
با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، قدرت خرید آپارتمان در تهران از طریق اوراق تسهیالت 
مسکن دو برابر شده که می تواند محرک ضعیفی برای بازار مسکن باشد.به گزارش ایسنا، روز 
چهارشنبه شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیالت ساخت و یا خرید مسکن از محل اوراق 
گواهی حق تقدم موافقت کرد که بر این اساس در تهران سقف تسهیالت انفرادی ۱۰۰ و برای 
زوجین به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. به این مبلغ می تواند ۴۰ میلیون تومان وام جعاله نیز 
تعلق بگیرد. پیش از این سقف وام در تهران در حالت انفرادی ۶۰ و برای زوجین ۱۰۰ میلیون 
تومان بود که با وام جعاله قابلیت افزایش تا ۱۲۰ میلیون تومان را داشت. افزایش سقف تسهیالت 
از محل اوراق تسه به ۲۰۰ میلیون تومان می تواند تا حد اندکی در تحریک تقاضای مسکن موثر 
باشد.هرچند هنوز تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم افزایش نیافته و هنوز ۱۶۰ میلیون 
تومان است اما  افزایش وام »تسه« به اضافه وام جعاله جمعا به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان می تواند 
حدود نیمی از قیمت یک آپارتمان در مناطق جنوبی شهر تهران را پوشش دهد و بدین ترتیب 

محرک ضعیفی برای ایجاد رونق در بازار مسکن محسوب می شود.وام ۱۶۰ میلیون تومانی 
زوجین تا حدود دو سال قبل حدود ۵۰ درصد قیمت یک خانه ۷۵ متری در تهران را پوشش 
می داد. اما هم اکنون با توجه به قیمت میانگین مسکن در پایتخت که متری ۱۲ میلیون و ۶۶۷ 
هزار  تومان است، با وام ۱۶۰ میلیون تومانی می توان یک اتاق ۱۲ متری خریداری کرد و قدرت 
پوشش دهی این تسهیالت به حدود ۱۷ درصد رسیده است. به همین دلیل متقاضی چندانی 
برای دریافت انواع تسهیالت مسکن به بانک مراجعه نمی کند.روز چهارشنبه، ۴ دی ماه شورای 
پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق موافقت کرد. بر این اساس، در تهران، 
سقف تسهیالت انفرادی مسکن ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوجین ۲۰۰ میلیون تومان تعیین 
شده است. در مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت سقف تسهیالت انفرادی 
۸۰ و زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری )شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر 
و کمتر( سقف تسهیالت انفرادی ۶۰ و زوجین ۱۲۰ میلیون تومان اعالم شده است.همچنین به 

گفته مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، شورای پول و اعتبار بعد 
از موافقت اولیه بانک مرکزی با طرح پیشنهادی بانک مسکن، به افزایش سقف ریالی تعدادی از 
تسهیالت پرداختی بانک مسکن رای مثبت داد و با آن موافقت کرد.مدیر امور ارتباطات و حوزه 
مدیریت بانک مسکن اعالم کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار بعد از ابالغ رسمی به بانک مسکن 
بالفاصله در ستاد بانک وارد مرحله مقدماتی اجرا می شود. در مرحله مقدماتی، ادارات مرتبط 
با این نوع تسهیالت نسبت به تدوین بخشــنامه اجرایی »پرداخت تسهیالت اوراق در سقف 
های جدید« اقدام خواهند کرد و در نهایت بعد از تایید بخشنامه اجرایی مصوبه شورای پول و 
اعتبار توسط هیات مدیره بانک، متن آن به شعب بانک مسکن در سراسر کشور ابالغ می شود و 
پرداخت تسهیالت مصوب شروع خواهد شد.ایزدی تصریح کرد: پس از صدور و ابالغ بخشنامه 
افزایش سقف تسهیالت مســکن از محل اوراق، تمامی شعب بانک مسکن آمادگی پرداخت 

تسهیالت براساس ضوابط و مقررات تعیین شده را دارند.

محاسبه هزینه وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن
به دنبال ایجاد رکود در بازار مسکن، قیمت اوراق تسهیالت مسکن از حدود ۸۰ هزار تومان در 
دو سال قبل به نصف کاهش یافته و در روزهای اخیر »تسه« به ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان رسیده 
است؛ زیرا کاهش قدرت خرید و کسادی معامالت منجر به کاهش مراجعه برای دریافت اوراق 

شده است.
با توجه به این که زوج های تهرانی برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۴۰۰ برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند، هزینه این تعداد اوراق برای آنها ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان می شود. به این مبلغ با احتساب ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید ۸۰ 
برگ تسه خریداری شود، سه میلیون و ۲۸۰ هزار تومان اضافه می شود. در نتیجه در مجموع 
زوجین تهرانی باید برای دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار 

تومان هزینه شود.

قیمت نفت در معامالت روز پنجشنبه که بسیاری از بازارها حال و هوای تعطیالت سال 
نو را داشــتند، تحت تاثیر بهبود دورنمای روابط تجاری آمریکا و چین و توافق کاهش 
تولید اوپک پالس، افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت آتی نفت برنت ۱۶ 
سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش پیدا کرد و به ۶۷ دالر و ۳۶ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۲۰ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش 
پیدا کرد و به ۶۱ دالر و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید.به گفته استفن اینس، استراتژیست 
ارشد بازار در شرکت "اکسی تریدر"، قیمتهای نفت در روزهای پایانی سال تحت تاثیر 

توافق تجاری آمریکا و چین و توافق دســامبر اوپک پالس برای عمیق کردن کاهش 
تولید نفت و همچنین کندی فعالیت نفت شیل، پشتیبانی شده است و همه این عوامل 
به عملکرد قویتر قیمتهای نفت در ســه ماهه اول اشاره دارد.بانکهای جی پی مورگان 
و گلدمن ساکس هفته گذشته دورنمای قیمت نفت را در پی تصمیم اخیر اوپک برای 
تشدید کاهش تولید و بهبود دورنمای تجارت جهانی باال بردند. تحلیلگران بانک یو بی 
اس هم قیمت مورد پیش بینی برای نفت در ســال میالدی آینده را به ۶۰ دالر در سه 
ماهه نخست و ۶۲ دالر در سه ماهه دوم در مقایسه با پیش بینی قبلی ۵۸ دالر و ۵۵ دالر 

افزایش دادند.اوپک و سایر تولیدکنندگان در دسامبر موافقت کردند محدودیت عرضه 
خود را که از سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته اند، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ تشدید کنند 
و کاهش تولید آنها ممکن است به ۲.۱ میلیون بشکه در روز برسد که معادل حدود دو 
درصد از تقاضای جهانی خواهد بود. هر چند تولیدکنندگان آمریکایی برای پر کردن 
هرگونه شکاف عرضه در بازار خشنود خواهند بود و نفت بیشتری را عرضه می کنند که 
در نوامبر به رکورد حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید. رشد بی وقفه تولید باعث باال 
رفتن سطح ذخایر خواهد شد. ذخایر نفت آمریکا امسال حدود یک درصد رشد کرده 

است.بر اســاس گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، اظهار کرده که 
وی و شــی جین پینگ، رییس جمهور چین برای امضای فاز اول پیمان تجاری میان 
واشنگتن و پکن که ماه میالدی جاری مورد توافق قرار گرفت، یک مراسم امضا خواهند 
داشت و این توافق را سریع تر امضا خواهند کرد. این توافق قطعی است و در حال حاضر 
در دست ترجمه است.مناقشــه تجاری ۱۷ ماهه این دو کشور به رشد اقتصاد جهانی 
و تقاضا برای نفت آسیب زد و باعث شــد قیمتهای نفت در طول سال ۲۰۱۹ در بازه 

محدودی معامله شوند.

تیم تحقیقاتی در صرافی بیتمکــس پیش بینی کرده اند 
کــه بیت کویــن در ســال ۲۰۲۰ رکــورد تاریخی ثبت 
نخواهد کرد و در محدوده دو هــزار تا ۱۵ هزار دالر معامله 
خواهد شد.تحلیلگران بیتمکس )BitMex( که یکی از 
بزرگ ترین و محبوب ترین صرافی های متمرکز ارز دیجیتال 
اســت، عمدتا به تحلیل عملکرد بیت کوین و پیش بینی 
 ،)Arthur Hayes( آینــده آن می پردازند.آرتور هیــز
مدیرعامل و تحلیلگران دیگــر در بیتمکس پیش تر هم 
پیش بینی های دقیقــی در مورد قیمــت بیت کوین ارائه 
داده اند و حاال هم اعالم کرده اند کــه این رمرارز محبوب 
در طول سال ۲۰۲۰ رکورد تاریخی ثبت نخواهد کرد و در 

محدوده دو هزار دالر تا ۱۵ هزار دالر معامله خواهد شد.تیم 
تحقیقاتی این صرافی به تازگی در حســاب توییتری اش 
 پیش بینی خود از قیمت بیت کوین را در سال جدید ارائه
 داده اند.بر اساس این پیش بینی ها قیمت بیت کوین در سال 
جاری به کمتر از دو هزار دالر کاهش نخواهد یافت؛ یعنی 
هزار دالر پایین تر از کمترین قیمت سال جاری. در ابتدای 
سال ۲۰۱۹ ارزش بیت کوین ســه هزار و ۱۰۰ دالر بوده 
است.در سر دیگر طیف، قیمت بیت کوین به بیش از ۱۵ هزار 
دالر هم نخواهد رسید؛ یعنی هزار دالر باالتر از رکورد خود 
در جوالی ۲۰۱۹ ، در این پیش بینی همچنین آمده است 
که شاخص نفوذ و تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال 

در کمترین حالت ۳۰ درصد و در باالترین حالت ۷۵ درصد 
خواهد بود.این پیش بینی بیتمکس در حالی ارائه می شود 
که بسیاری از تحلیلگران دیگر بر این باورند که با توجه به 
نصف شدن پاداش اســتخراج بیت کوین )halving(، در 
ماه می ۲۰۲۰، بیت کوین به باالترین ســطح قیمتی خود 
خواهد رسید.بر اساس یک مدل دیگر، پیش بینی شده است 
که ارزش بازار بیت کوین پس از هالوینگ در ماه می، یک 
تریلیون دالر خواهد بود که به معنای افزایش قیمت آن به 
۵۵ هزار دالر است. اما این نظریه نیز از سوی برخی دیگر از 
تحلیلگران رد شده است.تنها زمان مشخص خواهد کرد که 

کدام یک از این پیش بینی ها صحیح خواهد بود.

نیمی از ۷۳۶ میلیون نفر فقیر مطلق جهان در ۵ کشــور 
زندگی می کنند: هند، نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، 

اتیوپی و بنگالش.
به گزارش وب سایت بانک جهانی، طبق جدیدترین داده های 
جامع منتشر شده، نیمی از ۷۳۶ میلیون نفر فقیر مطلق 
جهان در ۵ کشور زندگی می کنند: هند، نیجریه، جمهوری 

دموکراتیک کنگو، اتیوپی و بنگالش.
بنابراین برای کاهش میزان فقر شــدید در جهان شتاب 
دادن به روند فقرزدایی در این ۵ کشــور و آسیای جنوبی 
و کشورهای آفریقایی زیر صحرای بزرگ آفریقا، که خانه 

۸۵ درصد )۶۲۹ میلیون نفر( از فقیرترین افراد کره زمین 
هستند، حیاتی اســت.۳۰ ســال پیش بیش از یک سوم 
جمعیت کره زمین در فقر شدید زندگی می کردند، اما امروزه 
کمتر از ۱۰ درصد از جمعیت جهان با درآمدی کمتر از ۱.۹۰ 

دالر در روز )معیار فقر شدید( زندگی می کنند.
داده های جدید بانک جهانی نشان می دهد که از سال ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۱۵ تنها ۱۵ کشور توانسته اند ۸۰۲.۱ میلیون نفر را 
از فقر مطلق بیرون بکشند. این ۱۵ کشور باالترین سطح 
فقرزدایی در بین ۱۱۴ کشور ثبت شــده در بانک جهانی 

را دارند.

پولی که کارگران شاغل در کشورهای خارجی به وطن خود 
ارسال می کنند به بخشی حیاتی در بسیاری از اقتصادهای 

جهان تبدیل شده است.
به گزارش وب سایت بانک جهانی، پولی که کارگران شاغل 
در کشــورهای خارجی به وطن خود ارســال می کنند به 
 بخشــی حیاتی در بســیاری از اقتصادهای جهان تبدیل

 شده است.
این پول که اصطالحاً به آن رمیتانس گفته می شود امسال 
در کشورهای با درآمد کم تا متوسط به ۵۵۱ میلیارد دالر 
رسید، که این نشــان دهنده افزایشی ۴.۷ درصدی نسبت 

به سال ۲۰۱۸ اســت.رمیتانس از دهه ۱۹۹۰ تا کنون از 
پولی که دولت ها به عنوان کمک رسمی دریافت کرده اند 
بیشتر شده است )به ۳ برابر آن رســیده است( و به انتظار 
می رود در کشــورهای با درآمد کم تا متوســط، تا پایان 
 امسال از ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی )اف دی آی(

 هم بیشتر شود.
در پنــج کشــور تونــگا، جمهــوری قرقیزســتان، 
تاجیکســتان، هایتــی و نپــال، رمیتانس برابــر با ۲۵ 
 درصــد کل تولید ناخالص ملی اســت و یــا از این میزان

 بیشتر است.

قیمت مســکن در تهران پس از چهار ماه قرار گرفتن در مسیر 
کاهشی، آذرماه امســال تحت تاثیر افزایش معامالت مقداری 
رشــد کرد.آذرماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به 
۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت 
به ماه آبان ۶.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۹ درصد 
افزایش یافت. این اولین رشد قابل توجه ماهانه از اردیبهشت ماه 
امسال تا کنون بوده است.پس از آنکه مردادماه سال جاری بازار 
مسکن پایتخت در مسیر آرامش قرار گرفت و سه افت ماهیانه و یک 
افزایش ناچیز را در چهار ماه اخیر به ثبت رساند، آذرماه همزمان با 
پایان ماه صفر و تغییر نرخ بنزین معامالت افزایش محسوسی پیدا 

کرد که منجر به رشد قیمت شد. آنطور که دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی گزارش داده، در آذرماه ۱۳۹۸ تعداد ۹۶۶۴ 
قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به امضا رسیده که نسبت 
به ماه قبل ۱۳۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد 
افزایش نشان می دهد.ارزش ریالی مبایعات انجام شده در آذرماه 
۱۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان ماه امسال 
۱۶۵ درصد و نسبت به آذرماه پارسال ۸۲ درصد رشد نشان می 
دهد.به طور کلی در ۹ ماهه ابتدای ســال جاری ۵۰ هزار و ۲۴۷ 
قرارداد خرید و فروش آپارتمان در تهران منعقد شده که نسبت به 

زمان مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کمتر بوده است.

مرکز مطالعات اقتصادی و بازرگانی مجمع جهانی اقتصاد با 
انتشار گزارشی پیش بینی کرده است که هند تا سال ۲۰۲۶ با 
جلو زدن از فرانسه، انگلیس و آلمان به عنوان چهارمین اقتصاد 
جهان برســد.مرکز مطالعات اقتصــادی و بازرگانی مجمع 
جهانی اقتصاد با انتشار گزارشی پیش بینی کرده است که هند 
تا سال ۲۰۲۶ با جلو زدن از فرانسه، انگلیس و آلمان به عنوان 
چهارمین اقتصاد جهان برسد. آلمان که تا سال ۲۰۰۴ سومین 
اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا و ژاپن بود با ظهور چین به 
عنوان یک قدرت اقتصادی برتر به رده چهارم عقب نشینی 
کرده است.طبق پیش بینی این گزارش، آمریکا تنها کشور 
غیرآسیایی مربع اقتصادی جهان خواهد بود و هر سه کشور 

دیگر آسیایی خواهند بود. هر چند که آمریکا در سال ۲۰۲۶ 
نیز احتماال کماکان بزرگ ترین اقتصاد جهان خواهد بود اما در 
صورت تداوم رشد اقتصادی چین در محدوده شش درصدی 
فعلی این کشور تا ســال ۲۰۳۰ بزرگ ترین اقتصاد جهان 
خواهد شد. ژاپن نیز جایگاه سومی خود را فعال حفظ خواهد 
کرد.تا ســال ۲۰۱۱ حدود ۲۲ درصد جمعیت هند زیر خط 
فقر زندگی می کرده اند که به لطف رشد و توسعه اقتصادی 
این رقم اکنون به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده اســت. وزیر 
اقتصاد هند از برنامه ریزی برای تک رقمی شــدن این نرخ تا 
سال ۲۰۲۵ خبر داد.رشد اقتصادی هند سال گذشته با ثبت 
رشد خیره کننده ۸.۱ درصدی، رکورددار سریع ترین نرخ رشد 

اقتصادی در بین کشورهای در حال توسعه بود. این کشور که 
تا سال قبل ششمین اقتصاد بزرگ جهان بود اندکی پیش با 
دستیابی به اقتصاد ۲.۵۷ تریلیون دالری توانست با پشت سر 
گذاشتن انگلیس به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بدل شود.
در سال ۱۹۹۹ یعنی تنها ۲۰ سال پیش، حجم تولید ناخالص 
داخلی هند تنها ۴۵۹ میلیارد دالر بود اما تنها در دو دهه، حجم 
اقتصاد هند به لطف رشد اقتصادی بسیار سریع شش برابر شده 
اســت و هند اکنون با اقتصاد ۲.۷۲۶ تریلیون دالر پنجمین 
اقتصاد بزرگ جهان است.در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ رشد 
اقتصادی هند باالی ۹ درصد در سال است که در بین تمامی 

کشورهای جهان رکوردی بی نظیر محسوب می شود.

ادامه روند صعودی قیمت نفت در بازار جهانی

پیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰

افزایش 4۰درصدی قیمت مسکن در آذر ماهپول ارسالی کارگران به وطن بخش مهمی از اقتصاد جهان شده است۸۵ درصد فقیرترین  مردم جهان در جنوب آفریقا و آسیا زندگی می کنند

هند تا ۶ سال دیگر چهارمین اقتصاد بزرگ جهان می شود
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ویژگــی خاص اســت که 
شاید کمتر بودجه ای ظرف 
چند ســال اخیر با شرایط 

فعلی تهیه شده...

   محمــــدرضا شهیدی، 
کارشناس اقتصادی

   حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار
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صداوسیما در مدل جدید تبلیغات به 
سوی »سهم از فروش« رفته است؟

مدل جدید  درآمدزایی 
صدا و سیما   از  تبلیغات

با  وجود ثبت 4 هزار شکایت کسی پاسخگوی 
اعتراض کاربران اینترنت  نیست

کالفگی کاربران  از  
کیفیت   اینترنت

برخی   با دریافت  وجه میلیونی، خودروهای پیش فروش  را برای مشتریان ثبت نام می کنند

داللی   با   ثبت نام  تضمینی  خودرو
صفحه۲
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کارگران  در  دام  قاچاقچیان  انسان
گمرک:  در ۹ ماهه نخست امسال کشف قاچاق انسان

 رشد  ۱۰۰ درصدی  داشته  است

گستردگی تبلیغات شرکت شرکت چشمه نوشان 
خراسان یا عالیس در صدا و ســیما در شبکه های 
مختلف نشان می دهد که این شرکت عالوه بر جنبه 
تبلیغات و اطالع رسانی برای محصوالت خود هدف 
دیگری را نیز دنبال می کند. اخیرا در گزارشی که از 
میزان درآمد صدا و سیما منتشر شده نشان می دهد 
 که این سازمان از محل تبلیغات این شرکت درآمد 
۶ هزار میلیارد تومانی را کسب کرده است.  آیا در آمد 
باالی ۶ هزار میلیارد تومانی اش از این شرکت صحت 
 دارد؟ آیا صداوسیما در مدل جدید تبلیغات به سوی 
»ســهم از فروش« رفته اســت؟ دریافت »سهم از 

فروش« از تبلیغات برندهای...

موضوع افت کیفیت اینترنت از آن دست موضوعاتی 
است که سابقه دیرینه در کشور دارد و کاربران شاکی 
نیز سندهای بسیاری در اثبات این ادعا مطرح کرده اند. 
کاهش سرعت و کیفیت اینترنت در مدت اخیر شکایت 
کاربران فراوانی را در پی داشــته به طوری که تنها در 
آبان ماه گذشته میزان شکایات ثبت شده در این رابطه 
به ۴ هزار مورد رسیده است. البته این تعداد مربوط به 
شکایات ثبت شده است و اگر به فضای مجازی و شبکه 
های اجتماعی سری بزنیم آمار این شکایت ها بسیار 

زیادتر از این آمار ارائه شده است ...

با مصوبه شورای پول و اعتبار محقق می شود

افزایش قدرت خرید مسکن از طریق وام



اقتصاد2
ایران وجهان

خیلی از مشــتریان خودرو 
از روند ثبت نــام برای پیش 
فروش و یا فروش های فوری 
ناراضی هســتند و معتقدند 
افراد خــاص فرصت ثبت نام 
پیدا می کنند. به همین دلیل علی رغم داشتن شرایط 
مورد نیاز، قادر به ثبت نام نمی شوند. به همین دلیل به 

سمت خرید خودرو از بازار روی می آورند.
به گفته شهروندان به مدت چند ثانیه مهلت ثبت نام به پایان 
رسیده و امکان آن فراهم نیست. این مسئله باعث معطلی 
چند ساله برخی از مشتریان برای دسترسی به خودروهای 
پیش فروش شــده و یا فروش فوری شده است. بر اساس 
برخی از گزارش ها فرآیند سخت ثبت نام خودرو باعث رونق 
بازار برخی از دالالن شده است که با تضمین انجام ثبت نام از 
مردم هزینه و پول دریافت  کنند. در واقع مابه التفاوت چند 
ده میلیونی نرخ خودروهای ثبت نامی در کارخانه و بازار 
سبب شده که عده ای ثبت نام صد در صدی و تضمینی در 
طرح های فروش فوری-نقدی خودروسازان را ارائه داده و 

در تعدادی از کانال های تلگرامی به فعالیت بپردازند.
در همین رابطه کننده مردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس مدعی شد: اخیرا مشاهده شده در 
زمان ثبت نام پیش فروش یا فروش فوری امکان ثبت نام 
برای شهروندان عادی وجود ندارد اما عده ای در بازار با 

اخذ پنج میلیون تومان می توانند ثبت نام انجام دهند.
در این خصوص یکی از شهروندان نیز گفت: طی دو سال 
اخیر موفق به ثبت نام برای خودروهای پیش فروش شده 

نشده ام .در حالی که اگر دو سال پیش از بازار  می خریدم؛ 
قیمت ها بسیار پایین تر از حاال بود. یکی دیگر از متقاضیان 
خودرو نیز با اشاره به اینکه 6 ماه در انتظار ثبت نام برای 
خرید خودرو است، گفت: از طریق ۵ سیستم کامپیوتر با  
اینترنت مختلف و سرعت باال موفق به ثبت نام نشدم. البته 
erorها نشانه جلوگیری عمدی از ثبت نام برای افراد عادی 
است.برخی نیز می گویند شبکه داللی ثبت نام تضمینی 

در دیوار در همین راستا رونق گرفته است. 
بنابراین مشکالت موجود ایجاب می کند در این خصوص 
چند مسئله اساسی مورد بررسی قرار گیرد. اول اینکه چه 
مکانیزمی برای حل این مسئله و جلوگیری از فعالیت های 
رانتی وجود دارد؟ دومین مورد وظایف خودروسازان در 
قبال مشتریان است و سومین مسئله اساسی آثاری است 

که این مشکل در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد.
به نظر می رســد جدا از تاخیر خودروسازان در تحویل 
خودروهای پیش فروش شده، پیش فروش های رانتی نیز 
در عدم تاثیر طرح پیش فروش بر کاهش قیمت خودرو در 
بازار نیز موثر بوده است.  بر اساس گزارش های موجود، به 
صورت کلی هدف از پیش فروش خودرو رفع عطش مردم 
برای خرید خودرو و کنترل بازار بوده است اما متأسفانه 
در طول یک سال اخیر که دو شرکت بزرگ خودروساز، 
به طور هفتگی طرح های پیش فروش نقدی و اعتباری 
را اعالم می کردند، نه قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا 
کرد و نه عطش مردم برای خرید خودرو مدیریت و حتی 
رفع شــد. در اوضاع بی ضابطه طرح های پیش فروش 
خودرو، فقط مردم به زحمت خودروهایی را خریداری و 

ماه هاست که منتظر تحویل آنها هستند.
سرپرست معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو البته در 

خصوص حل این مشکل و تسهیل فرآیند ثبت نام برای 
همه وعده داد که از این پس این شرکت با هدف ایجاد 
فرصت برابر، رعایت حقوق مشــتریان واقعی، افزایش 
شانس موفقیت و نیز تسهیل فرآیند ثبت نام خودرو، به هر 
مشتری کد کاربری و رمز عبور اختصاصی ارائه می دهد 
و از ۸ دی ماه ورود به سایت فروش اینترنتی محصوالت 
ایران خودرو و ثبت نام خودرو، مستلزم تعریف کد کاربری 

و رمز عبور اختصاصی هر مشتری است.
او افزود: این طرح فرصت را برای تمــام خریداران برابر 
می کند. برای دریافت نام کاربری ای که مشتری با آن وارد 
شده و خرید خود را انجام دهد، کلید واژه ای درخواستی، 
کد ملی مشــتری اســت که برای تمام مردم، شناسه 
شناخته شده است. ما از شماره ای که شرکت ایجاده کرده 
و ممکن است حفظ کردن آن برای مشتریان دشوار باشد، 
استفاده نمی کنیم؛ هر شخص با کد ملی خود برای اولین 
بار در هر ساعت از شبانه روز می تواند وارد سایت شده و 
پروفایل )حساب کاربری( برای خود ایجاد کند و می تواند 
با شناسه ای که خود مشتری تعریف کرده، وارد سایت 
شده و نسبت به خرید خود اقدام کند. سرپرست معاونت 
بازاریابی و فروش ایران خودرو در رابطه با ایجاد فرصت برابر 
برای همه مشتریان تاکید کرد: تمام اطالعات مشتری که 
قبال وارد شده به صورت مستقیم در فرم های خرید کپی 
خواهد شد؛ بنابراین فرآیند ثبت نام تسهیل شده و مشکلی 
از جهت اینکه در زمان کوتاه مشتری بتواند اطالعات را 
درست وارد کند، پیش نخواهد آمد. ضمن اینکه با افزوده 
شدن این مرحله به فرآیند ثبت نام، امکان سوءاستفاده 
برخی از افراد در به کار بردن مشــخصات شخصی و کد 
 ملی دیگران در ثبــت نام خودرو محدود و مشــتریان

 واقعی فرصت های بیشتری برای ثبت نام خواهند داشت.

نظارت کامل بر ثبت نام های اینترنتی
یک مقام مسئول در شــرکت خودروسازی با اشاره به 
اینکه تمامی سازمان های نظارتی در فرآیند ثبت نام و به 
طور کلی ثبت نام اینترنتی حضور دارند و امکان تخلف 
و یا خطا تقریبا صفر است، به »کســب و کار« گفت: 
تعداد محدودی از متقاضیان در ساعت مشخصی برای 
پیش خرید خودرو اقدام می کنند. از آنجایی که میزان 
خودروهای پیش فروش شــده نیز محدود  و از طرفی 
تقاضا زیاد است، نمی توان توقع پاسخ گویی به این حجم 
از تقاضا را داشت.  از طرفی هجوم مردم برای ثبت نام در 
ساعات مشخصی که به نوعی باعث اختالل در فرآیند 

ثبت نام می شود، چین مشکلی را موجب خواهد شد.

رانت در ثبت نام خودرو شایعه است
وی با رد شایعات مبنی بر رانت در ثبت نام خودرو، افزود: 

این صحبت ها کار شایعه پردازان است که تالش می کنند 
چهره بدی از صنعت خودرو ترســیم کنند. در حالی که 
اندک تاملی در شــرایط کنونی از این ابهامــات پرده بر 
می دارد. باید بدانیم که در شــرایط فعلی ما در تحریم به 
سر می بریم و شرکت های خودروساز خارجی از ایران رفته 
و شــرایط برای تولید خودرو بسیار سخت شده است. در 
شرایط تحریمی نمی توان از خودروسازان توقع افزایش 
تولید داشت. به همین دلیل وقتی میزان خودروهای پیش 
فروش شده محدود است، خیلی از مردم موفق به دسترسی 
به خودروی پیش فروش نمی شــوند. چه ایــن مردم از 
متقاضیان واقعی خودرو باشــند و چه دالل خودرو. این 
مقام مسئول با اشاره به، به تخصیص کد کاربری و رمز عبور 
اختصاصی برای ثبت نام و تاثیر این اقدام بر تسهیل فرآیند 
ثبت نام خودرو، ادامه داد: هدف از این کار کاهش تب داللی 
خودرو و بستن دست دالالن برای خرید خودرو است. در 
این حالت هر فرد با کد ملی قادر به خرید یک خودرو است. 

در حالی که فرآیند ثبت نام تسهیل نمی شود. 

برخی   با دریافت  وجه میلیونی، خودروهای پیش فروش  را برای مشتریان ثبت نام می کنند

داللی   با   ثبت نام  تضمینی  خودرو

وزیر راه و شهرسازی:
۲۴۰هزار نفر متقاضی مسکن 

ملی شدند
وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲۴۰ هزار متقاضی برای 
طرح اقدام ملی مسکن در ســطح کشور ثبت نام 
کردند. به گزارش ایرنا، محمد اسالمی روز پنجشنبه 
در آیین کلنگ زنی طرح اقدام ملی مسکن مازندران 
در ســاری افزود:  در مجموع در قالب طرح اقدام 
ملی مســکن حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در 
سطح شهرهای ایران با مشارکت متقاضیان ساخته 
می شــود. وی اضافه کرد : حدود ۱۰۰ هزار واحد 
مسکونی طرح اقدام  ملی در بافت فرسوده و مابقی 
در سایر اراضی پیش بینی با مشارکت مردم احداث 
خواهد شد و این وزارتخانه نیز کار نظارت بر ساخت 
این واحد ها را انجام می دهد. به گفته وی، متقاضیان 
ساخت مسکن ملی در بافت فرسوده از تسهیالت 
یارانه ای تا سقف ۵۰ درصد وام مورد نیاز برخوردار 
خواهند شد. وزیر راه و شهرسازی  خاطرنشان کرد: 
براســاس تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی 
و بنیاد مســکن این نهاد حــدود ۱۰۰ هزار واحد 
مسکونی طرح اقدام ملی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار 
نفر را  اجرایی می کند. اسالمی در مورد مقایسه طرح 
اقدام ملی مسکن با مسکن مهر دولت گذشته گفت: 
طرح اقدام ملی مسکن متقاضی محور بوده به طوری 
که مردم سازنده اصلی مسکن هستند و ما ضمن 

نظارت، کارهای پشتیبانی را انجام می دهیم.
وی اضافه کرد : در بخش مسکن مهر ما همچنان 
با تعداد زیادی واحدهای مسکونی بدون متقاضی 
مواجه ایم که با وجود پایــان این طرح همچنان 
این واحدها متقاضی ندارند و این در حالیست که 
در طرح ملی ما متقاضی ثبت نامی دارای شراط 
داریم . اسالمی یکی از این پشــتیبانی ها را ارایه 
کارت اعتباری مصالح ساختمانی بیان کرد که با 
این کارت مصالح ساختمانی ارزان قیمت در اختیار 
متقاضیان ساخت قرار می گیرد. وی در مورد برخی 
نابسامانی در مســکن مهر تحویلی به خصوص 
کمبود زیرساخت ها گفت: مالکان این واحدها باید 
بخشی از این مشکالت زیرساختی را از پیمانکاران 
طلب کنند و عالوه بر آن برای انعقاد قرارداد نیز به 
بانک عامل مراجعه کنند. همزمان با حضور وزیر راه 
و شهرسازی به مازندران عملیات اجرایی  ۲هزار و 
۳۰۹واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن 

در این استان شروع شد.

بر اساس آخرین آمار
افزایش ۴۰درصــدی قیمت 

مسکن در آذر ماه
قیمت مسکن در تهران پس از چهار ماه قرار گرفتن 
در مسیر کاهشی، آذرماه امسال تحت تاثیر افزایش 
معامالت مقداری رشــد کرد. به گزارش ایســنا، 
آذرماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران 
به ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع 
رسید که نسبت به ماه آبان 6.۸ درصد و نسبت به 
ماه مشابه ســال قبل ۳۹.۹ درصد افزایش یافت. 
این اولین رشد قابل توجه ماهانه از اردیبهشت ماه 
امسال تا کنون بوده اســت. پس از آنکه مردادماه 
سال جاری بازار مسکن پایتخت در مسیر آرامش 
قرار گرفت و سه افت ماهیانه و یک افزایش ناچیز را 
در چهار ماه اخیر به ثبت رساند، آذرماه همزمان با 
پایان ماه صفر و تغییر نرخ بنزین معامالت افزایش 
محسوســی پیدا کرد که منجر به رشــد قیمت 
شد. آنطور که دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی گزارش داده، در آذرماه ۱۳۹۸ تعداد 
۹66۴ قرارداد خرید و فروش مســکن در تهران 
به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۳۷ درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش 
نشان می دهد. ارزش ریالی مبایعات انجام شده 
در آذرماه ۱۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بوده که 
نسبت به آبان ماه امسال ۱6۵ درصد و نسبت به 

آذرماه پارسال ۸۲ درصد رشد نشان می دهد.
به طور کلی در ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۵۰ هزار 
و ۲۴۷ قرارداد خرید و فروش آپارتمان در تهران 
منعقد شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 
۵۰ درصد کمتر بوده است. میانگین قیمت مسکن 
شهر تهران در ۹ ماهه امسال ۱۲ میلیون و ۸۹۰ 
هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به سال 
گذشته در همین زمان ۷۰.۵ درصد افزایش نشان 
می دهد. همچنین ارزش ریالی کل معامالت انجام 
شده در ۹ ماهه امســال ۵۳ هزار و ۴۱۰ میلیارد 
تومان بوده که از کاهش ۱۵.6 درصدی نسبت به ۹ 
ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ حکایت دارد. از سوی دیگر 
آمار تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی 
صادره آبان ماه در ماه آذر ارایه شده که نشان می 
دهد تعداد واحد مسکونی در پروانه های صادره در 
آبان ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۵۰۴۵ واحد بوده که نسبت 
به ماه قبل ۸.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته ۴.۹ درصد کاهش یافته است.

اخبار

سرمقاله

  محمد رضا شهیدی، کارشناس اقتصادی
بودجه ســال ۱۳۹۹ دارای چند ویژگی خاص اســت که شاید کمتر 
بودجه ای ظرف چند سال اخیر با شرایط فعلی تهیه شده باشد، در مرحله 
اول افزایش فشار تحریم های آمریکا خصوصاً تاثیرگذاری آن در کاهش 
صادرات نفت باعث شده ، اعداد و ارقام بودجه که سال ها اتکای اصلی آن 
به درآمد حاصل از فروش نفت بوده را تحت تاثیر قرار دهد. هم زمانی تهیه 
بودجه با مسائل به وجود آمده در آبان امسال باعث شد اقدامات جسورانه 
که عمدتاً همراهی مردم را می طلبد به صورت محتاطانه تری مدنظر قرار 
گیرد و زمان انتخابات مجلس و همزمانی آن با فصل بودجه نیز مزید بر 
علت شده است بدیهی است عمده کنندگان در حوزه های انتخابی خود 
دغدغه دوباره انتخاب شدن را دارند لذا عالوه بر اینکه وقت کافی برای 
رسیدگی به الیحه بودجه را ندارند ارقام و اعداد بودجه را نیز نه از منظر 

اقتصاد کالن کشور بلکه عمدتاً از نگاه رای آوری می نگرند.
اعداد و ارقام بودجه نشان دهنده آن است که علی رغم تاکیدات مسئوالن 
عالیرتبه نظام برای تغییر شیوه بودجه نویسی، تقریباً مشابه سالهای قبل 
با تغییراتی به مجلس ارائه شده است . الیحه بودجه سند دخل و خرج 
کشور برای سال آینده است و مهم ترین شاخصه های بودجه ۹۹ در 

مقایسه با بودجه ۹۸ به شرح ذیل است:
۱( درآمد مالیاتی ۲۷ درصد افزایش خواهد داشت این در حالی است 
که اقتصاد رسمی کشور در حالت رکود به سر می برد و اگر بخواهند از 
مودیان فعلی مالیات اضافی اخذ کنند موجب رکود بیشتر و افزایش 
نرخ بیکاری خواهد شد مگر اینکه اخذ مالیات از اقتصاد زیر زمینی و 
غیر رسمی که ســال ها با ابداع روش های مختلف از پرداخت مالیات 
خودداری کرده اند مدنظر باشــد که تحقق آن به سادگی امکان پذیر 

نبوده و با ساختار فعلی نظام مالیاتی همخوانی ندارد.
۲( درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ 

که سال مناسبی از نظر فروش نفت نبوده است 66 درصد کاهش دارد 
که حتی تحقق همین مبالغ نیز جای تامل و عدم تحقق پذیری دارد.

۳( یکی از موارد مهم جایگزینی کاهش درآمد نفتی با درآمد حاصل 
 از فروش و واگــذاری اموال منقول و غیر منقــول دولتی در بودجه 
پیش بینی شــده اســت که نســبت به امســال بیش از ده برابر و 
۱۰۰۰درصد افزایش در ارقام مندرج شده است که در فضای واقعی 
و با ساختارهای فعلی تصمیم گیری و رعایت ضوابط و مقررات بعضاً 
دست و پاگیر امکان تحقق ده برابری درآمد حاصل از فروش دارائی ها 
وجود ندارد.۴( یکی دیگر از راه های درآمدی مندرج در ارقام بودجه، 
واگذاری شرکت های دولتی و ســهام آن از طریق بورس و سایر روش 
های واگذاری است و در این خصوص حدود ۲۲۰ درصد افزایش درآمد 
پیش بینی شده اســت و جالب توجه اینکه برای این مهم در تبصره 
۲ بودجه وزارت اقتصاد و دارائی با همکاری ســازمان برنامه و بودجه 
مکلف شده که حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ سامانه یکپارچه 
اطالعات شرکت های دولتی را تکمیل کند. این موضوع نشان دهنده این 
است که دولت به صورت دقیق اطالعات شرکت های دولتی که بیش از 
6۰ درصد کل بودجه را شامل می شود را ندارد چه رسد به اینکه بخواهد 
این شرکت ها را آماده فروش سازد، از طرفی ظرف دو دهه گذشته که از 
خصوصی سازی می گذرد عمده شرکت های دولتی قابل فروش واگذار  

شده است. فلذا تحقق این درآمدهم چندان اطمینان بخش نیست.
۵( در تبصره ۱ پرداخت قسمتی از بدهی های دولت به مبلغ چهل هزار 
میلیارد تومان از طریق تحویل نفت خام بر اساس قیمت بورس انرژی و 
منطقه ای به اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است به عبارتی 
فرضاً پیمانکاران که طلب از دولت دارند می توانند به میزان طلب خود 
نفت خام از دولت بگیرند این موضوع گرچه تا حدودی راهگشا در دور 
زدن تحریم هاست، ولیکن سازوکار اجرائی آن و پیدا کردن بازارهای 

خرید نفت خام توسط طلبکاران دولت برای سال ۱۳۹۹ به آسانی به 
دست نخواهد آمد.

 6( در تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۹ موضوع جابه جایی کارکنان 
دولت سایر ســازمان ها آمده اســت که در صورت تصویب بودجه، 
دســتگاه های اجرائــی می توانند نیروهــای مازاد خود را به ســایر 
دستگاه های دولتی بفرستند و در صورت عدم موافقت مستخدم نسبت 
به بازخریدی یا بازنشستگی آنها اقدام کنند با مراجعه به عمده ادارات 
می توان مشــاهده کرد که بیکاری در  حد چشمگیری در سازمان ها 
وجود دارد و در این حالت عالوه بر بهره وری کم عمدتا هزینه زا هستند 
و از طرفی برخی دستگاه ها با کمبود نیروی انسانی روبرو هستند که 

امکان جابه جایی پرسنل دولت از نکات مثبت بودجه ۹۹ است.
۷( کاالهای اساسی با نرخ دالر ۴۲۰۰ تومان در بودجه محاسبه شده 
است گرچه در نگاه اول این موضوع می تواند کمک به معیشت مردم 
و جلوگیری از تورم بیشتر تلقی شود اما  تجربه نشان داده است که 
هرگونه توزیع رانت همواره با مسئله مواجه شده است پرداخت دالر 
۴۲۰۰ تومانی همواره با عدم برگشت قسمتی از کاال و بیش اظهاری در 
قیمت خرید کاال و سوء استفاده همراه است. روند درست موضوع این 
است که کلیه کاالها با نرخ واقعی وارد شود و مابه التفاوت درآمد حاصل 
از این موضوع توسط سازمان های بیمه گر و حمایتی بین اقشارکم 
درآمد توزیع شود به طور مثال اختصاص دالر ۴۲۰۰ به بخش کاغذ، 
الستیک، دارو و شکر در کشور گرچه در  نگاه سطحی حاکی از کمک 
به اقشار کم درآمد است ولیکن علی رغم تمامی کنترل های دولتی به 
میزان ارز تخصیص یافته ۴۲۰۰ تومانی )که مبلغ آن باالی ۱۰ میلیارد 
دالر است( مقداری از آن صرف واردات کاالهای دیگر و سوء استفاده 
می شود، تشــکیل پرونده های متعدد قضائی در این خصوص موید 
موضوع اســت. قاچاق این کاالها نیز به علت تفاوت نرخ ارز به وجود 

می آید که از مضرات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهدبود.
۸( در تبصره ۳ نیز اجازه ۳۰ میلیارد دالر فاینانس و استقراض خارجی 
پیس بینی شده که تحقق آن با توجه به فضای فعلی بین المللی ناشی از 
تحریمها دور از انتظار است و همچنین ۸۲  درصد افزایش درآمد ناشی از 
فروش اوراق مالی مشارکت و مشابه آن در  الیحه بودجه پیش بینی شده 

است که عمده سررسید آن به دولت های بعدی می رسد.
 حلقه مفقوده در  تدوین الیحه بودجه این اســت که علیرغم کاهش 
درآمد ناشــی از فروش نفت، هزینه های جاری کشور افزایش نشان 
میدهد و این در حالی اســت که حتی در اقتصاد خانوار نیز مدیریت 
خانواده وقتی درآمد کاهش می یابد به سمت کاهش هزینه ها حرکت 
خواهد کرد و به قول ســعدی علیه الرحمه "چو دخلت نیست، خرج 
آهسته تر کن" سوال اینجاست که چرا با نگاه کاهش هزینه های دولتی 
به بودجه نگریسته نشــده و هزینه های بودجه افزایشی است. حذف 
هزینه های غیر ضروری، کوچک کردن دستگاه های عریض و طویل 
و بعضاً موازی و ناکارآمد دولتی و شبه دولتی در شرایط فعلی باید به 
عنوان اســتراتژی اول تدوین بودجه مدنظر قرار می گرفت که از این 

مهم غفلت شده است. 
با این روش بودجه نویسی اقالم درآمدی تحقق نیافته و هزینه ها افزایش 
خواهد داشت و نتیجه وضعی آن ورود پول پر قدرت)چاپ اسکناس( و 
در نتیجه افزایش نقدینگی بیشتر و افزایش تورم چندین برابر افزایش 
حقوق کارکنان خواهد بود که به نظر می رسد بهتر است که کنندگان 
مجلس شورای اسالمی با تامل بیشتری بودجه را بررسی کرده و با در 
نظر گرفتن واقعیات ارقام و اعداد و امکان تحقق آن بودجه را بررسی 
کند. عوارض عدم تصویب بودجه و پرداخت یک دوازدهم ماهیانه در 
سال آتی، تا تدوین بودجه متناسب با واقعیات بهتر از تصویب بودجه با 

ساختار معیوب فعلی است.

حلقه مفقوده  در تدوین الیحه  بودجه
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دبیر شورای  عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: ساالنه ۲۰ میلیارد 
دالر صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصــادی صورت می گیرد و رونق تولید 

موجب اشتغال زایی ۵۱۰ هزار نفر در این مناطق شده است.
مرتضی بانک از افزایش توانمندســازی اقتصادی در مناطق ویژه اقتصادی 
کشور خبر داد و افزود: ساالنه ۲۰ میلیارد دالر صادرات از مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی صورت می گیرد و رونق تولید موجب اشتغالزایی ۵۱۰ هزار نفر در 
این مناطق شده است. ۱۹۰۰ واحد در این مناطق فعالیت می کنند و با توجه به 
عدم استفاده این مناطق از بودجه و خدمات عمومی دولتی، مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی می توانند الگوی خوبی برای فعالیت های خالص بخش خصوصی 
باشند.وی با بیان اینکه در ۵۰ سال اخیر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

در دنیا مورد توجه قرار گرفته اســت گفت: حدود ۱۴۰۰ منطقه آزاد و ویژه 
اقتصادی در دنیا وجود دارد که بسیاری از آنها در کشورهایی با اقتصاد آزاد ایجاد 
شده اند. مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای  عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اظهار داشت: ایجاد اکوسیستم های ویژه اقتصادی در دنیا از اهمیت باالیی 

برخوردار است چرا که به رشد و توسعه ابعاد مختلف تجاری کمک می کند.

مشاور رئیس جمهور مطرح کرد

صادرات ساالنه ۲۰ میلیارد دالر 
کاال از مناطق آزاد و ویژه

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

افزایش نرخ سکه به ۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان
بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران روز )چهارشنبه( با رشد ۱۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به چهار میلیون و ۵۵۵ هزار تومان رسید. قیمت طال و سکه 

همواره تحت تاثیر نرخ دالر و اونس طال قرار دارد که بهای دالر در روزهای گذشته ثابت بوده، اما قیمت اونس طال در بازارهای جهانی روندی افزایشی داشته است. بر این اساس، قیمت ها 
در بازار سکه و طال تحت تاثیر رشد قیمت اونس دالر در بازارهای جهانی، باال رفته است. اونس طال اکنون به نرخ یک هزار و ۵۰۰ دالر رسید.

شــرایط بد اقتصــادی و به 
ویژه افق مبهم آینده اقتصاد 
کشور بســیاری از مردم را به 
فکر مهاجرت از کشور انداخته 
است که البته درصد زیادی 
از این مهاجرت ها غیرقانونی است. از جمله شیوه های 
خطرناکــی که برای مهاجــرت از کشــور و به منظور 

پناهندگی کاربرد دارد، قاچاق انســان  است که بر خی 
از گزارش ها و آمارها حاکی از افزایش آن در کشور است. 
در حالی که این مهاجرت غیرقانونی و نامتعارف قربانیان 
زیادی داده است. اما مسئله این است که قاچاقچیان این 

خطرات را به جان می خرند.
یکی از دالیل اصلی قاچاق انسان بی ثباتی های سیاسی 
است که در رابطه با کشورهایی مثل سوریه، افغانستان 
و برخی از کشورهای همســایه قابل ذکر است. اما در 
رابطه با کشــور ما آنچه باعث این امر شــده وضعیت 

بد اقتصادی کشور طی دو ســال اخیر است که پیامد 
آن خروج برخی از افراد به دلیــل اقتصادی و در قالب 
باندهای قاچاق انســان از کشــور اســت . برای مثال  
وقتی شــرایط زندگی در ایران به سبب تحریم های 
ناجوانمردانه آمریکا بر مهاجران افغانی ســخت شود، 
طبیعی اســت که این طیف بزرگ از جمعیت به فکر 
مهاجرت به آن سوی ایران یعنی اروپا باشد. از طرفی  در 
کنار قاچاق انسان که خطرات جانی زیادی برای افراد 
دارد، مهاجرت ها با شیوه های غیرقانونی دیگر نیز قربانی 

زیادی گرفته است. از جمله این شیوه ها مهاجرت با قایق 
است که تجربه هم نشان داده بسیاری از آنها به مقصد 
نمی رســند. با توجه به خطرات این مهاجرت ها و آثار 
منفی آن باید پرسید که مسئوالن کشور و همچنین 
سیاســت گذاران از چه راهکارهایی باید با این پدیده 
منفی برخورد کنند؟ به عبارتــی راه حل کاهش این 

مهاجرت ها و آثار آن چه خواهد بود؟
در همین رابطه ســخنگوی گمرک گفت: در ۹ ماهه 
نخست امسال در زمینه کشف قاچاق انسان نسبت به 
مدت مشابه رشــد ۱۰۰ درصدی را در گمرکات شاهد 

بودیم.
به گزارش خبرگزاری شبســتان، سید روح اله لطیفی 
اعالم کرد: در ۹ ماهه نخست امسال، ۸۱۸ نفرکه از طریق 
غیر قانونی و قاچاق قصد خروج از کشور را داشتند توسط 

پرسنل گمرک کشف و تحویل مقامات قضایی شدند. 
سخنگوی گمرک افزود: در رابطه با قاچاق این ۸۱۸ نفر 
۲۰۳ پرونده قضایی تشکیل شده که این تعداد کشفیات 
نسبت به مدت مشابه ســال ۹۷ رشدی ۱۰۰ درصدی 

داشته است.
لطیفی در ادامه اعالم کرد: بیشتر کشفیات گمرک در 
حوزه قاچاق انسان مربوط به گمرک بازرگان بوده و افراد 
با تابعیت افغانستانی نیز در صدر این کشفیات قرار دارند.

ســخنگوی گمرک در خصوص آمار کشفیات قاچاق 
انسان از سال ۹۴ تا کنون گفت: طی سالهای ۹۴ تا پایان 
۹ ماهه سال ۹۸، پرسنل گمرک توانستند در مجموع 
یک هزار ۸6۲ نفر را که به صــورت قاچاق قصد خروج 
از کشور را داشتند را کشف و تحویل مقامات انتظامی 

و قضایی دهند.

گمرک:  در 9 ماهه نخست امسال کشف قاچاق انسان  رشد  1۰۰ درصدی  داشته  است

کارگران  در  دام قاچاقچیان  انسان
ثمانه نادری

News kasbokar@gmail.com

کارگران در دام قاچاقچیان انسان
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار

 شرایط بد اقتصادی کشور باعث شده خیلی از گروه های ضعیف جامعه از جمله اقشار کارگری به این دلیل که هزینه مهاجرت قانونی را ندارند، از روش های غیرقانونی برای 
مهاجرت استفاده کنند.  از جمله این روش ها قاچاق انسان است. 

در حال حاضر بازار کار دچار نارسایی ها و مشکالت زیادی است. آینده اقتصاد کشور مبهم است و معلوم نیست در شرایط تحریمی و در افق پیش رو چه اتفاقی در انتظار اقتصاد 
کشور خواهد بود. از سویی زنگ خطر ریزش اشتغال در برخی از حوزه ها به صدا درآمده است. وقتی بازار کار محدود و کوچک می شود و نیروی کار از پیدا کردن شغل مناسب 
مایوس است، راه فریب نیروی کار توسط قاچاقچیان انسان باز می شود. به عبارتی سودجویان با وعده های آنچنانی نیروی کار را از کشور خارج می کنند. از آنجایی که برخی از 
این افراد عمدتا بی اطالع و ناآگاه هستند، در دام باندهای قاچاق می افتند.  از این افراد  فریب خورده معموال در کشورهای دیگر بهره کشی شده و حقوق و مزایای آنها پرداخت 
نمی شود. از طرفی نهادهای حامی نیروی کار طی دو سال اخیر برای حل این مشکل راهکار موثری ارائه نداده اند و نیروی کار از کمترین حقوق خود حتی در بعد دستمزد منطقی 
محروم است. دولت در عمل نشان داده قادر به حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیست. از سویی این شرایط باعث شده فعالیت های تولیدی نیز صرفه اقتصادی نداشته باشد. در 

چنین شرایطی برخی از افراد به قیمت جان خود از کشور به طور قاچاقی و یا با قایق هایی که معلوم نیست به مقصد برسد یا نه، از کشور خارج می شوند.



3 اقتصاد
ایران
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گســتردگی تبلیغات شرکت شــرکت چشمه نوشان 
خراســان یا عالیس در صدا و ســیما در شــبکه های 
مختلــف نشــان می دهــد که ایــن شــرکت عالوه 
بر جنبه تبلیغات و اطالع رســانی بــرای محصوالت 
خود هدف دیگری را نیــز دنبال می کنــد. اخیرا در 
گزارشــی که از میزان درآمد صدا و ســیما منتشر شده نشــان می دهد که 
این ســازمان از محل تبلیغــات این شــرکت درآمد 6 هزار میلیــارد تومانی 
را کســب کرده اســت.  آیا در آمد باالی 6 هــزار میلیارد تومانــی اش از این 
 شــرکت صحت دارد؟ آیــا صداوســیما در مــدل جدید تبلیغات به ســوی 

»سهم از فروش« رفته است؟

دریافت »ســهم از فروش« از تبلیغات برندهای داخلی به جای 
تخفیف تبلیغات

در واقع این حجم خارج از عرف تبلیغات برندهای مختلف به دلیل مدل تجاری 
جدید در رسانه ملی است که طی آن صداوسیما به جای گرفتن مستقیم هزینه 
تبلیغات از شرکت ها، با برندها در »ســهم از فروش« محصوالت شان شریک 
می شود. مشارکتی که باعث می شود رسانه ملی از تمام ظرفیت تبلیغاتی خود 
برای فروش هرچه بیشتر آن محصوالت استفاده کند. این در حالی است که صدا 
و سیما موظف اســت برای تبلیغات تولیدات داخلی تخفیفات ویژه ای به آنها 

بدهد.  یک منبع آگاه در این مورد گفت که تیزرهای تبلیغاتی شرکت عالیس 
توسط یک شرکت تبلیغاتی در مشهد آماده شــده و این شرکت پول ناچیزی 
بابت ساخت این تیزرها پرداخت کرده است. به گفته این منبع آگاه که نخواست 
نامش فاش شود، در پخش تبلیغات شرکت عالیس توسط صدا و سیما، آژانس 
های تبلیغاتی حضور ندارند و شــرکت عالیس به صورت مستقیم با اداره کل 

بازرگانی صداوسیما قرارداد امضاء  کرده است.

کسب و کار خانوادگی
کارخانجات تولیــدی »عالیس«، یــک مجموعه  کامال خصوصــی و یکی از 
بزرگترین تولیدکنندگان انواع نوشــیدنی در سطح کشــور است که اهداف 
و سیاســت های خود را در زمینی به مســاحت ۱۰ هکتار با زیربنایی معادل 
۴۵۰۰۰ مترمربع واقع در شــهرک صنعتی چناران دنبال می کند. محمدتقی 
فیاض، مدیرعامل کارخانه چشمه نوشان خراسان، محمدرضا فیاض به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و محمد تقی فیاض به ســمت رییس هیئت مدیره 
این شرکت هستند که شــرکت نیک گستر ستاره شــرق و شرکت رزین فرم 
چناران، شرکت بیمارستان فیروزه فیاض و شرکت توسن پخش ستاره کیش 
هم متعلق به این خانواده می باشــد. در قطر، امارات، سوریه، عراق، کردستان 
عراق، قزاقستان، ترکمنستان، لبنان، افغانســتان، پاکستان و... نیز نمایندگی 

این شرکت ایجاد شده است. 

انحصار تبلیغاتی عالیس در صداوسیما و تبلیغات پرفشار
درآمد صداوســیما از محل تبلیغات عالیس، تنها در پنج شــبکه تلویزیونی، 

»ماهانه یک هزار و ۸6۳ میلیارد تومان« اســت. بزرگ ترین قرارداد تبلیغاتی 
صداوسیما در سال جاری با این هلدینگ ایرانی است که این هلدینگ حدود 

۱۷ برند مختلف دارد.
برخی فعاالن صنعت صنایع غذایی بر این باورند که این شــرکت زیادی رشد 
کرده اســت و این اتفاق را بســیار عجیب عنوان کرده اند. هم چنین برخی بر 
این باورند که تبلیغات گسترده عالیس در صداو سیما درست است که صدای 
مخاطبان را درآورده اما درآمدزایی بســیار زیادی برای صدا و ســیما بدست 
آورده است. بر این اســاس کارشناســان معتقدند که جدا از این که تلویزیون 
نمی تواند وارد فعالیت های تولیدی شــود بزرگ ترین ایرادی که می توان به 
این نوع قرارداد که تلویزیون در ســود فروش شرکت تبلیغ دهنده شریک می 
شود، گرفت ایجاد شائبه انحصار تبلیغاتی اســت چون تلویزیون به جای پول 

تبلیغ درصدی از درآمد حاصل از فروش را دریافت می کند پس هر چه فروش 
شرکت تبلیغ دهنده بیشتر شــود، درآمد تلویزیون هم بیشتر خواهد شد. در 
این مورد خاص، انحصار تبلیغاتی عالیس در صداوسیما و تبلیغات پرفشار این 
 شرکت ممکن است باعث  شود تا فروش شرکت های رقیب عالیس، به نحو قابل 

توجهی کاهش یابد.

آگهی تلویزیون؛ حداقل ساعتی 1.3 میلیارد
طبق قانون ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی های رادیویی و تلویزیونی 
که در بهمن ماه سال گذشته توســط اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما 
ابالغ شد و از اول فروردین ماه امســال قابل اجرا بود، میزان هزینه آگهی های 
تلویزیونی در ۳۵ طبقه تعریف می شــود که حداقل هر ثانیه ۷۵ هزار تومان تا 
حداکثر هر ثانیه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. اگر نرخ هر ثانیه ۷۵ هزار 
تومان را تنها برای پنج شبکه تلویزیونی در نظر بگیریم یعنی تلویزیون حداقل 
ثانیه ای ۳۷۵ هزار تومان و ســاعتی ۱.۳ میلیارد تومان به واسطه تبلیغاتش از 
این پنج شــبکه درآمد دارد. آن وقت اگر قرار باشد تنها پنج ساعت در روز هم 
این شبکه ها آگهی داشته باشــند تلویزیون، روزانه بیش از 6.۷ میلیارد تومان 
 درآمد دارد. این رقم حاکی از درآمد حدود 2.۵ هزار میلیارد تومان در ســال

 )معادل ۳6۵ روز( است.
در مــورد طبقات این تعرفه هــای آگهی ها هــم در ماده ۱۵ ایــن قانون این 
توضیح ارائه شده است: »چنانچه براســاس عرضه و تقاضا یک بسته آگهی در 
نیمه اول هر ماه بیش از 6۰، ۷۵ یا ۹۰ درصد از حجم آن بســته آگهی باشــد 
به ترتیب یک، دو و ســه طبقه افزایش خواهد یافــت و همچنین چنانچه به 
 ترتیب ۱۰، 2۰ و ۳۰ درصد حجم را اشغال کند به ترتیب یک، دو و سه طبقه 

کاهش داده خواهد شد.

صداوسیما در مدل جدید تبلیغات به سوی »سهم از فروش« رفته است؟

مدل جدید  درآمدزایی صدا و سیما  از تبلیغات
صدا و سیما در سود شركت عالیس شریک است

هجمه بر تولید داخلی موفق 
محمدتقی فیاض، مدیرعامل عالیس

در حال حاضر با احتساب نمایندگی های سراسر کشور بیش از ۴ هزار نفر اشــتغالزایی در این شرکت وجود دارد که می تواند در آینده ای نزدیک به رقمی نامحدود نیز برســد. وضعیت تبلیغات ما با صدا و سیما قرارداد پنهانی 
نیست که بخواهیم در رابطه با شفاف سازی آن مشکلی داشته باشیم.  در حالی که تمام شرکت ها و سازمان ها در صدا و سیما اقدام به تبلیغات گسترده می کنند اتفاقی که افتاده هجمه ای است که تنها برای شرکت عالیس به 
راه افتاده است. چرا باید در میان تمام این شرکت ها تنها انگشت اشاره به سمت ما باشــد؟ افرادی که در این باره اظهار نظر می کنند حتما دارای نیت خاصی هستند چراکه حمایت از تولید داخل و تولیدکننده داخلی بر اساس 
شعاری که سال هاست بر آن تاکید می شود وظیفه هر سازمانی است. مبلغ قرارداد ما نیز کف تعرفه است و مانند شرکت های دیگر هستیم. ما هم مانند سایر تولیدکنندگان داخلی سهمی را برای تبلیغات از صدا و سیما دریافت 
کرده ایم. در این قرارداد هم ما به صدا و سیما کمک می کنیم و هم آنها به شرکت ما. بنابراین قراردادی مانند تمام شرکت های دیگر وجود دارد.  شاید تنها مشکل ما برای این گونه افراد این است که در تالش برای توسعه تولید 
داخل هستیم. مشکل آنها شاید با کیفیت باالی محصوالت ماست و در حال حاضر که در بازار مواد غذایی مشکالت بسیاری وجود دارد شرکتی که در راستای ارتقای تنوع و کیفیت مواد غذایی گام برداشته مورد هجمه قرار گرفته 
است. ما تولیدکننده هستیم و باید وظیفه اطالع رسانی خود را انجام دهیم. این همه صحبت از حمایت از تولید داخلی می شود یک نفر یک جا باید نشان دهد که این حمایت وجود دارد. ایده وخواسته تولیدکننده باید در مسیر 
 توسعه و خدمت به اقتصاد کشور باشد. باید تمام شــرکت ها در همین راه قدم بردارند. چیز پنهانی نداریم که از آن فرار کنیم. طبیعی است کار خوب و اســتثنایی مورد هجمه قرار می گیرد. منافع برخی نیز در این میان تهدید 

می شود که دست از این هجمه ها برنمی دارند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس بنیاد ملی گندمکاران از اســتمرار کشت 
گندم در نوار گرمسیری خبر داد و گفت: تا پایان 
فصل کشــت نمی توان آمار دقیقی از سطح زیر 
کشــت اعالم کرد.عطااله هاشمی درباره آخرین 
پیگیری ها برای اصالح نرخ خرید تضمینی گندم 
اظهار کرد: با وجود پیگیری های مکرر از سازمان 
بازرسی، مجلس شورای اســالمی و قوه قضاییه 
تاکنون خبر امیدوارکننده پیش روی اصالح نرخ 
خرید تضمینی گندم نیست.وی با اشاره به اینکه 
قیمت خرید تضمینی گنــدم همچنان 2 هزار و 
2۰۰ تومان اســت، افزود: با توجه به ثبات قیمت 
خرید تضمینی و کاهش سطح زیر کشت در استان 
های شمال غرب، استان های گرمسیری تا حدی 
اقدام به کشــت کردند که انتظار می رود کاهش 
سطح زیر کشت استان های سردسیری تا حدی 
جبران شود. هاشمی با اشاره به اینکه کشت گندم 
تا ۱۰ دی در نوار گرمسیری ادامه دارد، بیان کرد: 
تا پایان فصل کشت نمی توان آمار دقیقی از سطح 
زیر کشت در سال زراعی جدید اعالم کرد، اما به 
هر حال انتظار می رود که ســطح زیر کشــت به 

میزان قابل قبولی برسد.
رئیس بنیــاد ملی گندمکاران با اشــاره به اینکه 
آمار دقیقی از ســطح زیر کشــت فعلی گندم در 

دسترس نیست، افزود: با توجه به آنکه نرخ کنونی 
خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه های تولید 
نیســت، از این رو با وجود پیگیری های صورت 
گرفته انتظار می رود که نرخ خرید تضمینی گندم 
اصالح شود تا کشــاورزان به آینده تولید امیدوار 
شوند.به گفته وی، با اصالح نرخ خرید تضمینی و 
جبران کاهش سطح زیر کشت استان های شمال 
غرب در نوار سردسیری پیس بینی می شود که 
خودکفایی گندم اســتمرار یابد که با این وجود 

دیگر نیازی به واردات نداریم.
رئیس بنیادملــی گندمکاران با اشــاره به اینکه 
امســال حدود ۱۳.۵ میلیون تن گندم در کشور 
تولید شد، بیان کرد: بنابرآمار حدود ۷.۸ میلیون 
تن گندم تحویل دولت داده شــده است.هاشمی 
ادامه داد: امســال مقداری گندم توســط بخش 
خصوصی خریداری و بخشی خودمصرفی مورد 
اســتفاده قرار گرفته و حدود ۳ میلیون تن گندم 
از چرخه خریــد تضمینی خــارج و در انبارهای 
کشاورزان است.این مقام مسئول در پایان با اشاره 
به اینکه نیازی بــه واردات گندم نداریم، تصریح 
کرد: حــدود ۱۰ تا ۱۵ روز قبل طــی نامه ای به 
رئیس جمهور اعالم کردیم که کسری نیاز کشور 

از تولید داخل قابل تامین است.

مدیرعامل اتحادیــه دامداران کشــور از افت ۴۰ 
درصدی قیمت دام ســنگین و ۳۰ درصدی دام 
سبک نسبت به ابتدای سال در بازار خبر داد.سعید 
سلطانی با انتقاد از انباشت دام روی دست دامداران 
اظهار کرد: با توجه به زایــش روزمره گله ها و آغاز 
پرواربندی و آماده شدن دام های پروارشده برای 
عرضه به بازار هر روز بر معضالت دامداران افزوده 
می شود .وی افزود: با توجه به انباشت دام سنگین و 
سبک در واحدهای دامداری، همه روزه تعداد زیادی 
دامدار از استان های مختلف طی تماس با اتحادیه 
از این موضوع شکایت دارند، این در حالی است که 
مسئوالن ذی ربط تاکنون تدابیری برای این موضوع 

نیندیشیدند.
سلطانی ادامه داد:هم اکنون قیمت دام داخل با کسر 
آالیش از قیمت خارجی پایین تر اســت که با این 
وجود مسئوالن وزارت صمت اعالم آمادگی برای 
خرید دام داخل کردند.به گفته این مقام مسئول، 
با توجه به اظهارات مســئوالن وزارت صمت حال 
باید منتظر ماند و دید که وضعیت خرید دام زنده از 
دامداران چگونه خواهد بود، چرا که تولیدکنندگان 
حاضرند در هر نقطه ای دام را تحویل دهند. وی با 
اشاره به اینکه بازار دام زنده تابع عرضه و تقاضاست، 

بیان کرد: براین اساس خروج مازاد دام از دامداری 
ها تا حدی به تعادل قیمت دام در بازار کمک می 
کند. مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به اینکه 
کاهش قیمت دام زنده تاثیری در بازار گوشت قرمز 
نداشته اســت، افزود: علی رغم افت ۴۰ درصدی 
قیمت دام سنگین و ۳۰ درصدی دام سبک، کاهش 
محسوسی در نرخ گوشت در بازار ایجاد نشده، این 
در حالی است که هیچ یک از مسئوالن پاسخگوی 

این امر نیستند.
وی متوسط قیمت کنونی هر کیلو دام سنگین را 2۵ 
تا 2۷ هزار تومان و دام  سبک ۳۷ تا ۳۹ هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: براین اســاس هر کیلو گوشت 
گوســاله حداکثر با نرخ 6۰ هزار تومان و گوسفند 
۸۰ هزار تومان باید در خرده فروشی عرضه شود.

سلطانی وجود واسطه و دالل را عامل اصلی نوسان 
قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و گفت: علی رغم 
کاهش قیمت گوشــت دام، نرخ گوشــت در بازار 
کاهش محسوســی نداشته اســت که هر یک از 
فروشندگان دالیلی برای این امر مطرح می کنند .

مدیرعامل اتحادیه دامداران در پایان تصریح کرد: 
اگر صفر تا صد کار را اتحادیه و تشکل ها در دست 

بگیرند، التهابی در بازار نخواهیم داشت.

موضوع افت کیفیت اینترنت از 
آن دست موضوعاتی است که 
سابقه دیرینه در کشور دارد و 
کاربران شــاکی نیز سندهای 
بسیاری در اثبات این ادعا مطرح 
کرده اند. کاهش ســرعت و کیفیت اینترنت در مدت اخیر 
شکایت کاربران فراوانی را در پی داشته بطوری که تنها در 
 آبان ماه گذشته میزان شکایات ثبت شده در این رابطه به 
۴ هزار مورد رسیده است. البته این تعداد مربوط به شکایات 
ثبت شده است و اگر به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
سری بزنیم آمار این شکایت ها بسیار زیادتر از این آمار ارائه 
شده است و فقط به دلیل زمان بر بودن پروسه به ثبت نرسیده 
است. طبق گزارش های ماهانه در سامانه سپاس سازمان 

تنظیم مقررات ارتباطات، بیش ترین شکایات ثبت شده در 
آبانماه امسال مربوط به اینترنت بوده است. اداره کل حفاظت 
از حقوق مصرف کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و 
فناوری اطالعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
)رگوالتوری(، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به 
شکایات مشترکان خدمات ارتباطی )سامانه ۱۹۵( تا پایان 
آبان ماه سال جاری را منتشر کرده است. گزارش های ارائه  
شده بر اساس تعداد تیکت های ثبت شده در سامانه سپاس 
و هفت حوزه کاری است که مشترکان می توانند از طریق 
مرکز تماس یا سایت، به شکایت در ســامانه اقدام کنند. 
حوزه های کاری شامل اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، 
خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشــخوان و سرویس 

ارزش افزوده می شود.
اما مهم ترین نتایج حاصل از تحلیل داده های استخراج شده 
حاکی از آن اســت که تعداد شــکایات ثبتی در آبان ماه 
نسبت به مهر ماه، ۵.۸ درصد افزایش و نسبت به شهریورماه 

تغییر چندانی نداشته است. از طریق درگاه مرکز تماس 
)۱۹۵(، در آبان ماه ۵۴۹۹ شــکایات ثبت  شده که ۵6.۷ 
درصد کل شکایات ثبتی در آبان ماه را تشکیل می دهد. از 
مجموع ۹6۹۵ شکایت ثبت شده، بیش ترین شکایت ثبتی 
مشترکین در آبان ماه ۱۳۹۸ مربوط به حوزه اینترنت بوده 
که ۴۵.2 درصد کل آمار شکایات را به خود اختصاص داده 
است. کمترین شکایات نیز مربوط به حوزه دفاتر پیشخوان 
بوده اســت. نکته قابل توجه افزایش چشم گیر شکایات 
حوزه تلفن همراه در آبان ماه و مهر ماه نسبت به شهریورماه 
بوده که بیشترین موارد افزایشی مربوط به شکایات حوزه 
رومینگ ملی و بین الملل است. شکایات مربوط به اینترنت، 
تلفن ثابت و ســرویس ارزش افزوده در ماه آبان نســبت 
به مهرماه ۹۸ افزایش و شــکایات مربوط به تلفن همراه، 
خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان نسبت به ماه 

مهر کاهش داشته است.
پیش از این مجید حقی، معاون امور پســتی، ارتباطی و 

فناوری اطالعــات رگوالتوری درباره مصداق  شــکایات 
ثبت شده گفته بود پشــتیبانی و ارائه خدمات، کیفیت 
ســرویس، مشــکالت مالی و تعرفه، عــدم آنتن دهی، 
پیامک متنی، خدمات مالکیت و سیم کارت، تشعشعات، 
ترابردپذیری، خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و بسته های 
ترکیبی؛ به ترتیب از مصداق های پرتکرار شکایات ثبت شده 
است. همچنین سیدمحمد امامی، مدیرکل حفاظت از 
حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی- درباره زمان پاســخگویی به شکایات گفته بود 
بعضی از گزارش ها زمان بر است و بعضی در فاصله زمانی 
کوتاهی به نتیجه می رسند. برای مثال شکایت هایی که 
درباره تعرفه و ارزش افزوده هستند و بعد مالی به همراه 
دارند، رســیدگی به آن ها به زمان کوتاهی نیاز دارد، اما 
بعضی از شکایت ها زیرساختی می خواهند که در پروانه 
هم به سازمان تنظیم مقررات اجازه داده شده که به اپراتور 

زمان دهد تا مشکل را حل کند.

با  وجود ثبت 4 هزار شکایت كسی پاسخگوی اعتراض كاربران اینترنتی نیست

کالفگی کاربران  از  کیفیت   اینترنت

تامین پهنای باند با خصوصی سازی
ابوالفضل خادمی، کارشناس فناوری اطالعات

سرعت و کیفیت اینترنت از مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه بوده و اعتراضات در این زمینه در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. فارغ از دالیلی که با نام حفظ امنیت ملی برای کاهش و قطعی سرعت اینترنت وجود دارد این موضوع 
سال هاست که مورد اعتراض کاربران است. در ماه های اخیر این اعتراضات بسیار زیاد شده و نظرسنجی های مختلف در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نشان می دهد کاربران از سرعت و کیفیت اینترنت ثابت و همراه شکایت دارند. 

در حال حاضر نیمی از کشورها دارای باالترین سرعت اینترنت در اروپا هستند و بخش زیادی از در آسیا حضور دارند. باالترین رتبه در میانگین سرعت اینترنت در خاورمیانه نیز متعلق به قطر بوده که با ۱۳.۷ مگابیت در ثانیه باالترین 
کیفیت اینترنت را در اختیار دارد. اما سرعت اتصال به اینترنت همراه در ایران به صورت میانگین به ۷.۵ مگابیت رسیده و علل اصلی کاهش این میانگین در اندازه کلی به دلیل عدم دسترسی مناسب در بسیاری از شهرستان های کشور 
است. هم چنین یکی از دالیل کندی سرعت اینترنت در کشور را کمبود پهنای باند عنوان می کنند و بر این نکته تاکید دارند که واردات پهنای باند در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت است و گویا قرار داد این انحصار پایانی ندارد. البته 
راه حل هایی همواره در حال ارائه شدن است اما کسی آن ها را تبدیل به واقعیت نمی کند. باید برای حل این مشکالت به زیرساخت ها و برنامه های در دستور کار مسئوالن مربوطه مراجعه کرد تا دالیل کندی سرعت اینترنت را فهمید. باز 
هم تاکید می شود اینجا بحث در رابطه با دالیل کلی سرعت پایین اینترنت است و مسائل مربوط به قعطی اینترنت در مواقع خاص از این مطلب جداست. مطالبه  امروز تامین و توزیع پهنای باند برای تبدیل بازار به یک بازار رقابتی است. 

برای حل این مشکل باید تامین پهنای باند در کشور را خصوصی سازی کرد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نیازی  به واردات گندم  نداریم

افت 3۰ درصدی قیمت دام سبک در بازار

نرخ واقعی هر کیلو گوشت گوسفندی ۸۰ هزار تومان است
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بسمه تعالی
) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس شماره 110(    
نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحد ثبتی چالوس مورد رســیدگی و تصرفــات مالکانه و بالمعارض 
 آنان محــرز و رای الزم صادر گردیــده جهت اطالع عموم به شــرح

ذیل آگهی می گردد :

امالک واقع در قریه پالوژده  به شماره 9 اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کران

3817 فرعی قســمتی از پالک 1861 فرعی به نام حسین خواجوند 
محمدی پول نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان  به 
مساحت 362.02 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی اکبر بیرقیان 

مالک رسمی 
3818 فرعی به نام رقیه قمی تبار نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با انباری  به مساحت 230 متر مربع خریداری مع الواسطه از سید مختار 

درقندی مالک رسمی 
3819 فرعی به نام فیروزه کشــاورزی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان  به مساحت 349.50 متر مربع خریداری مع الواسطه 

از ولی اهلل کرمی مالک رسمی 

امالک واقع در قریه اشکار دشت  به شماره 12 اصلی بخش 
یک قشالقی دهستان کران

123 فرعی به نام سکینه محسنی بندپی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان  به مساحت 168.88 متر مربع خریداری مع الواسطه 

از حسن کاویانپور مالک رسمی 

امالک واقع در قریه فرج آباد  به شماره 1  اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کالرستاق

759 فرعی به نام اسمعیل اکبر پور نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان  به مســاحت 461.88متر مربع خریداری مع الواسطه از 

مرتضی بخشی مالک رسمی 
760 فرعی به نام علیرضا ازوجی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با انباری  به مساحت 289.10متر مربع خریداری مع الواسطه از سید 

ابوجعفر پورکیایی مالک رسمی 

امالک واقع در قریه آبرنگ  به شماره 2  اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کالرستاق

3908 فرعی به نام کبری احمدی لشکناری و شیال احمدی لشکناری 
و نیلوفر احمدی لشکناری و نینا احمدی لشکناری هر کدام یک و نیم 
دانگ مشاع نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با انباری  به مساحت 

252.10متر مربع خریداری مع الواسطه از تقی کیا دلیری مالک رسمی 
3909 فرعی به نــام فروزان محمدی گرانی نســبت به ششــدانگ  
یــک قطعــه زمیــن بــا ســاختمان  بــه مســاحت 232.64متر 
 مربــع خریــداری مــع الواســطه از رفیــع پاکــدل و اخــوان 

مالک رسمی 
3910 فرعی به نام ابراهیم جمشــیدی نســبت به ششــدانگ  یک 
قطعه زمیــن بــا ســاختمان  بــه مســاحت 179.62متــر مربع 
 خریداری مع الواســطه از ســید احمد طاهایی و نصرت اله اسالمی 

چلندر مالک رسمی 
3911 فرعــی به نــام زینــب نصر الــه  زاده ســالومحله نســبت 
بــه ششــدانگ  یــک قطعه زمیــن بــا ســاختمان  به مســاحت 
 543متــر مربــع خریــداری مــع الواســطه از تقــی کیــا دلیری 

مالک رسمی 

امالک واقع در قریه سلیم آباد به شماره 3 اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کالرستاق

906 فرعــی بــه نــام مجید رضــا پارســا  نســبت به ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ  یک قطعه زمین با ســاختمان  به مســاحت 
 636.15متــر مربع خریــداری مع الواســطه از علــی رضایی مالک

 رسمی 
907 فرعــی به نــام علی ادیبی نســبت به ششــدانگ  یــک قطعه 
زمیــن با ســاختمان  بــه مســاحت 275.14متر مربــع خریداری 
 مع الواســطه از نــوروز علــی حمیدی کمــال الدین پشــته مالک

 رسمی 
908 فرعی به نام سحر اسفندیاری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با انباری  به مساحت 317متر مربع خریداری مع الواسطه از علی اصغر 

ویلکی مالک رسمی 
909 فرعی به نام علی حسن اسفندیاری نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با انباری  به مساحت 259متر مربع خریداری مع الواسطه از یحیی 

مال مالک رسمی 

امالک واقع در قریه گرامجان به شماره 4 اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کالرستاق

634 فرعــی بــه نــام معصومه پــور کریمــی دریا کناری نســبت 
به ششــدانگ  یک قطعه زمین بــا انباری  به مســاحت 260.13متر 
 مربع خریــداری مــع الواســطه از اســماعیل پور کریمــی مالک

 رسمی 
635 فرعی به نام آزاده بال قدر نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
انباری  به مساحت 4971.66متر مربع خریداری مع الواسطه از علی 

عرب مالک رسمی 

امالک واقع در قریه آیشبن  به شماره 5 اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کالرستاق

927 فرعی به نام ایرج زال زر نســبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان  به مســاحت 1484.03متر مربع خریداری مع الواسطه از 

طاهر پور رجبی مالک رسمی 

امالک واقع در قریه بورسر  به شماره 6 اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کالرستاق

921 فرعی به نام حمید اسالمی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان  به مساحت 328متر مربع خریداری مع الواسطه از عبداهلل 

میار کیانی مالک رسمی 

امالک واقع در قریه امامرود به شماره 12 اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کالرستاق

873 فرعی قســمتی از پالک 3 فرعی بــه نام علیرضا شــادمان فر 
نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با ســاختمان  به مســاحت 
 800.26متر مربع خریداری مع الواسطه از مهدی ومحمدتوکلی نوری

 مالک رسمی 

امالک واقع در قریه هرطه کال به شماره 13 اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کالرستاق

902 فرعی به نام جعفر هرسیج نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان  به مساحت 747.37متر مربع خریداری مع الواسطه از شفیع 

غرایاق مالک رسمی 
903 فرعی به نام علیرضا فقیه نصیری نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با انباری  به مساحت 542.68متر مربع خریداری مع الواسطه از 

رحمانقلی فقیه نصیری مالک رسمی 
904 فرعــی به نــام محســن ناظریان نســبت به ششــدانگ  یک 
قطعه زمیــن به مســاحت 31.51متر ) به شــرط تجمیــع با پالک 
 760 فرعــی ( خریــداری مــع الواســطه از محمد ابراهیــم باقری 

مالک رسمی 

امالک واقع در قریه هچیرود به شماره 14 اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کالرستاق

810 فرعی به نام محمد حسین شاهرخی مدرس نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با انباری  به مساحت 400.30متر مربع خریداری مع 

الواسطه از محترم شعبانی مالک رسمی 
818 فرعی قسمتی از پالک 140 فرعی به نام فاطمه کیان  نسبت به 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان  به مساحت 319.40متر مربع 

مالک رسمی مشاعی 
819 فرعی به نام محمد باقری نســبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان  به مساحت 236متر مربع خریداری مع الواسطه از جعفر 

محمد علی پور مالک رسمی 
820 فرعی به نام اقدس باقری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان  به مساحت 213.40متر مربع خریداری مع الواسطه از جعفر 

محمد علی پور مالک رسمی 
821 فرعی به نام فرح مرشــد  نسبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان  به مســاحت 417.50متر مربع خریداری مع الواسطه از 

رمضانعلی حبیب نشتایی مالک رسمی 
822 فرعی به نام سعید ابراهیمی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با انباری  به مساحت 178.90متر مربع خریداری مع الواسطه از علی 

اکبر محمدی دعوی سرا مالک رسمی 

امالک واقع در مرتع کیا کال به شماره 16 اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کالرستاق

470 فرعی قســمتی از پالک 36 فرعی از 1 فرعی  به نام مریم یاوری  
نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با انباری  به مساحت 989.89متر 

مربع مالک رسمی مشاعی.

امالک واقع در قریه مرتع مسده به شماره 27 اصلی بخش یک 
قشالقی دهستان کالرستاق

5514 فرعی به نام علی حکیم آذری  نســبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان  به مساحت 352متر مربع خریداری مع الواسطه از 

مهدی مجلج و اخوان مالک رسمی 

امالک واقع در قریه چالوس محله به شماره41 اصلی بخش 
یک قشالقی دهستان کالرستاق

3679 فرعــی بــه نــام لیــال دائمــی لنگــرودی  نســبت بــه 
ششــدانگ  یک قطعه زمیــن با انبــاری  به مســاحت 297.88متر 
 مربــع خریــداری مــع الواســطه از نصــرت الــه اســدیان مالک

 رسمی 
3680 فرعی به نام احترام پور کریمی دریا کناری  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین به مساحت 68.30متر مربع ) به شرط تجمیع با پالک 
1344 و 1430 فرعی خریداری مع الواســطه از قربانعلی پور کریمی 

مالک رسمی 

امالک واقع در قریه سماء به شماره  104 اصلی بخش ییالقی 
دهستان بیرون بشم

43 فرعی به نام امیر خسرو آبادی  نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین به مساحت 581.24متر مربع خریداری مع الواسطه از عزت اله 

منصور سمائی مالک رسمی 

امالک واقع در مرتع سعد آباد به شماره  151 اصلی بخش 
ییالقی دهستان بیرون بشم

119  فرعــی بــه نــام مــژگان اســتیلی  نســبت به ششــدانگ 
یک قطعــه زمیــن با بنــای احداثــی بــه مســاحت 160.88متر 
 مربــع خریــداری مــع الواســطه از اســمعیل ردائــی مالــک

 رسمی 

لذا به موجــب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق ایــن روزنامه و محلی / 
کثیراالنتشار در شهر ها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ

 نمایند . 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی کــه اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
 می نماید و صدور ســند مالکیــت مانع از مراجعه متضــرر به دادگاه 

نیست .
 بدیهی اســت برابر ماده 13 آییــن نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ، واحــد ثبتی با رای 
هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت همزمان بــه اطالع عموم می 
رساند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود 
 ، واحد ثبتــی آگهی تحدید حــدود را به صورت اختصاصی منتشــر

 می نماید.
م.الف:10994 /98/180

تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/09/23
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ابراهیم حسین زاده
رئیس ثبت اسناد و امالک چالوس

چابكي در پياده سازي بالكچين
چابكي در پياده سازي بالكچين در دنياي امروز اقتصاد ضروري است و به چابكي هر چه بيشتر سازمان ها و كسب وكارها منجر مي شود. بالكچين سيستمي است براي ثبت و ضبط داده ها. اين داده ها 
مي توانند براي نمونه تراكنش هاي بانكي باشند يا اسناد مالكيت، قرارها، پيام هاي شــخصي يا ديگر اطالعات. ويژگي بالكچين يا همان زنجيره بلوكي اين است كه كار ذخيره اين داده ها بدون وجود 

يك مدير و صاحب اختيار مركزي امكان پذير است و نمي توان با تخريب يك نقطه مركزي داده هاي ذخيره شده را تحريف يا نابود كرد. معروف ترين كاربرد زنجيره بلوكي پول رمزي بيت كوين است.
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به طور قطــع نام »اوبــر« را در حوزه 
پیشــرانان تاکســی هوایی یا همان 
ایرتاکسی شــنیده اید. مطلب جالب 
توجه این اســت که حاال از »اسنپ« 
خبر می رسد این شــرکت قصد دارد 
وارد این حوزه شود. دور یا نزدیک این فناوری پای خود را به کشور 
ما باز خواهد کرد؛ اما آنچه مهم است این است که در حال حاضر ما 
از این دنیا در این فناوری عقب مانده ایم. سامانه هوشمند »اسنپ« 
برای جابه جایی مسافران در شرایط ضروری بنا دارد سرویس هوایی 
راه اندازی کند. این سرویس به طور ویژه به منظور تسهیل رفت وآمد 
کسانی که در شرایط خاص الزم اســت در کمترین زمان به شهر 
دیگری برسند، راه اندازی خواهد شد و مهارت های عمومی ایران 
را در حوزه صنعت و خدمات هوانوردی به شدت ارتقا می دهد. در 
حال حاضر تیم اســتراتژی و تحقیقات بازار »اسنپ« با همکاری 
متخصصان این حوزه در حال بررســی زیرساخت های موجود و 
سنجش شرایط الزم هستند. آن طور که »میثم محمدی امین« 
عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا و مدیر گروه پژوهشی علوم 
هوایی می گوید: »بحث تاکسی های هوایی چند سالی است که در 
کشورهای مختلف دنیا در حال بررسی و اجراست. سامانه تاکسی 
هوایی یا ایرتاکسی شاید اولین نمونه کاربردی وسایل هوانوردی 
عمومی، عمدتا هواپیماهای 2 تا 9 نفره در صنعت حمل ونقل مسافر 
باشد که در کشور ما توجه زیادی به آن نشده است. این سامانه در 
سال های اخیر با طرح پرواز اشتراکی مبتنی بر بسترهای آنالین 
شکل جدیدی به خود گرفته و بدون شک با توجه به توسعه  های 
فناورانه در حوزه مخابرات و ناوبــری ماهواره ای، پهپادهای عمود 
پرواز با قابلیت حمل مسافر و پیشرانه های جت کارآمد و کم وزن 
در آینده شاهد تحول شگرفی در حوزه حمل ونقل هوایی خواهیم 
بود.« محمدی امین همچنین با اشاره به پتانسیل های موجود در 
ایران، درباره امکان ســنجی راه اندازی این سرویس خبر می دهد: 
»ما امــروز در ایران تعداد زیادی هواپیمای فوق ســبک و خلبان 
آموزش دیده، عالقه منــد و فعال داریم که آماده پرواز هســتند. 
همچنین تعداد زیادی فرودگاه کم ترافیک در شهرهای مختلف 

وجود دارد که می توان از این ظرفیت ها در راستای تسهیل سفرهای 
فوری و کوتاه مدت استفاده کرد. این هدف در مرحله اول با استفاده 
از هواگردهای سبک موجود در کشور قابل تحقق است و در صورت 
موفقیت می تواند با تزریق سرمایه و توسعه ناوگان گسترش پیدا 
کند.«این در حالی است که »اوبر« مهرماه سال جاری از سرویس 
Uber Copter خود در شــهر نیویورک رونمایی کرد و در سالیان 
گذشته نیز شرکت های همچون ایرباس تاکسی های هوایی خود 
را در مرحله آزمایشی تســت کرده بودند.ایرتاکسی عبارت است 
از استفاده از هواپیما در مســیرهای مختلف پرواز بدون استفاده 
از برنامه پروازی کــه به خودی خود موجب صرفه جویی در زمان و 
هزینه خواهد شد. تاکســی هوایی یک هواپیمای سبک یا حتی 
فوق  سبک است و می تواند با حداقل ظرفیت ممکن که چیزی در 
حدود ظرفیت یک تاکسی یا اتوبوس معمولی است، در مسیرهای 
کوتاه جا به جا شــود. این در حالی است که پیش از این دبیر ستاد 
توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری گفته بود: طبق توافقات انجام شده با 
مجموعه سازمان هواپیمایی کشور تا پایان امسال 12 تاکسی هوایی 
راه اندازی خواهد شد. منوچهر منطقی افزود: تاکسی هوایی در چند 
استان از جمله خراسان شــمالی و هرمزگان برای ارائه خدمات از 
مرکز استان به شهرهای اطراف راه اندازی شده و قرار است این حوزه 
توسعه پیدا کند.حاال باید منتظر ماند و دید که آیا »اسنپ« می تواند 
چنین سیستمی را پیاده سازی کند یا ایرتاکسی های این شرکت 

زمین گیر خواهند شد. 

راه اندازی ایرتاکسی نیازمند عزم همه دستگاه هاست
یکی از کارشناسان حوزه هوافضا که خواست نامش فاش نشود در 
این زمینه گفت: »پیش از بحث تاکسي هاي هوایي، بحث  مربوط 
به هواپیماهاي شخصي مطرح بود. نکته نخست در کشور ما این 
است که عبور از برخی مناطق محدودیت دارد. در کشور یک سري 
محدودیت هایي داریم و بــه همین دلیل پیــش از این تعدادي 
هواپیماي شخصي 2 تا 8 نفره وارد شــد؛ ولي متاسفانه هیچ گاه 
صاحبان این هواپیماها نتوانستند آن طور که باید، از آنها استفاده 
کنند. به طور مثال شــخصی قصد داشــت با هواپیماي شخصي 
خود از تهران پرواز کند و در یکی از فرودگاه هاي شهرهاي شمالي 

فرود بیاید؛ اما در کشور ما این شخص اجازه این کار را ندارد.« وی 
درمورد مشکالتی که مانع از دســتیابی به این فناوری شده است 
گفت: »علت این مساله بحث هاي کاریدورینگ و مسائل امنیت 
پرواز از یک طرف است. از طرف دیگر مسائل قوانین مطرح است 
که کاریدورهاي پرواز این تاکسی ها از چه بخش هایي باشد. منظور 
این است که قبل از تاکسي هاي هوایي ما مشکل پرواز هواپیماهاي 
شخصي را در کشور داشتیم و داریم. کساني که هواپیماي شخصي 
خریدند تنها می توانند یک تفریح خلباني با این هواپیماها داشته 
باشند نه اینکه بخواهند به صورت خانوادگي از هواپیماي شخصي 
خود استفاده کنند. مهم ترین چالش تاکسي هاي هوایي براي کشور 
ما بحث کاریدورینگ پرواز و کاریدورهایي اســت که هواپیماها 
بتوانند بدون خطر پرواز کنند. دومین چالش قوانیني است که اجازه 
بدهد هواپیما از مناطقي که حفاظت نشده است، عبور کند. اگر این 
دو مشکل حل شود ایراد جدي دیگري در این مورد نیست.« وی با 
تاکید بر اینکه تاکنون کشورهای دیگر ازجمله امارات به این موضوع 
ورود کرده اند گفت: »امارات تاکسي هاي هوایي را وارد ناوگان حمل 
و نقل خود کرده است. همچنین در حال حاضر در کشورهای دیگر 
اپلیکیشني موجود است - مانند اسنپ و تپسي- که به بحث ساخت 
تاکسي هاي هوایي ورود کرده است. منظور این است که »اسنپ« 
و »تپسي« هم مي توانند به موضوع ایرتاکســی ورود کنند؛ ولي 
مساله تنها سرمایه  گذاري نیست، بلکه این شرکت ها باید بتوانند 
مشکالتي که بر ســر راه این هواپیماها هست را برطرف کنند که 
ان شاءا... با ســرمایه گذاري در این بخش بازگشت سرمایه داشته 
باشند و به سود خود برسند. قوانیني که داریم جلوي این شرکت ها 
را مي گیرد چون این قوانین باید بخشــي به مجلس برود و در این 
مورد با شورایعالي امنیت ملي بحث شــود و قوانیني که بر سر راه 
این شرکت ها در این زمینه وجود دارد، چیزي نیست که معاونت 
علمي و فناوری ریاست جمهوری به تنهایی بتواند آنها را حل کند 
چون یک بحث در این مورد بحث ایمني این هواپیماهاست. زمانی 
که در یک مسیر پرواز مي کنید که پر از سکنه است، باید کاریدور 
پرواز این تاکسی ها مشخص شود و طبق آن، قوانیني را تدوین کنند 
که واقعا بتوان به صورت تجاري از آنها استفاده کرد؛ نه اینکه تعدادي 
هواپیما بخریم و بدون استفاده بماند. نهایت هنر معاونت علمي این 
است که تعدادي تاکسي هوایي بخرد؛ ولی در شرایط حال حاضر 

این تاکسی ها بالاستفاده مي ماند. اگر از این تاکسی ها در حال حاضر 
بخواهد استفاده شود با قوانیني که بر سر راه است روبه رو مي شوند. 
بعید مي دانم به این راحتي بتوان این مشکالت را حل کرد. سقف 
پرواز تاکسي هاي هوایي مثل هواپیماي مسافربري و تجاري نیست، 
بلکه بسیار پایین تر است. باید کار عملیاتي شود و ترسیم شود که 
این تاکسي ها از چه نقاطي مي توانند عبور کنند و نهایتا براساس 
این مسائل قانون نوشته شود و کارهاي مراقبت پروازي آنها انجام 
شود؛ یعني این طور نباشد که همه بدون اطالع از یکدیگر بخواهند 
از یک باندي پرواز و تیک آف کنند و نهایتا 10 کیلومتر آن طرف تر 

دو تا هواپیما به هم برخورد کنند. باید این پروازها به صورت مرکزي 
مدیریت شود. همتي در این مسیر نیاز است تا به کمک آن بتوان 
مشکالتي که بر سر راه تاکسي هاي هوایي است برطرف شود. در 
شهري مانند تهران به دلیل وجود معضل ترافیک وجود این تاکسي ها 
ضروري است و این وسایل خیلي از مشکالت را مي تواند حل کند؛ 
ولي در کل مي طلبد که عزم بسیار جدي پشت این کار باشد و نه تنها 
معاونت علمي، بلکه دســتگاه هاي دیگر هم پای کار بیایند مثل 
مجلس و... و قوانین را تسهیل کنند. شاید ارائه الیحه ای دو فوریتی 

در مجلس به تسهیل این قوانین کمک کند.«

راه اندازی ايرتاكسی نيازمند تسهيل گری قوانين است

»اسنپ«  به دنبال راه اندازی  سرویس هوایی
كاريدورينگ، مسائل امنيت پرواز و قوانين سد راه راه اندازی تاكسی هوايی در ايران است 

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

دست شرکت ها برای تهیه هواپیمای مناسب باز نیست
ایرج ابراهیمی، فعال در حوزه هوا فضا

در مورد اینکه »اسنپ« می تواند سرویس تاکسی هوایی را ارائه کند یا خیر، ذکر یک نکته خالی از لطف نیست. شرکت ما در 
کیلومتر 25 بعد از میدان آزادی است؛ ولی »اسنپ« این منطقه را با وجود نزدیکی به تهران پوشش نمی دهد و آن را خارج از 
محدوده محسوب می کند و به مشتریان ما سرویس نمی دهد. این در حالی است که تپسی سرویس می دهد. منظور این است 
که این شرکت ضعف های خود را دارد و آن یک موضوع جداست؛ ولی راه اندازی تاکسی هوایی مشکل قانونی ندارد. اگر یک 
اپراتور قوی و خوب وارد این موضوع شود و سرویس، خدمات، پشتیبانی و این موارد را داشته باشد حتماً شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران، مشکلی برای آن ایجاد نمی کند؛ ولی اگر یک شرکت ضعیف پای کار بیاید که هواپیمای درستی نداشته 
باشد و از طرفی خدمات درستی ندهد و مشتریان را ناراضی کند و مشکالت عدیده ای ایجاد کند شرکت فرودگاه ها هم با آن 
اپراتور موافقت نخواهد کرد. این نوع هواپیما )ایرتاکسی( با هواپیمای فوق سبک متفاوت است. اینکه یک سری موانع برای پرواز 
برای برخی مناطق ایجاد می کنند به دلیل ضعف هواپیماهاست زیرا با هواپیمای فوق سبک می خواهند در برخی جاها پرواز 
کنند چون این هواپیماها تجهیزات کافی ندارند و در رادار دیده نمی شوند و تحت نظارت برج مراقبت نمی توانند قرار بگیرند، 
نگرانی ایجاد می کند. بنابراین یک سری مشکالت برای این هواپیماها به وجود می آید؛ ولی اگر هواپیماهای 6، 9 و 20 نفره 
که مناسب ایرتاکسی هستند و در ارتفاع مناسب پرواز کنند و شرایط و ایمنی آنها مرتب باشد که رادارهای ثانویه شرکت های 
فرودگاه ها این تاکسی ها را ببینند، به نظر نمی رسد کســی عنادی با آنها داشته باشد و مجوز خواهند گرفت. اینکه این نوع 
تاکسی ها در کشور تاکنون راه اندازی نشده یکی به دلیل کمبود هواپیمای آن است که به دلیل اینکه دست شرکت ها برای تهیه 
هواپیماهای مناسب باز نیست، به دنبال هواپیماهای نامناسب می روند. اگر اپراتور قوی در ایران پیدا شود که اهل فن باشد 
به نظر می رسد هم طرح و ایده درستی می دهد و همه هم آن را قبول می کنند. در اینکه ما عقب تر از کشورهای دیگر هستیم 
به دلیل تالش کم ماست. در حال حاضر حتی محصوالت داخلی خودمان در بازار داخل مورد استقبال قرار نمی گیرد. باید 
دانست اپراتورها در زمینه ایرتاکسی خیلی قوی نیستند. اگر اپراتورهای قوی وارد این حوزه شوند و هلی کوپتر و هواپیماهای 

مناسب داشته باشند هیچ مشکلی نخواهد بود؛ ولی اگر ضعیف باشند، اجازه این کار را نخواهند داشت. 


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



