد ش��د و بیشتر
محصوالت صیفی این اس��تان به روسیه و کشورهای
آسیایی صادر میش��ود و آمادگی همکاری در زمینه
موضوعه��ای مرتبط با آب و همچنین در زمینه فوالد
و صنایع پاالیشگاهی و انرژیبر را داریم.
 تاسیس خانه راهبری همکاریهای علمی
بهگ��زارش خبرن��گار
از بندرعب��اس ،رئیس
دانش��گاه هرمزگان نیز در این نشس��ت گفت :زمینه
همکاریهای علمی و آموزش��ی بین این دانش��گاه و
دانش��گاههای بالروس وجود دارد که پیش��نهاد شده
خانه راهبری همکاریهای علمی دانش��گاههای ایران
و بالروس در این دانشگاه تاسیس شود.
محمد صادقی افزود :این دانش��گاه در پی توس��عه
همکاریهای علمی و آموزش��ی خود با دانش��گاههای
سایر کشورها اس��ت که یکی از این کشورها بالروس
اس��ت .میتوان در زمینه اتوماسیون و هوشمندسازی
بخش کش��اورزی ،بیوتکنولوژی کش��اورزی و صنایع
غذایی همکاری کرد.
وی خطاب به دمیتری کالتس��وف گفت :این سابقه
دیرینه تعاملهای بین  ۲کش��ور دانشگاه هرمزگان را
مصمم کرده تا با دانش��گاههای کشور شما تعاملهای
بیش��تری داشته باش��د ،بالروس دانشگاههای فراوانی
دارد ام��ا روی Belarusian State University
تمرکز کردهایم و تحصیل ش��ما هم در این دانش��گاه
بوده است.
وی اضافه کرد :دانشگاه هرمزگان همچون دانشگاه
جامع ب��ا بیش از  ۱۳۲رش��ته تحصیلی در هرمزگان
اس��ت و از ظرفی��ت جغرافیایی خود اس��تفاده بهینه
داشته و بهعنوان قطب علمی اقتصاد دریاپایه در بین

دانشگاههای کشور مطرح است.
رئیس دانش��گاه هرم��زگان اف��زود :این دانش��گاه
اش��تراکاتی با دانش��گاههای بالروس دارد.برای نمونه
ای��ن دانش��گاه در حوزه کش��اورزی دارای دانش��کده
بس��یار بزرگ��ی ب��وده و مجتمعی بهعن��وان مجتمع
ماموریتگ��را در بخ��ش کش��اورزی دارد و از جهتی
دیگر دانش��گاه هرمزگان این آگاهی را دارد که کشور
و دانش��گاههای ب�لاروس در ح��وزه مطالع��ات روی
محص��والت بیوتکنولوژی نامآور اس��ت ی��ا در حوزه
صنایع ماش��ینآالت کش��اورزی و کودهای زیس��تی
خوب کار کردهاند.
صادق��ی اف��زود :با چنی��ن ظرفیتهای مش��ترکی
میتوان تبادل دانش��جو ،طرحهای مش��ترک علمی و
سمینارهای مختلف برگزار کرد و معتقدیم میتوانیم
با همکاری ش��ما بهصورت مش��ترک با دانشگاههای
ب�لاروس گفتوگوی��ی در زمانبندی معینی داش��ته
باشیم.
 همکاری علمی در زمینه کشاورزی
رئی��س مجتمع آموزش عال��ی میناب و عضو هیات
علمی دانش��گاه هرم��زگان نیز در این دی��دار گفت:
هرمزگان اس��تان دارای فرصتهای متنوع و متعددی
است ،موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی ،این استان را
از نظر برنامههای توسعه منحصر بهفرد کرده است.
عباس مرادی بااش��اره به اشراف دانشگاه هرمزگان
بر ظرفیتهای اس��تان گفت :در چشمانداز ۲۰ساله،
هرمزگان بهعنوان اس��تان نخس��ت در زمینه اقتصاد
دریامحور معرفی شده است.
عض��و هیات علمی دانش��گاه هرم��زگان افزود :این
استان پایتخت حملونقل ایران است و انواع روشهای
حمل و نقلی از قبیل جادهای ،ریلی ،دریایی و هوایی
را دارد ،همچنی��ن از نق��اط اصل��ی تولید محصوالت
کش��اورزی ،سبزی و صیفی است که بخشی از آنها به
بالروس صادر میشود.
وی خطاب به س��فیر بالروس گف��ت :هرمزگان در
 ۱۰س��ال آینده ب��ه قطب تولید فوالد کش��ور تبدیل
خواه��د ش��د و با راهان��دازی پاالیش��گاههای متعدد،

قطب دوم انرژی کش��ور هم میش��ود ک��ه همه اینها
زمینهه��ای همکاری با دانش��گاههای کش��ور ش��ما
خواه��د بود .م��رادی ابراز کرد :یک��ی از پردیسهای
دانش��گاه هرمزگان مختص کش��اورزی اس��ت که در
مکان جغرافیایی مناسبی قرار گرفته و با برخورداری
از آب و خاک مناس��ب از قطبهای کشاورزی کشور
است ،بنابراین خواهان همکاری در زمینه اتوماسیون
و هوشمندسازی کشاورزی ،بیوتکنولوژی کشاورزی و
صنایع غذایی کشاورزی با کشور بالروس هستیم.
 وجود نمونه خانه راهبریهای علمی
سرپرس��ت اداره همکاریهای علم��ی و بینالمللی
دانش��گاه هرمزگان نیز در این دیدار خطاب به سفیر
بالروس اظهار کرد :پیش��نهاد تاس��یس خانه راهبری
همکاریهای علمی بین ای��ران و بالروس به میزبانی
دانشگاه هرمزگان را داریم که نمونه آن را بین ایران و
مجارستان در یکی دیگر از دانشگاههای کشور داریم.
علیرضا نف��رزادگان افزود :همچنین خواهان تعیین
برنامه دقیق برای نشس��ت بین دانش��گاه هرمزگان و
یکی از دانشگاههای بالروس هستیم و کتابچه معرفی
دانشگاه هرمزگان در اختیار نمایندگی وزارت خارجه
در هرم��زگان قرار گرفته تا در اختیار س��فیر بالروس
قرار گیرد.
وی ادامه داد :دانشگاه هرمزگان سابقه همکاری در
زمینه س��ونامی و اکتشاف نفت و گاز را با روسیه دارد
و توافقی مانند توافق بالروس و مصر داریم و پیشنهاد
هم��کاری مش��ترک فنی بی��ن دانش��گاه هرمزگان و
دانشگاههای بالروس را داریم.
سرپرس��ت اداره همکاریهای علم��ی و بینالمللی
دانش��گاه هرمزگان اظهار کرد :این دانش��گاه افزون بر
 ۵۰۰تفاهمنامه بیندانش��گاهی و بینالمللی داش��ته
و با دانش��گاههای بیش از  ۶۰کش��ور در اروپا ،آس��یا
و افریقا همکاری دارد .سرپرس��ت اداره همکاریهای
علم��ی و بینالملل��ی دانش��گاه هرم��زگان اش��اره
ک��ردBelarusian National Technical :
 )University (BNTUهم دومین دانش��گاه برتر
کش��ور بالروس است که در رش��تههای فنی از سال

 ۱۹۲۰میالدی تاکنون به تربیت مهندسین پرداخته
اس��ت .وی گفت :این دانش��گاه در می��ان  ۱۰درصد
برترین دانشگاههای دنیا با رتبه  ،۷۵۰طبق رتبهبندی
 QSقرار دارد.
 دورنم�ای مناس�ب ب�رای همکاریه�ای
علمی
سفیر بالروس نیز در این دیدار به مسئوالن دانشگاه
هرمزگان و رئی��س پارک علم و فناوری این اس��تان
گفت :علم ،آموزش و پرورش موضوعهای مهم برای ۲
کشور است و زمینهها و دورنمای خوبی برای همکاری
داریم.
دمیت��ری کالتس��وف ادامه داد :در ای��ن دیدار همه
حوزههای علمی کش��ورم را معرفی کردم که بیش��تر
مربوط ب��ه زمینههای کش��اورزی و صنعتی و علمی
است و امکان همکاری وجود دارد.
وی ادامه داد :در بالروس ،دانشگاهها و موسسههای
علمی مختلف وجود دارد و حتی در حوزه کش��اورزی
یک موسس��ه تخصصی در زمینه سیبزمینی فعالیت
میکند.
سفیر بالروس ادامه داد :میتوانیم بین دانشگاههای
ب�لاروس و دانش��گاه هرم��زگان چن��د نشس��ت
تخصص��ی از طری��ق ویدئوکنفرانس برگ��زار کرد که
در زمین��ه کش��اورزی و موضوعه��ای علم��ی دیگر
باشد.
کالتسوف گفت :نظام آموزش و پرورش در بالروس
بس��یار ق��وی اس��ت و در زمینه پارکه��ای علمی و
فن��اوری هم میتوان��د به یادداش��ت تفاهم همکاری
رس��ید که میتوانی��د موارد را بررس��ی کنی��د و راه
ثمربخش را بیابید.
وی ی��ادآور ش��د :هماکنون کمیس��یون مش��ترک
هم��کاری علم��ی بین ای��ران و بالروس وج��ود دارد
ک��ه در آن هم��ه موضوعه��ای مرب��وط ب��ه عل��م و
فن��اوری و آموزش و پ��رورش مورد بحث و بررس��ی
ق��رار میگیرد و دانش��گاه هرم��زگان ه��م میتواند
بخ��ش جداگان��های از ای��ن کمیس��یون مش��ترک
باشد.

چالش صندلیفروشی و قولنامههای صوری در بنگاههای ملکی لرستان
فروش و اجارهبهای سرسامآور حوزه مسکن در لرستان تا جایی
پیش رفته که موجب نارضایتی مستاجران شده است ،موضوعی
که حتی انتقاد برخی مس��ئوالن و متولیان را نیز بهدنبال داشته
اس��ت .این موضوع را اگر در کنار دیگر ش��اخصهای اقتصادی
لرس��تان بگذاریم با پارادوکس��ی تلخ و عجیب مواجه میشویم،
سومین استان در شاخص فالکت حاال در تورم مسکن هم رکورد
زده اس��ت .یعنی این اس��تان بیکار و محروم یکی از گرانترین
بازارهای مسکن را دارد تجربه میکند .این مشکل محور جلسه
بررسی افزایش بیرویه نرخ مسکن و اجارهبها در لرستان شد که
به ریاس��ت استاندار لرس��تان برگزار و وضعیت موجود اجارهبها،
فروش مس��کن و همچنین عملکرد و فعالیت برخی مش��اوران
بدون پروانه و مجوز در استان موردبررسی قرار گرفت.
 قیمت پایه اجاره و فروش تعیین شود
حمی�د القاص�ی مه�ر ـ مدی�رکل تعزی�رات حکومتی
لرستان :افزایش اجارهبها و نرخ مسکن در لرستان موجب شده،
خرمآباد در این رابطه گرانترین شهر کشور طی سال گذشته و
س��نوات گذشته باشد .از سوی دیگر نبود نرخ مصوب اجارهبها و
نرخ ملک یکی از چالشهای اصلی این حوزه اس��ت و در استان
ن��رخ مصوبی وجود ندارد .بنابراین نظارت بر حوزه نرخ مس��کن
و همچنین فعالیت مش��اوران امالک ب��ه یکی از ضرورتها بدل
شده است.
هرچند سال گذشته با همکاری دستگاهها و نهادهای متولی،
کار نظارت بر مشاوران امالک در دستور کار قرار گرفته است ،اما

این خانه خیلی دور است!

براساس شواهد ،این مشاوران امالک بهصورت زنجیرهای فعالیت
دارند و چندین شعبه ایجاد میکنند ،علت افزایش نرخ ملک نیز
همین مشاوران امالک هستند که خودشان بهصورت زنجیرهای
کار میکنند و تبلیغات انجام میدهند .س��ال گذشته حدود ۲۵
مورد از این مشاوران امالک با هدف ساماندهی این صنف و بازار
ملک پلمب شدند.
اگر نرخ پایه و همچنین نرخ ملک در این رابطه تعیین ش��ود،
ورود دس��تگاههای نظارتی ب��رای برخورد با تخلف��ات راحتتر
میش��ود .بهعالوه اینک��ه از این پس فصل نقل و انتقال اس��ت،
اگر گش��ت مشترکی متشکل از سازمان صنعت،معدن و تجارت،
ات��اق اصناف ،اتحادی��ه مربوطه و همچنی��ن تعزیرات حکومتی
ایجاد ش��ود ،در این ایام برای ساماندهی مشاوران امالک ،میزان
اجارهبها ،کمیسیون مشاوران امالک و… میتوان اقدام کرد.
 معضلی بهنام «دیوار»
بهمن جعفری ـ رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
لرستان :در لرس��تان  2هزار و  ۹۰۷مشاور امالک دارای مجوز
وجود دارد که از این تعداد هزار و  ۱۴۷مورد در ش��هر خرمآباد
قرار دارند ۲۵۷ .واحد مش��اور امالک نیز در اس��تان شناس��ایی
شدهاند که بدونمجوز هستند .ما میتوانیم ظرف مدت یک ماه
با همکاری اتاق اصناف و پلیس اماکن اقدام به پلمب مش��اوران
امالک فاقد پروانه کنی��م .یکی از راهکارهایی که در کوتاهمدت
موثر اس��ت ،جلوگیری از انتش��ار اعالم قیمتهای کاذب توسط
مش��اوران امالک در برنامه «دیوار» است؛  ۹۰درصد مشکالت از

همین برنامه «دیوار» است.
 سامانه بالتکلیف «اطالعات مسکن»
همچنی��ن باید در راس��تای نظ��ارت بر مش��اوران امالک که
بهص��ورت زنجی��رهای افزایش قیمتها را مدیری��ت میکنند ،با
همکاری تعزیرات حکومتی ،گش��تهای مش��ترکی را داش��ته
باشیم .همچنین بالتکلیف ماندن سامانه «اطالعات مسکن» در
لرستان برای ثبت آمار و اطالعات امالک از دیگر مشکالت حوزه
مس��کن این استان بهش��مار میرود .در صورت فعال شدن این
سامانه ،اطالعات بازار مسکن قابلرصد است ،قراردادها بهصورت
رس��می و آنالین در این س��امانه ثبت میش��وند ،این در حالی
اس��ت که این س��امانه در لرستان بالتکلیف اس��ت ،متولی این
س��امانه نیز راه و شهرسازی ،ثبت و اس��ناد و همچنین سازمان
صنعت،معدن و تجارت اس��ت .در این راستا درخواست برگزاری
نشست تخصصی در راستای راهاندازی این سامانه در استان نیز
مطرح است.
 پدیده «صندلیفروشی» امالکیها!
سرهنگ مهدی بشارتی ـ رئیس اداره نظارت بر اماکن
عمومی لرس�تان :در س��طح شهرس��تان خرمآب��اد  ۱۴۲نفر،
بروجرد  ۶۰نف��ر ،دورود  ۳۵نفر ،الیگ��ودرز  ۳۴نفر ،نورآباد ۲۲
نفر ،کوهدشت  ۲۱نفر ،الشتر  ۱۱نفر ،پلدختر  8نفر و ازنا  7نفر
متقاضی دریافت پروانه کس��ب در زمینه مشاور امالک هستند.
این تقاضای فاحش بین خرمآباد و س��ایر شهرس��تانها به این
دلیل اس��ت ک��ه بنگاههای امالک با کمترین هزینه ،بیش��ترین

درآم��د را دارن��د و پی��رو ضوابط خاصی هم نیس��تند .در حوزه
الزامات قانونی گفته میش��ود متقاض��ی این صنف با یک رایانه،
یک دوربین و یک میز کار ،قادر به راهاندازی این ش��غل اس��ت
و بهراحت��ی میتوان��د با یک اتاق ۱۲متری ،یک مش��اور امالک
راهاندازی کند و با همان بحث نیم درصد حق معامله ،در برخی
مواقع بین  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیون تومان در ماه س��ودکند .پدیده
«صندلیفروش��ی» امالکیها یکی از مهمترین مواردی است که
باید با نظارت بیشتر دنبال شود .قانون در این رابطه وجود دارد،
اما مغفول مانده اس��ت .اتصال مشاوران امالک به سامانه امالک
یک ضرورت است ،این در حالی است که این امر انجام نمیشود،
کس��ی از معامالت خبر ندارد ،قیمتها مشخص نیستند و طرح
کد رهگیری انجام نمیش��ود .مش��کل دیگری که بهوجود آمده
این اس��ت که کسانی که کد رهگیری دارند ،بین  3تا  4میلیون
تومان ه��م بهخاطر همین کد رهگیری دریافت میکنند .با این
همه شناسایی مشاوران امالک بدون پروانه باید با جدیت دنبال
ش��ود .تعداد این مش��اوران امالک در س��طح ش��هرهای استان
فاحش است .بهعالوه اینکه ما بحث «صندلیفروشی» را در بین
مش��اوران امالک بهصورت کامال جدی داریم ،به این صورت که
یک مش��اور امالک بهطور مثال  ۱۰صندل��ی در محل کار خود
دارد ک��ه هرکدام از ای��ن صندلیها را ماهان��ه  ۶میلیون تومان
به دیگر مش��اوران ام�لاک کرایه میده��د! همچنین با معضل
قولنامههای ص��وری نیز در بین مش��اوران امالک مواجهیم که
باید بررسی شود.

