
؛ عزم اتحادیه امالک شیراز برای پایان دادن به دردسر امالکی های بدون پروانه در کالنشهر شیراز

 رئیس اتحادیه مشاوران امالک شیراز: مشاوران امالک 

غیرمجاز حق مشاوران دارای پروانه کسب را ضایع می کنند

شهردار شیراز در دیدار با مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی فارس:

نمایشگاه ویترینی برای جذب سرمایه گذار است 
خ دهد   به زودی  الیحه ای را تقدیم شورا می کنیم تا اتفاق بزرگ سهامدار شدن شهرداری شیراز در سایت نمایشگاهی فارس ر

روزنامه صبح ایران
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شهردار شیراز در میز خدمت مسجد 
امام حسن مجتبی)ع(:

ح پیوند را با هدف  طر
شناسایی و رفع نیازهای 

مردم آغاز کرده ایم
2

ح کرد:  شهردار منطقه دو شیراز مطر

اجرای ۱۴ پروژه 
محرومیت زدایی 

 در سطح 
منطقه     

نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه و  بودجه مجلس:

ح مالیات بر عایدی  طر
 سرمایه راه ایجاد تعادل در بازارهای 

مالی است

مدیرکل محیط زیست استان فارس مطرح کرد:

خودروها منبع اصلی 
آلودگی هوای شیراز

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

ملت را قربانی ناکارآمدی ایران 
8خودرو و سایپا کرده ایم
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

بازگشت رنگ نارنجی به نقشه 
کرونایی فارس و افزایش

 شهرهای زرد!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

تهیه سند توسعه
 37 شهرستان فارس

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:

، شبکه های  برای تبیین مؤثر
اجتماعی را رفع فیلتر کنیم
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ترویج مسئله خودمالکی در بحث 
جهش ملی مسکن

5
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استاندار فارس در جلسه شورای مسکن استان مطرح کرد:

سی و دومین نمایشگاه تخصصی 
مبلمان منزل  

شرکت نمایشگاه های 
بین المللی فارس 

برگزار می کند
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زهرا مطهری - تماشا
تخلفات بنگاه های بدون مجوز موضوعی است که بسیار 
بــر ســر زبان هــا افتــاده اســت. در حالــی کــه تصور می شــد 
ح ســاماندهی مشــاوران امــالک،  ســال ۸۷ بــا اجــرای طــر
بســاط مشــاوران امــالک غیرمجــاز جمــع شــود، بــه گفتــه 
یــک مقام دولتــی عالوه بــر ۱۲۰ هزار مشــاور امالک رســمی، 
۸۰ هــزار مشــاور امالک غیرقانونی در کشــور داریــم، به این 
خ زمین و  ترتیب مشــخص می شــود بخشــی از افزایش نر
ساختمان و اجاره بها دقیقا به واسطه فعالیت بنگاه های 
مشــاوران امــالک غیرمجــاز در اقتصــاد رقم می خــورد و 
ح می شود که مشاوران امالک  حاال این پرســش مطر
غیرمجــاز جهــت ارائــه خدمات بــه مشــتریان خود 
چگونه از امکانات مشــاوران امالک صاحب پروانه 

استفاده می کنند؟
ظاهــر امــر نشــان می دهــد مشــاوران امــالک 
غیرمجاز همانند مؤسســات مالی غیرمجاز 
در بخــش پولی بایــد جهت فعالیت 
یــک  امکانــات  از  معاملــه  انجــام  و 
بنگاه مجاز استفاده کنند، به عبارتی 
همانطور که مؤسســات مالی غیرمجاز برای 
فعالیــت نــزد یــک بانــک که به شــبکه شــتاب 
متصل هســتند، حســاب باز می کنند و از امکانات 
شــتاب ایــن بانک بهــره می برنــد، مشــاوران امالک 
غیرمجــاز نیــز بــرای عقــد قــرارداد مجبورنــد بــه یک 
مشــاوره امالک که دارای مجوز و پروانه قانونی اســت، 
متصل باشند. در حقیقت بنگاه های غیرمجاز مشاوران 
چ در  امــالک کــه همچــون مغازه هــای بقالــی به شــکل قــار
محالت مختلف در حال فعالیت هستند، به یک مشاوره 
امالکــی مجــاز جهــت اســتفاده از امکانــات کدرهگیــری و 
امضــای دیجیتالــی و اســتفاده از برگه مخصــوص قولنامه 

متصل هستند.
ح   رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک شــیراز مــی گویــد: طر
زمستانی و بازرسی میدانی از بنگاه های امالک فاقد پروانه 

، به دلیل  کســب آغاز شــده اســت. به گفته شــهرام نامدار
آنکــه اعضای مجاز و مشــاوران امالک دارای پروانه کســب 
حــق عضویت ســاالنه، دارایــی، ارزش افــزوده و هزینه های 
جانبی را پرداخت می کنند این حق برایشان محفوظ است 
که امنیت مالی و اقتصادی آنها در سطح شهر تأمین شود. 
در واقــع ایــن امنیت وقتی حاصل می شــود که مشــاوران 
امــالک بــدون پروانه و غیرمجاز، شناســایی شــده و با آنها 
برخورد شود. او با اشاره به اینکه فعالیت مشاوران امالک 
بدون مجوز موجب گرانی ملک و روانه شدن پرونده های 
 بســیار بــه دســتگاه قضــا شــده اســت، به ایــن نکتــه گریز 
مــی زنــد کــه اتحادیــه وظیفــه دارد بــا بازرســی هــای میدانی 
نسبت به حق مسلم مشاوران امالک دارای پروانه کسب، 
، اتحادیه مشاوران امالک  ادای دین کند. بنا به تأکید نامدار
شیراز بر همین اصل، بازرسی های میدانی خود را کلید زده 
تا با بهره گیری از اداره اماکن، نسبت به شناسایی و پلمب 

واحدهای بدون پروانه اقدام نماید.
هــر چنــد بنا بــه تأکیــد او بازرســی هــای هفتگی طبــق روال 

ح های بازرسی فصلی  صورت می گیرد اما در عین حال، طر
بــه دلیــل تجمیع ۱۲۱ بــازرس و انجام آن به صــورت روزانه و 

مستمر، هزینه بر است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک شیراز با اشاره به فعالیت 
 حــدود 6 هــزار واحــد صنفــی مجــاز در ایــن حــوزه، تأکیــد 
می کند که واحدهای دارای پروانه کســب که مهلت اعتبار 
جــواز آنهــا رو بــه پایان اســت و همچنین کســانی که قصد 
جابه جا شــدن دارند، ســریعا باید به اتحادیه مراجعه کنند 
و روال قانونی را انجام دهند. اگرچه اتحادیه نیز انجام امور 

چنین واحدهایی را تسریع می بخشد اما به قول نامدار 
در صورتــی که روال قانونی انجام نشــود، طبق قوانین 

 و مقــررات نظــام صنفــی بــا افــراد متخلــف برخــورد 
می شود.

البتــه رئیس اتحادیه مشــاوران امالک شــیراز نیز 
در طول هفته از واحدهای ســطح شهر، بازدید 

و بازرســی می کنــد و نتیجه ایــن بازدیدها و 
بازرســی ها نیز در صفحات اجتماعی 
رســانی  اطــالع  اتحادیــه  بــه   مربــوط 

می شود. با این حال نامدار بر تسریع 
صــدور  و  مجــوز  بــدون  امــالک  ســاماندهی 

پروانــه بــرای این واحدهــا تأکیــد دارد و معتقد 
اســت هنگامی که چنین کســانی زیر چتــر اتحادیه 
باشــند، پیگیری تخلفات نیز تســهیل خواهد شد. 
او در عیــن حــال بــه مــردم پیشــنهاد مــی دهــد کــه 

قراردادهای خود را در دفاتر امالک دارای پروانه کســب 
منعقد کنند و به سراغ بنگاه های بدون مجوز نروند. به 

گفته نامدار، مشــاوران امالک کالنشــهر شیراز نیز موظف 
هســتند پروانه کســب خود را در معرض دید عموم نصب 
کننــد چــرا که در غیر این صورت بر اســاس مــاده ۲۸ با آنها 

برخورد می شود.
در هر صورت این روزها بازرسی از واحدهای مشاور امالک 
بدون پروانه در سطح شیراز، قوت گرفته و عرصه فعالیت 

، تنگ تر خواهد شد. برای واحدهای بدون مجوز

سیده ناهید تقویان-تماشا   
هــای  نمایشــگاه  شــرکت  مدیرعامــل  فرهــادی   دکتــر 
یــن المللــی فارس، دکتر اســدی شــهردار کالنشــهر شــیراز 
و مهنــدس ســید نصیــری مدیــر عامــل ســازمان همیــاری 
شــهرداری های اســتان فــارس شــنبه ۲۴ دیماه بــا یکدیگر 

دیدار داشتند.
 در این دیدار دکتر فرهادی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
و  وضعیــت  از  گــزارش  بیــان  ضمــن  فــارس  المللــی   بیــن 
هــا،  نمایشــگاه  شــرکت  اقــدام  دســت  در  هــای  برنامــه 
و  شــهرداری  تعامــل  و  مشــارکت  زمینــه  بــر  تأکیــد   بــا 
نمایشــگاه ها و اشــاره به مصادیق عینی و میدانی موجود 
ح توســعه زیرســاختی، تســهیالت حمــل  ماننــد اجــرای طــر
و نقــل بــرای ایــاب و ذهــاب مــردم بــه نمایشــگاه، تبلیغات 
و اطــالع رســانی و...، خواهــان تعامــل و حمایــت شــهرداری 
جهت ارائه خدمات بیشتر و مطلوب تر به مردم و کمک به 
رشد صنعت، اقتصاد، تولید و تجارت استان و کشور شد. 

شــرکت  شــیراز  شــهردار  اســدی،  دکتــر  ادامــه   در 
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی فــارس را یک شــرکت موفق 
دانســت و ادامه داد: با مدیریت دکتر فرهادی که شخصی 
بــا  تســلط، درایــت، صداقت و دلســوز اســت خوشــبختانه 
شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللــی فــارس مجموعه ای 
 در مســیر پیشــرفت اســت  و مجموعــه بــه جایــگاه هــای 

مطلوب تری خواهد رسید.
*در تمام دنیا سایت های نمایشگاهی محلی برای اتفاقات 

بزرگ اقتصادی  هستند
دکتر اســدی افزود: در تمام دنیا ســایت های نمایشــگاهی 
محلــی بــرای اتفاقات بــزرگ اقتصادی  هســتند و به همین 
دلیــل بایــد مــورد توجــه همــه مســئوالن و کارگــزاران قــرار 
اینقــدر در  المللــی  بیــن  بگیــرد. جایــگاه نمایشــگاه هــای 
جهان مهم اســت که مهم ترین رویداد بعد از جام جهانی، 
و  پیشــرفته  کشــورهای  اکثــر  در  نمایشــگاه ها  برگــزاری 
صاحب اقتصادهای بزرگ اســت و هر ســاله شاهد برگزاری 
نمایشــگاه هــای معتبــر در حــوزه هــای متفــاوت در نقــاط 

مختلف جهان هستیم. 
 *با سهامدار شدن شهرداری شیراز در سایت نمایشگاهی 

ح های توسعه نمایشگاه شتاب می گیرد فارس، طر

او بــا بیــان اینکــه اعتقــاد بنــده همیشــه بــر ایــن بــوده کــه 
 شــهرداری شــیراز بایــد ســهامدار شــرکت نمایشــگاه های 
بیــن المللــی فــارس شــود، ادامــه داد: بــه زودی  الیحــه ای 
خ دهــد.  با  را تقدیــم شــورا مــی کنیــم تــا ایــن اتفــاق بــزرگ ر
ســهامدار شدن شــهرداری شــیراز در ســایت نمایشگاهی 
فارس ضمن اینکه به نوعی مردم ســهامدار این مجموعه 
شــتاب  نیــز  نمایشــگاه  ی  توســعه  هــای  ح  طــر  هســتند، 
مــی گیــرد و خیلــی از موانــع توســعه مجموعــه نمایشــگاه 

برداشته می شود. 
* باید تردد مردم به ســایت نمایشگاهی فارس با سهولت 

بهتری انجام شود
شــهردار شــیراز بیــان کــرد:  با توجه به اینکه توســعه شــهر 
شــیراز به ســمت شــمال غــرب اســت و  نمایشــگاه هم در 
ایــن نقطه قرار دارد، این امر یک ســرمایه گــذاری مهم برای 

شهرداری و مردم است.  
 دکتــر اســدی بــا بیــان اینکــه بایــد تــردد مــردم بــه ســایت 
نمایشــگاهی فارس با ســهولت بهتری انجام شــود، گفت: 
ح توسعه مترو تا ایستگاه راه آهن است. در کنار مجتمع  طر
تجــاری خلیج فارس ایســتگاهی قــرار داده می شــود و برای 
مابقی مسیر تا نمایشگاه می توان از طریق سرمایه گذار در 

بخش خصوصی کار را اجرایی کرد. 
مختلــف  هــای  مــدل  تعریــف  بــا  افــزود:  شــیراز  شــهردار   
ســرمایه گذاری در بخــش خصوصــی، مــی تــوان اتفــاق های 

خ بدهد.  بسیار ویژه ای برای مجموعه ر
نمایشــگاه های  شــرکت  مجموعــه  درخواســت  بــه   *
تخصیــص  را  اتوبــوس  ویــژه  خطــوط  فــارس  بین المللــی 

خواهیم داد تا تردد مردم به راحتی انجام شود
 او ادامه داد: اما راجع به حمل و نقل اتوبوس، از نمایشگاه 

گردشــگری اتوبــوس هایــی ویــژه انتقــال عالقــه منــدان به 
بازدیــد از نمایشــگاه اختصــاص یافــت که از این بــه بعد به 
فراخــور برگــزاری نمایشــگاه هــا و بــه درخواســت مجموعه 
شــرکت نمایشــگاه های بین المللی فارس خطوط ویژه ای 
را تخصیص خواهیم داد تا تردد مردم به راحتی انجام شود. 
* تعامــل تبلیغاتــی بین شــهرداری و ســایت نمایشــگاهی 

فارس طی توافق دو طرفه می تواند شکل بگیرد
شــهردار شــیراز به حوزه  تعامل تبلیغاتی بین شــهرداری و 
ســایت نمایشگاهی فارس هم اشاره کرد و گفت: می توان 
طی توافق دو طرفه مدل های تبلیغاتی مختلفی را ارائه کرد، 
از ایــن پس رویکرد شــهرداری یک رویکــرد همکاری در این 

حوزه خواهد بود. 
 دکتــر اســدی گفــت: بــا شــیوه هــای مختلــف و مناســب 
تبلیغاتــی ســطح شــهر مشــکل  تابلوهــای  از  اســتفاده   و 
اطــالع رســانی را بــرای شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللی 

استان رفع خواهیم کرد. 
روشــن  را  مجموعــه  دو  همــکاری  آینــده  شــیراز  شــهردار 
توصیــف کــرد و ادامــه داد: نمایشــگاه فرصــت خیلی خوب 
بــرای رویدادهــای اقتصادی و ســرمایه گذاری اســت، مکان 
و ویترینــی برای جذب ســرمایه گذاران اســت چــرا که جذب 
ســرمایه گــذار از اهداف  شــورا و شــهرداری اســت و تعامل 
دو طرفه با نمایشــگاه هم برای شــورا و هم شــهرداری نوید 

روزهای خوب را خواهد داد. 
 او بیــان کــرد: ایــن قــدر ظرفیت در شــهر وجــود دارد که اگر 
بخواهیم شــهر را متحــول کنیم باید ثباتــی را ایجاد نماییم 
تا بخش خصوصی همانند همین شــرکت نمایشــگاه بین 
المللی فارس به راحتی بتواند به فعالیت خود ادامه بدهد .
دکتــر اســدی اضافــه کــرد: نمایشــگاه مرکــزی بــرای جــذب 
ج اســتان، کشــورهای حاشــیه خلیــج  ســرمایه گــذار از خــار
فارس و ســایر نقاط دنیا اســت و همه دســتگاه ها وظیفه 

دارند به این مجموعه  کمک کنند. 
در این دیدار یک ساعته دکتر فرهادی مدیر عامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی فارس گفت: قطعا این رویکرد 
مثبــت از طــرف شــهردار محترم نشــان از درایــت، تخصص 
و تجربه ایشــان اســت که مــی تواند در آینــده در حوزه های 

مختلف ملموس و مشهود باشد.  

: استاندار فارس در جلسه هم اندیشی و بازدیدها با مدیرعامل آبفا کشور

فارس در سه حوزه کشاورزی، صنعت و به ویژه آب آشامیدنی دچار مشکل است 

2بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور از اجرای پروژه های شرکت آبفا شیراز


