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عثمانی مطرح کرد

الیحه مالیات بر ارزش افزوده زیر ذره بین کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس

بزرگترین خط هوایی آفریقا به
بوئینگ پشت کرد

پ��س از آنکه اوایل س��ال ج��اری یکی از
هواپیماهای بوئین��گ 737مکس خطوط
هوایی اتیوپی س��قوط کرد این شرکت به
بوئینگ پشت کرده و به دنبال بستن یک
قرارداد بزرگ با ایرباس است .به گزارش
ف��ارس ب��ه نقل از راش��اتودی ،ش��رکت
هواپیمای��ی اتیوپی که بزرگترین ش��رکت
هواپیمایی آفریقا محس��وب میشود پس
از آنک��ه یک��ی از هواپیماهای بوئینگ آن
س��قوط کرد حاال به هواپیماساز آمریکایی
پش��ت کرده و به دنبال بستن یک قرارداد
ب��زرگ ب��ا ایرباس اس��ت.این نخس��تین
س��فارش خط��وط هوایی اتیوپ��ی پس از
س��قوط هواپیم��ای بوئین��گ  737مکس
این ش��رکت است که این حادثه به کشته
شدن  157نفر در ماه مارس منجر شد.به
گفته توولد گب��ر مریم ،مدیرعامل خطوط
هواپیمایی اتیوپی ،این ش��رکت در مراحل
پایانی برای بس��تن ق��رارداد  1.6میلیارد
دالری ب��ا ایرباس در راس��تای تملک 20
فرون��د هواپیمای ایرباس  A220اس��ت.
البته این نخس��تین بار نیس��ت که خطوط
هوایی اتیوپی به دنبال خرید هواپیماهای
ص��د نفره  A220میرود .با این حال این
ش��رکت آفریقایی سال گذش��ته تصمیم
گرفت به سمت خرید هواپیماهای بوئینگ
 737برود.توول��د میگوید این هواپیماها
مناس��ب هس��تند .ما به اندازه کافی روی
آنها مطالعه کردهایم.
قرن  21قرن انرژیهای تجدید
پذیر خواهد بود

مدیرعامل اوی��ک گفت :اگر قرن نوزدهم
را قرن زغالس��نگ و قرن بیستم را قرن
نف��ت قلمداد کنیم ،بای��د قبول کنیم قرن
بیس��تویکم بهویژه نیمه دوم این قرن را
باید قرن انرژیه��ای تجدیدپذیر و دوره
تغیی��ر قدرت در عرصه ان��رژی در دنیا به
ش��مار آورد .به گزارش ف��ارس غالمرضا
منوچهری در کنگره نف��ت و نیرو با بیان
اینکه دنیا در آس��تانه تحول گس��تردهای
در بخش انرژی اس��ت ،گفت :در  10سال
اخیر تحوالتی در بخش انرژی بروز کرده
که اگر این تحوالت را بشناسیم میتوانیم
موقعی��ت و مس��یر حرکت کش��ور در این
صنع��ت را بازبینی کنیم.وی با بیان اینکه
ایران در جهت حداکثرسازی منابع انرژی
در مس��یری قرار دارد ،گفت :خوشبختانه
پیشبینیهای مناسبی برای رسیدن ایران
به نقطه مطلوب در صنعت انرژی صورت
گرفته که با سیاستهای ابالغی از سوی
مقام معظ��م رهبری ه��م مطابقت دارد.
مدیرعامل شرکت نفتی اویک با بیان اینکه
چند عامل و شاخص عمده باعث تحوالت
انرژی در دنیا ش��ده است ،گفت :تغییرات
قیم��ت میتواند منجر به تحوالت در این
صنعت شود و شاهد این بودیم که در یک
دوره کوتاه ،قیمت گاز به ش��دت افت پیدا
کرد و طبیعتا بس��یاری از سرمایهگذاریها
در این حوزه فاقد توجیه شد.منوچهری با
بیان اینکه در آینده انرژی فسیلی ابهاماتی
وجود دارد ،گفت :توافقات محیط زیس��تی
به ویژه توافق پاریس و الزامات کش��ورها
ب��رای کاهش کرب��ن ،برنامههای صنعت
نفت را تحت تاثیر قرار میدهد.
استاندارد سازی کاالها الزمه رونق
تولید است

رئی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد گفت:
استانداردس��ازی کااله��ا الزم��ه تحق��ق
رونق تولید اس��ت .به گزارش فارس ،نیره
پیروزبخت در حاش��یه مراس��م روز جهانی
استاندارد در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
اس��تاندارد چه در ایران و چه در کشورهای
ه��دف صادراتی م��ا باید م��ورد توجه قرار
گیرد .در این جهت مصوب ش��د که کاالها
یا بر اساس اس��تاندارد ایران صادر شوند و
یا بر اس��اس اس��تاندارد کشور مقصد تولید
و صادر ش��وند.وی اف��زود :در صورتی که
هیچ اس��تانداردی هم وجود نداشته باشد،
طبق مشخصات فنی مورد توافق دو طرف
عمل خواهیم کرد.به گفته وی ،اگر این سه
مؤلفه رعایت شود ،کاالی صادراتی از ایران
دارای کیفیت مطلوبی خواهد بود.پیروزبخت
با بیان اینکه در برخی موارد ،تجار ایرانی و
یا خارجی از استانداردهای موجود بیخبرند،
گف��ت :برخی به دلیل اینک��ه دنبال منافع
زودگذر هس��تند نس��بت به اس��تانداردها
بیتوجه هستند .البته استانداردهای اجباری
به گمرکات ابالغ شده است .رئیس سازمان
استاندارد با بیان اینکه هیچ مشکلی در زمینه
آزمون کاالها نداریم ،افزود :ش��رکتهای
بازرس��ی مورد تائید ما در کشورهای دیگر
نیز مستقر هس��تند ولی در مورد کاالهای
غذایی وارداتی عالوه بر آزمون در مبدأ ،در
مبادی ورودی به کشور نیز آزمایش صورت
میگیرد.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
در مجلس با اش��اره به بررسی کارشناسی
الیحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسات
کمیس��یون اقتصادی ،گفت:به کمیسیون
اقتص��ادی پیش��نهاد می کن��م ،مکانیزم

پاداشی برای کارکنان سازمان امور مالیاتی
در نظر گرفته ش��ود .محمدقسیم عثمانی
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
در مجل��س در گفتوگ��و ب��ا خبرن��گار
خبرگزاری خانه ملت ،درباره الیحه مالیات
ب��ر ارزش افزوده ،گفت :منظ��ور ماده 26
الیحه مالیات برارزش افزوده این است که
س��ازمان امور مالیاتی باید خود به منظور
دستیابی به اهداف پیش بینی شده ساختار

مالی و تش��کیالتی تعریف کند ،به نوعی
بیان می کند که س��ازمان مذکور به ازای
وصول مالیات باال ،پ��اداش دریافت کند.
نماین��ده مردم بوکان در مجلس ش��ورای
اس�لامی افزود :م��اده  26الیحه مالیات
بر ارزش افزوده انگیزه کارمندان س��ازمان
ام��ور مالیاتی را ب��رای افزای��ش وصول
مالیات بیش��تر میکند و نبای��د فراموش
ک��رد در صورتی که دول��ت این انگیزه را

ایجاد نکن��د مودیان ،کارمندان س��ازمان
مالیاتی را ب��ه اغماض در دریافت مالیات،
ترغیب میکنند.وی اظهار کرد :دولت باید
تمام تالش خود را ب��رای افزایش انگیزه
کارمندان س��ازمان مالیاتی برای دریافت
مالیات حقه به کار ببندد این در حالی است
که با سیس��تم معمولی و مرس��وم موجود
این امر محقق نش��ده و قطعا فساد ایجاد
میشود.این نماینده مردم در مجلس دهم
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به خاطره ای در دوران دانشجویی خود در
رشته حسابداری اش��اره کرد و یادآور شد:
یکی از اساتید بنده به مزاح به دانشجویان
توصیه می کرد ممیز مالیاتی نشوید چراکه
دزد یا دیوانه میشوید؛ مودیان به ممیزان
مالیاتی پول پیشنهاد می کنند در صورتی
که بپذیرید دزد می شوید و در صورتی که
از دریافت آن س��رباز زنید ،دیوانه خواهید
شد.
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اخبار
کارگران برای رونق دوباره کارخانه
هپکو دست به کار شدند

رئیس س��ازمان خصوصی سازی گفت :بعد از
برگش��ت کارخانه هپکو به سازمان خصوصی
سازی ،کارگران برای راهاندازی دوباره کارخانه
و رون��ق تولید دس��ت به کار ش��دند .علیرضا
صال��ح در گفتوگو با ف��ارس ،در مورد اینکه
آیا کارخانه واگذار ش��ده هپکو ک��ه از خریدار
قبلی پس گرفته ش��د ،به س��ازمان خصوصی
سازی برگشت ،گفت :این کارخانه به سازمان
خصوصی س��ازی برگشت و کارگران مشغول
کار ش��دند که امیدواریم ،تولید ماش��ینآالت
ظرف یک ماه آینده در هپکو دوباره آغاز شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد:
تولید هپک��و با قراردادهای منعقده و تقاضایی
که برای محصوالتش دریافت میشود پایدار
خواهد ماند و دنبال این هس��تیم قراردادهای
بیش��تری برای خرید ماش��ین آالت معدنی و
راهس��ازی ب��ا مجموعههای مع��دن کاران و
پیمانکاران راه منعقد کنیم.به گفته صالح ،ظرف
یکی دو هفته آینده قراردادهای جدیدی برای
تقاضای ماشینآالت هپکو بسته میشود که
االن مقدمات انعقاد این قراردادها در حال تهیه
است.به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی
کارگران هپکو بعد از برگشت این کارخانه به
سازمان خصوص س��ازی وارد کارخانه شده و
زمین��ه تولید در این کارخانه را فراهم میکنند
که امیدواریم ظرف یک ماه آینده تولید دوباره
ش��روع ش��ود.وی همچنین در مورد مشکل
کارخانه آذرآب اراک گفت :مشکل این کارخانه
مربوط به خصوصی سازی و واگذاری نیست و
بحثهای دیگری دارد که باید در جای دیگر
دنبال شود.

اعتراض سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به حمایتهای بیپایان دولت از «الجی و سامسونگ»؛

دولتبهجایحمایتازمحصوالتساختکرهازمحصوالتایرانیحمایتکند

گروه اقتصادی :حمیدرضا غزنوی ،سخنگوی
انجمن تولید کنن��دگان لوازم خانگی گفت:
متاس��فانه کرهایه��ا ،تحریمه��ای مجدد
آمریکا ش��روع نشده بود از ایران رفتند و ۶۰
درص��د بازار ایران را با بحران مواجه کردند،
جالب اینک��ه پاس��خگوی محصوالتی که
فروختند هم نیس��تند! .وی افزود :مسئوالن
ما تا چه زمان��ی میخواهند به حمایتهای
خ��ود از برنده��ای خارجی ( ک��رهای) ادامه
بدهند! به گزارش عصرایرانیان ایران بعد از
آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین خریداران
محصوالت الکترونیکی کره ای شناخته می
شود  ،محصوالتی که با برند سامسونگ  ،ال
جی و  ...به وفور در ویترین فروش��گاه های
شهر خود نمایی می کنند .ریو جئونگ هیون
س��فیر کرهجنوبی در ایران بارها گفته است
که شرکتهای کرهای با وجود تحریمهای
جدید به همکاری با ایران ادامه خواهند داد
اما این سخن فقط جنبه دیپلماتیک داشته
است.
ک��ره جنوبی ج��زو اولین کش��ورهایی بود
ک��ه داوطلبانه تحری م ه��ای ظالمانه آمریکا
علیه ایران را پذیرف��ت و امروز با رفتارهای
ناشایست با نمایندگان شرکت های ایرانی ؛
جریان را به س��ود خود ورق می زند .این در
شرایطی است که در حوزه اقتصادی مقابله
به مثلی با این کشور نمیشود.عبداهلل رضیان
عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس
شورای اس�لامی گفت  :کشور کره جنوبی
و ش��رکت ه��ای سامس��ونگ و ال جی به
طور کلی در اختیار آمریکا هس��تند.در جلسه
ای که با مدیر عامل ش��رکت سامس��ونگ
داش��تیم،این مقام مسئول به صراحت اعالم
ک��رد که نم��ی توانند برخ�لاف تصمیمات
کش��ور آمریکا کاری را انجام دهند و مجبور

هس��تند مطابق دس��تورالعمل ه��ای دولت
ترامپ حرکت کنند.عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :
متاسفانه این کشورها وابسته و تحت سلطه
آمریکا هس��تند .دالیلی مختلفی هم در این
مذاکره دوجانبه مطرح کردند ،از جمله اینکه
آمری��کا ،امنیت آنها را تامین می کند و ۱۲۰
هزار س��رباز آمریکایی در کشور آنها مستقر
اس��ت.بعبارتی باید اذعان کرد که کش��ور و
ش��رکت های کره ای تم��ام قد در خدمت
آمریکا هس��تند.رضیان بیان ک��رد :تعامل با
ش��رکت های کره ای حکم تعامل با کشور
آمری��کا را دارد ،این در حالیس��ت که ایران
در حال حاضر هیچگون��ه تعاملی با آمریکا
ندارد.رضیان تصریح کرد :در گذشته و قبل

از تحری��م ه��ا نباید خیلی جدی به س��مت
این ش��رکت ها می رفتی��م بعبارتی وادرات
کاالهای کره ای و ارائه مجوز به آنها جهت
فعالی��ت نمایندگی هایش��ان در ایران باید
طبق اصول و چارچوب های معینی صورت
می گرفت.عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اس�لامی در تشریح دالیل
حضور ش��رکت ه��ای ک��ره ای در بخش
صنعت کشور ،گفت :قیمت های اعالم شده
از جانب ش��رکت های ک��ره ای پایین بود
و از لح��اظ کیفیت هم با محصوالت ژاپنی
براب��ری می کرد.همه این موارد باعث ش��د
تا واردات کش��ورهای کره ای به کش��ور ما
بیشتر از کشور های دیگر باشد .وی افزود:با
توجه به ش��رایط اقتصادی و سیاسی پیش

وزیرنیرو:

حذفقبوضبهمعنایافزایشتعرفهنیست

وزیر نیرو با اش��اره به ش��ایعاتی در م��ورد افزایش
تعرفه برق در پی حذف قبوض ،گفت :حذف قبوض
کاغ��ذی به هیچ وج��ه به معنای حت��ی یک ریال
افزایش تعرفه نیس��ت و هر هموطنی که اطالعات
مس��تندی در این حوزه دارد به دفتر من اطالع دهد
تا ش��خصا پیگی��ری کنم .به گزارش تس��نیم ،رضا
اردکانیان ،وزیر نیرو در حاش��یه مراس��م افتتاح سه
پروژه برق تهران در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت:
پویش سراسری «الف_ب-ایران» در نیمه مهرماه
آغاز ش��ده و به معنای آغاز بهرهبرداری از طرحهای
بزرگ زیرساختی در صنعت آب و برق تا پایان سال
در  31استان است.وی ادامه داد :با این پویش مردم
در جری��ان افتتاح پروژهها ق��رار میگیرند و در این
شرایط که کشور در تحریم قرار دارد امنیت خاطری
برای مردم در این حوزه که وقفهای در چرخه توسعه
کشور ایجاد نش��ده ،حاصل خواهد شد.اردکانیان با

بیان اینکه پویش مذکور در تهران آغاز شده ،گفت:
امروز سه پروژه برقی در تهران با سرمایهای بالغ بر
 105میلیارد تومان افتتاح ش��د و اطمینان بیشتری
را از ارائه برق پایدار برای ش��هروندان تهران فراهم
کرد.وزیر نیرو با بیان اینکه تا پایان سال 227 ،طرح
بزرگ با سرمایهگذاری حدود  33هزار میلیارد تومان
به ثمر میرسد ،افزود :این پروژهها در همه استانهای
کشور وجود دارند.وی در ادامه درباره جزئیات افتتاح
 227پروژه مذکور توضیح داد :هر  20روز یک واحد
نیروگاهی ،هر  45روز یک تصفیهخانه فاضالب ،هر
ی��ک ماه یک تصفیهخانه آب به م��دار بهرهبرداری
میرس��د .همچنین هر هفته ،حداقل س��ه روستا به
شبکه آبرسانی پایدار متصل میشوند و  300مگاوات
نیروگاه تجدیدپذیر که عمدتا خورشیدی هستند وارد
مدار خواهند ش��د که باعث صرفهجویی عظیمی در
مصرف سوخت طبیعی در کشور میشود.

آمدهُ ،پر کردن جای ش��رکت های کره ای
شاید سخت باشد چرا که باید سراغ شرکت
های��ی برویم ک��ه بتوانند جوابگ��وی ذائقه
مردم از لحاظ قیمت و کیفیت باش��ند.عضو
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی اظهار کرد :وزارت صنعت ،معدن و
تجارت باید تمهیداتی در این زمینه بیندیشد
تا جایگزینی برای این شرکت ها پیدا کند.
 ۷۰درصد بازار ل��وازم خانگی حاصل تولید
داخل است
محم��د طحان پ��ور رییس اتحادی��ه لوازم
خانگی کشور در گفتوگو باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،در خصوص تبعیت ک��ره جنوبی از
تحریم های آمریکا علی��ه ایران با توجه به
حض��ور محصوالت کره ای در ب��ازار ایران

گف��ت  :اخیرا با مدیران کره ای که به ایران
آمده بودند و سفیر کره مستقر در دفتر ایران
در اتاق بازرگانی جلسه داشتیم  ،این شرکت
ها می خواهند همانند چین ،مس��یری را باز
و بانکی را معرفی کنند که ما بتوانیم با آنها
مبادالت بانکی داش��ته باش��یم.طحان پور
اف��زود :همه دنیا با آمری��کا مبادله دارند اگر
موضوع کره را کنار بگذاریم حتی اروپایی ها
که ما س��ابق بر این با آنها بیشتر مبادله می
کردیم فعال عقب نش��ینی کرده اند و دنبال
راهی برای مبادله هستند.به طور کلی همه
کشورها تابع سیاست های آمریکا هستند و
از خودشان آنچنان اختیاری ندارند.صادرات
کش��ور کره به آمریکا بیشتر از صادرات آنها
به ایران است.اما چشم بادامی ها در تالشند
تا بازارهای ایران را از دست ندهند .ارتباطات
تجاری و اقتصادی ما با کره به احتمال قوی
تداوم خواه��د داش��ت.رییس اتحادیه لوازم
خانگی کشور در خصوص تالش های کره
جنوبی برای دس��تیابی ب��ه بازارهای ایران
گفت  :کره جنوبی در ایران خصوصا در برند
های ال جی و سامسونگ در منطقه کارخانه
ای ندارد.تصمیم کره ای ها برای س��رمایه
گ��ذاری در زمینه احداث کارخانه در ایران با
خروج آمریکا از برجام منتفی شد.پیش بینی
ما این بود که تا دوس��ال آینده سامسونگ،
س��اخت ایران را به منطقه صادر کند.طحان
پور در پایان گفت :در حال حاضر  ۷۰درصد
ب��ازار لوازم خانگی مونتاژ نیس��ت و حاصل
تولید داخل است (فقط کمپرسور یخچال و
کولر گازی نداریم) .کره به دلیل نداش��تن
کارخانه در منطقه در حال تالش اس��ت تا
راه��ی پیدا کند که مبادالت تجاری با ایران
انجام ش��ود.کره جنوبی نم��ی خواهد بازار
جوان و پر مصرف ایران را از دست بدهد.

زنگنه :توتال در فضای دوستانه از
قرارداد فاز  ۱۱رفت

وزیر نفت با بیان اینکه «توتال و شرکت چینی
به دلیل تحریم از طرح توس��عه فاز  ۱۱خارج
ش��دند» ،خاطرنشان کرد :خروج آنها در یک
فضای کامال دوس��تانه صورت گرفت ،چراکه
تحریمها اج��ازه فعالیت آنه��ا را نمیداد .به
گزارش تس��نیم ،بیژن زنگن��ه ،وزیر نفت در
کنگ��ره نفت و نیرو اظهار داش��ت :فردی که
میخواهد محموله نفتی ببرد ،باید منابع کافی
برای آن داشته باشد؛ ما بابک زنجانی سنجی
نداری��م و حداقل پ��ول مورد نی��از برای یک
محموله نفتی  40تا  50میلیون دالر است.وی
افزود :باید برای پولی که در کشور وجود دارد،
فکر کرد تا از آن به نحو احس��ن استفاده شود؛
اکنون در ش��رایط دشواری قرار داریم بنابراین
باید از ابتکارهای خود اس��تفاده کنیم.زنگنه با
بیان اینکه «وزارت نفت در ش��رایط س��خت
این سالها توانسته اس��ت کارهای بزرگی را
در بخش پتروش��یمی ،نفت و گاز انجام دهد
البته نیاز کشور بیش از این است» ،گفت :همه
بخش دریایی  27فاز پ��ارس جنوبی تا پایان
امسال به اتمام میرسد و عملیات اجرایی طرح
توس��عه فاز  11پارس جنوبی نیز امسال آغاز
خواهد ش��د.وزیر نفت با بیان اینکه «توتال و
ش��رکت چینی به دلیل تحریم از طرح توسعه
فاز  11خارج ش��دند» ،خاطرنشان کرد :خروج
آنها در یک فضای کامال دوس��تانه صورت
گرفت ،چراکه تحریمها اج��ازه فعالیت آنها
را نمیداد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

اصالحنظامبانکیدربانکهایدولتیکلیدخورد

وزی��ر امور اقتص��اد و دارایی با اش��اره به جلس��ه
پنجش��نبه گذش��ته با مدی��ران عام��ل بانکها ،از
آغاز اصالح نظ��ام بانکی در بانکهای دولتی خبر
داد .به گزارش تس��نیم ،فرهاد دژپس��ند در حاشیه
جلسه ش��ب گذشته ش��ورای گفتوگوی دولت و
بخ��ش خصوصی در خص��وص آخری��ن اقدامات
صورتگرفته برای اصالح نظام بانکی کشور اظهار
کرد :بهدنبال اجرای دس��تور رئیس جمهور و تأکید
به بنده بهعنوان وزی��ر امور اقتصادی و دارایی که
اصالح نظام بانکی باید جزء نخستین اولویتهای
م��ا قرار گیرد ،ما کارگروهی را تش��کیل دادیم و با
واکاوی تجربیات گذشته ،با رویکرد افزایش قابلیت
اجرایی ،طرحی تهیه شد.وزیر اقتصاد ادامه داد :در
این طرح ناترازی بانکها ،مطالبات معوق بانکها
از بخش خصوص��ی و دولتی ،افزایش س��رمایه و
کفایت بانکها ،حاکمیت ش��رکتی ،س��بک کردن

اقتصاد

دارای��ی بانکه��ا از داراییهای منجم��د یا همان
دارای��ی س��می و اصالح مدیری��ت داخلی بانکها
مورد توجه قرار گرفته اس��ت و در چندین جلس��ه
نظرات مشاورین ،بخش خصوصی و صاحبنظران
دانش��گاهی اخذ شده و در انتظار طی شدن مراحل
هستیم.دژپسند با بیان اینکه اصالح نظام بانکی در
بانکهای دولتی آغاز ش��ده اس��ت گفت :پنجشنبه
گذش��ته جلس��ه مفصلی با مدیران عامل بانکها
داش��تیم تا گامهای الزم برای اصالح نظام بانکی
برای تشکیل یک بانک کارا را انجام دهیم.بهگفته
وی یک��ی از مباح��ت مطرحش��ده در این جلس��ه
دیجیتالی کردن بانکها بوده اس��ت که با عملیاتی
ش��دن آن ،هم هزینههای بانکی کاهش مییابد و
هم توان ارائه خدمات رشد خواهد کرد و در نهایت
منجر به دیواره شیش��های و سالمس��ازی بانکها
خواهد شد.

ضرورت ورود سریع پلیس

نوبت دوم

رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران

نایبرئی��س اتحادیه امالک با اش��اره ب��ه رواج اجاره
س��اعتی و روزانه مسکن در کشور بهخصوص تهران
گفت :مشخص اس��ت وقتی سایتی عکس یک فرد
بخصوصی را گذاش��ته که به خیاب��ان نگاه میکند و
زیر آن نوشته خانه س��اعتی ،چه قصدی از اجاره این
نوع خانهها دارد .حسام عقبایی در گفتوگو با تسنیم،
در واکنش به گس��ترش پدیده اجاره ساعتی و روزانه
واحدهای مس��کونی ،اظهار ک��رد :این موضوع حدود
چهار ،پنج سالی است که باب شده بهخصوص در شهر
تهران .البته س��ابقه اجاره روزانه مسکن در شهرهای
دیگر پیش از انقالب را داش��تهایم یا شهرهای زیارتی
یا شهرهای واقع در اس��تانهای شمالی که زائران یا
مسافران برای یک روز اقامت ،چنین خانههایی را اجاره
میکردن��د.وی ویالهای اجارهای واقع در ش��هرهای
ش��مالی کشور را یکی از مواردی عنوان کرد که مردم
بهصورت روزانه آن را اجاره میکنند ،افزود :این مسئله
قب��ل و بعد از انقالب متداول بوده اس��ت.وی در عین
حال ادامه داد :یکی از گپهای موجود در این حوزه آن
است که باید صاحبان خانههایی که بهصورت روزانه
اجاره داده میش��ود ،از پلیس اماکن عمومی ،سازمان
ایرانگ��ردی و جهانگردی و ...مجوزه��ای الزم برای
داشتن استانداردهای الزم را دریافت کنند.نایبرئیس
اول اتحادیه مش��اوران امالک با تأکید بر اینکه هیچ

کس حق ندارد خانهای را بهصورت ساعتی اجاره بدهد،
تصری��ح کرد :اجاره دادن س��اعتی و روزانه واحدهای
مس��کونی توسط مشاوران امالک ممنوع است و آنها
نمیتوانند ق��رارداد واحد اجارهای را برای کمتر از یک
سال تنظیم و ثبت کنند.عقبایی به استثناهایی در این
رابطه اش��اره کرد و گفت :در برخی موارد ممکن است
فردی جهت شرکت در کالسهای کنکور ،درمان و...
خانهای اج��ارهای را برای چند ماه بخواهد که در این
صورت ایرادی ندارد مشاور امالک قرارداد ششماههای
را برای این ملک تنظیم کند.وی بیان کرد :از س��وی
دیگر در خانههایی که بهصورت ساعتی یا روزانه اجاره
داده میش��وند با توجه ب��ه اینکه مالک آن خود را به
پلیس اماکن برای اخذ مجوزها معرفی نکرده ،ممکن
است کارهای غیرقانونی و مفسدهبرانگیزی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه اجاره دادن این قبیل خانهها هم
برای مالکان و هم برای مشاوران امالک ممنوع است،
اظهار کرد :باید به این نکته نیز اش��اره شود که اجاره
س��اعتی یا روزانه ملک یک شغل تلقی میشود مانند
هت��لداری ،متلداری و . ...هیچ ایرادی ندارد که یک
فردی برای چند ساعت در جایی استراحت کند البته در
صورت داش��تن مجوزهای الزم از سوی سازمانهای
ذیربط ،در واقع محلی که میخواهند در آن استراحت
کنند باید شناسنامهدار و قانونی باشد.
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