
متوســط ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۲.۷۲ 
مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۷۹ از میان ۱۴۱ کشور 
رســانده و اینترنت ثابت نیز با متوسط سرعت دانلود ۱۰.۱۰ 

مگابیت برثانیه در رتبه ۱۵۳ از میان ۱۷۶ کشور قرار دارد.
به گزارش ایسنا، سرعت اینترنت از مواردی است که همواره 
برای کاربران دغدغه بوده و یکی از فاکتورهای کیفی خدمات 
اینترنتی محسوب می شود. در ایران در حالی که تا چندین 
سال پیش برخی معتقد بودند فناوری اطالعات و اینترنت، 
جزو کاالهای لوکس اســت و اینترنت ۱۲۸ کیلوبیتی برای 
دسترســی مردم کافی اســت، اکنون دیگر کمتر کسی از 
اهمیت استفاده از اینترنت غافل است و فناوری اطالعات به 

پدیده ای ضروری در زندگی افراد تبدیل شده است.
طی سال های گذشته، روند استفاده از اینترنت از سرعت های 
کیلوبیتی در اینترنت دایــال آپ، رفته رفته جای خود را به 

فناوری ADSL داد که ســرعتی به مراتب بیش تر داشته 
و سرعت هایی تا ۵۲۱ کیلوبیت بر ثانیه و حتی ۱۶ مگابیت 
را هم پوشــش می داد و اکنون نوبت به فیبر نوری است که 
جایگزین ADSL شود و ســرعت هایی به مراتب باالتر را 
برای کاربران به ارمغان بیاورد. در این میان اینترنت موبایل 
هم در چند سال گذشته از روند روبه رشدی برخوردار بوده 
و بخش اعظمی از اســتفاده کاربران اینترنتی در این بخش 

جای می گیرد.
وب سایت Speedtest شــاخص های جهانی اینترنت را در 
کشورها بررســی می کند. در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰، متوسط 
جهانی ســرعت دانلود اینترنت موبایل در تمامی کشــورها، 
۳۱.۹۵ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود، ۱۱.۳۲ 
مگابیت برثانیه بود. متوسط جهانی ســرعت دانلود اینترنت 
پهن باند ثابت نیز در تمامی کشورها، ۷۴.۲۳ مگابیت برثانیه 

و متوسط جهانی سرعت آپلود، ۴۰.۷۹ مگابیت برثانیه اعالم 
شد. همچنین اینترنت موبایل ایران با متوسط سرعت دانلود 
۲۷.۵۳ مگابیت برثانیه در رتبه ۷۰ قرار داشــت، همچنین در 
بخش اینترنت پهن باند ثابت نیز ایران با متوسط سرعت دانلود 
۱۸.۴۱ مگابیت برثانیه، جایگاه ۱۲۲ جهانی را کسب کرده بود.

در حال حاضر و طبق آخرین آمار منتشرشــده تا ماه مارس 
۲۰۲۰، متوســط جهانی ســرعت دانلود اینترنت موبایل، 
۳۰.۴۷ مگابیت برثانیــه و متوســط جهانی ســرعت آپلود 
اینترنت موبایــل، ۱۰.۷۳ مگابیت برثانیه اســت. همچنین 
در حوزه اینترنت ثابت، متوســط جهانی ســرعت دانلود، 
۷۴.۶۴ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۴۰.۰۷ 

مگابیت برثانیه است.
رتبه یک تــا پنج اینترنــت موبایل در جهان تــا ماه مارس 
۲۰۲۰، بــه ترتیــب به امــارات متحــده عربــی )۸۳.۵۲ 

مگابیت برثانیه(، کره جنوبی )۸۱.۳۹ مگابیت برثانیه(، قطر 
)۷۸.۳۸ مگابیت برثانیه(، چیــن )۷۳.۳۵مگابیت برثانیه( و 
کانادا )۷۳.۱۶ مگابیت برثانیه( تعلــق دارد. همچنین رتبه 
یک تا پنج اینترنــت پهن باند ثابت در جهــان، به ترتیب به 
ســنگاپور )۱۹۷.۲۶ مگابیت برثانیه(، هنگ کنگ )۱۶۸.۹۹ 
مگابیت برثانیــه(، رومانــی )۱۵۱.۵۵ مگابیت برثانیــه(، 
تایلنــد )۱۴۹.۹۵ مگابیت برثانیه( و ســوییس )۱۴۸.۲۴ 

مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
متوســط ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۲.۷۲ 
مگابیت برثانیه و متوســط ســرعت آپلود اینترنت موبایل، 
۱۰.۹۷ مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۷۹ از میان 
۱۴۱ کشور رسانده و در مقایســه با رتبه ۷۰ در ژانویه سال 
جاری میالدی، حاکی از افت ۹ رتبه ای است. طبق این آمار، 
اینترنت موبایل ایران در حال حاضــر از باهاماس و الئوس 

کندتر و از تونس و آنگوال سریع تر است. همچنین در حوزه 
اینترنت ثابت، متوســط ســرعت دانلود در ایران، ۱۰.۱۰ 
مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۵.۶۸ مگابیت برثانیه 
اســت که رتبه ایران را به ۱۵۳ از میان ۱۷۶ کشور رسانده و 
در مقایسه با ژانویه ســال جاری میالدی که اینترنت ثابت 
ایران در رتبه ۱۲۲ قرار داشت، سقوطی ۳۱ پله ای را تجربه 

کرده است. 
اگرچه به دلیل شیوع کرونا در جهان، بسیاری از کشورها با 
مشکل اینترنت مواجه شدند و از سرعت و کیفیت خدمات 
شــکایت دارند، اما از طرفی اشــباع ظرفیت شبکه موبایل 
و افزایــش مصــرف کاربران اینترنــت ثابــت در ایران هم 
نارضایتی های بسیاری را سبب شده است و باید دید  با وجود 
وعده هایی که برای بهبودی وضعیت داده می شود، در آینده 

این وضعیت چه تغییری خواهد کرد

تحقیقات و نظرسنجی های صورت گرفته توسط سازمان 
بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا حاکی از آن است که 
حداقل ۴۰ درصد از مســافران، سفرهای هوایی خود را 

دست کم به مدت شش ماه به تعویق خواهند انداخت.
به گزارش ایسنا، کارشناسان و تحلیلگران فعال در سازمان 
بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا )IATA( به تازگی در 
نظر سنجی و تحقیقات جدید صورت گرفته دریافت و 
اعالم کردند که حدود نیمی از مســافران در کشورهای 
مختلف جهان، تصمیم گرفته اند پرواز و سفرهای هوایی 
خود را حداقل به مدت ۶ ماه یا بیشتر به تعویق بیاندازند 
تا از بقعه شیوع گسترده ویروس خطرناک و مرگبار کرونا 

گذر کنند.
طبق گزارش Anadolu Agency، این در حالیست 
که ۶۰ درصد از مســافران در کشورهای مختلف جهان 
انتظار دارند که یک تا دو ماه آینده شیوع و همه گیری 
ویروس کرونا تحت کنترل قرار گیرد و آنها قادر باشند 

پرواز و سفرهای هوایی خود را از سر بگیرند.
الکساندر دژونیاک، مدیر ارشد اجرایی یاتا با انتشار بیانیه 

ای در این خصوص خاطرنشان کرد: صنعت هوایی حتی 
پس از پایان بحران کرونا نیز همچنان تحت تاثیر رکود 
شدید اقتصادی ناشی از همه گیری بیماری کووید-۱۹ 

بحران زده خواهد ماند.
وی در ادامه اظهاراتش افزود: انتظار می رود همزمان با 
لغو محدودیتهای سختگیرانه در کشور های مختلف و 
همچنین بازگشــایی مرزهای هوایی در سراسر جهان، 
حجم تقاضای مسافران و پرواز به مقاصد مختلف روند 

افزایشی را تجربه کند.
طبق گزارش یاتا برآورد شده است که درآمدزایی شرکت 
های هواپیمایی در سال جاری میالدی با یک کاهش ۵۵ 
درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ میالدی، به ۳۱۴ میلیارد 
دالر کاهش یابد. همچنین پیش بینی شده است تقاضای 
مسافران برای سفرهای هوایی در ســه ماهه دوم سال 
۲۰۲۰ نیز همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 

یک کاهش ۸۰ درصدی مواجه شود.
تاکنون حجم ترافیک هوایی ۲۹۰ ایرالین در سراســر 

جهان، با ۸۲ درصد کاهش روبه رو بوده است.

رئیس دیوان محاسبات با تکذیب واردات غذای سگ و گربه 
با ارز یارانه ای، گفت: با این حال ۷.۲ میلیارد دالر کاالی غیر 

ضروری با ارز نیمایی وارد شده است.
به گزارش خانه ملت، عادل آذر با اشــاره به راه هایی برای 
تغییر در نحوه تخصیص ارز یارانه ای در بودجه ســال ۹۹ 
به منظور جلوگیری از بروز مشکالتی همچون سال های 
گذشته گفت: بهترین روش آن است که در مکانیزم های 
پرداخت ارز، ثبت سفارش ها، بخشنامه ها، آئین نامه ها و … 

تجدید نظر جدی انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین نظاماتی مانند بانک های اطالعاتی، 
گمرکی، بانک مرکزی، وزارت صمت و … که به صورت 
جزیره ای کارهای خــود را انجام می دهنــد را به صورت 

یکپارچه درآورده و شفاف کنیم.
عادل آذر با تاکید بر اینکه اطالعات ثبت سفارش و مکانیزم 
پرداخت هــا موضوع محرمانه ای نیســتند، تصریح کرد: 
هر ایرانی باید بداند که به طور مثال چه میزان کشمش، 
چای، خوراک دام و … ثبت سفارش شده و چه اندازه به 
کشور وارد شده است بنابراین باید پرسید، کدام قسمت 

این اطالعات محرمانه است که دولت آن را اعالم نمی کند. 
رئیس دیوان محاسبات مجلس افزود: شفافیت در روند ارائه 
ارز یارانه ای تا واردات کاال می تواند، مانع بروز بســیاری از 
ابهامات و مشکالت پیش آمده در بحث تخصیص ارز باشد. 
وی همچنین ضمن تکذیب برخی خبرها درباره اینکه با 
ارز یارانه ای غذای ســگ و گربه به کشور وارد شده است، 
اظهار کرد: چنین موضوعی را تأیید نمی کنم؛ تنها با ۷.۲ 
میلیارد دالر ارز نیمایی کاالهایی که مشابه داخلی داشته و 
غیرضروری بوده اند به کشور وارد شده و ارز یارانه ای نبوده 
است.  عادل آذر ضمن تاکید بر روند نظارت هرچه بیشتر 
دیوان محاسبات بر نحوه تخصیص ارز یارانه ای در سال ۹۹ 
گفت: خوشبختانه در نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دالر ارز 
یارانه ای در قانون بودجه سال ۹۹ سازوکار خوبی پیش بینی 
شده است که بخش نظارتی آن را تقویت کرده است. وی 
اظهار کرد: اینگونه میزان تخلفات کمتر می شود و ما بسیار 
به این موضوع امیدوار هســتیم و سازوکاری که در قانون 
بودجه سال ۹۹ پیش بینی شــده شرایط خیلی بهتری را 

ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی تهران 
گفت: افزایش نرخ کرایه های تاکســی در 
سال جاری هنوز ابالغ نشده و دریافت کرایه 
اضافه خالف قانون است. علیرضا قنادان، 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران 
در گفت وگو با فارس در مــورد نرخ کرایه 
های تاکسی در پایتخت اظهار داشت: هنوز 
هیچ افزایش نرخ کرایه برای تاکسی ها ابالغ 
نشده که راننده های تاکسی بخواهند کرایه 
اضافه تری از مســافران دریافت کنند. وی 
افزود: تا زمانی که افزایش نرخ کرایه تاکسی 
برای اجرا ابالغ رسمی نشود مجاز به اقدام در 
این زمینه نیستیم. همچنین تاکسیران ها 
موظفند مبالغ درج شده بر روی برچسب 

نرخ را بگیرند. وی در مورد آمار مســافران 
تاکســی در پایتخت گفت: به تدریج آمار 
مسافران بیشتر شده و پیش بینی می کنیم 
برای هفته آینده نیز روند افزایشــی ادامه 
داشته باشد ولی البته آمار مسافران به قبل 
از کرونا نرسیده اســت. به گزارش فارس، 
اعضای شــورای شــهر تهران در روزهای 
پایانی سال ۹۸ افزایش ۲۳ تا ۲۵درصدی 
نرخ کرایه هــای حمل و نقــل عمومی را 
تصویب کردند. اما به دلیل اختالف شورای 
شهر و فرمانداری بر سر مصوبه نرخ جدید 
کرایه های تاکسی، هفته پیش پرونده ای در 
شورای حل اختالف تشکیل شده ولی هنوز 
نتیجه ای از بررسی آن مشخص نشده است.

در ۳ ماهه اول امسال پاندمی ویروس کرونا اقتصاد 
کره جنوبی را به بدترین رکود خود از سال ۲۰۰۸ تا 
کنون فرستاده است. اقدامات قرنطینه فردی باعث 
کاهش شدید مصرف شده و تجارت جهانی به شدت 

افت کرده است.
به گزارش رویترز، در ۳ ماهه اول امســال پاندمی 
ویروس کرونا اقتصاد کره جنوبی را به بدترین رکود 
خود از سال ۲۰۰۸ تا کنون فرستاده است. اقدامات 
قرنطینه فردی باعث کاهش شدید مصرف شده و 

تجارت جهانی هم به شدت افت کرده است.

پاندمی ویروس کرونا باعث شده است تا چالش های 
زیــادی در بخش تقاضای داخلی بــه وجود بیاید. 
مصرف شخصی در این ۳ ماهه ۶.۴ درصد آب رفت 
که این بدترین افت مصرف از سه ماهه اول ۱۹۹۸ تا 
کنون است. در آن سال مصرف در کره جنوبی ۱۳.۸ 
درصد پایین آمده بود. داده ها جدید دولت نشان داد 
که صادرات ۲ درصد نسبت به ۳ ماهه چهارم سال 
قبل کاهش داشته است در حالی که صادرات در ۲۰ 
روز اول آوریل ۲۷ درصد از ۲۰ روز اول آوریل سال 

گذشته کمتر بوده است.

در سه ماهه اول امسال اقتصاد کره )تولید ناخالص 
داخلی( ۱.۴ درصد نســبت به ســه ماهه قبل آب 
رفته است، که این بیشترین کاهش سه ماهه تولید 
ناخالص داخلی از زمان بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸ تا 

کنون است.
به ایــن ترتیــب اقتصاددانان شــرکت کننده در 
نظرسنجی رویترز پیش بینی می کنند که اقتصاد 
کره امســال ۰۱ درصد آب بــرود. البته صندوق 
بین المللی پول پیش بینی کرده اســت که اقتصاد 

کره جنوبی امسال ۱.۲ درصد کوچک خواهد شد.

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگی 
می گوید: با مذاکرات انجام شده با وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت، ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و 
ســازمان تملیکی کشــور قرار اســت کاالهایی 
که به طــور قاچاق با ارز ســه تا پنج هــزار تومان 
وارد کشور شــدند و توســط قانون گذاران ثبت و 
 ضبط شــده اند را با همان قیمت قبلی به زوجین 

واگذار کنیم.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با اشاره 
به اجرای طرحی مبنی بر بازگشت کاالهای قاچاق 

به بازار به تجارت نیوز گفت: با مذاکرات انجام شده 
بــا وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســتاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ســازمان تملیکی کشور قرار است 
کاالهایی که به طور قاچاق با ارز ســه تا پنج هزار 
تومان وارد کشور شدند و توسط قانون گذاران ثبت 
 و ضبط شده اند را با همان قیمت قبلی به زوجین 

واگذار کنیم.
مرتضی میری با اشــاره بــه کمبــود جاروبرقی 
 افــزود: فعال بــازار با کمبــود اجنــاس خارجی 

رو به رو است.

بــه عنــوان مثــال بــازار امــروز بــا کمبــود 
جــارو برقــی مواجــه اســت. در حالــی کــه 
 تولیدکنندگان داخلــی باید بــازار را از این کاال 

اشباع  کنند.
او اظهار کرد: متاســفانه تعــداد اجناس خارجی 
که توسط دســتگاه های مســئول ضبط شده اند 
اندک نیست، چنانچه نسبت به پیشنهاد واگذاری 
کاالهای قاچاق به ســتاد جهیزیه موافقت شــد 
 کاالهای لوازم خانگی با قیمت قبلی به مزدوجین 

واگذار می شود. 

سرعت اینترنت موبایل ایران در رتبه ۷۹ جهان

واردات غذای سگ و گربه با ارز یارانه ای تکذیب شدتعویق سفرهای هوایی تا  ۶  ماه دیگر 
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صعود  قیمت ها 
در  بازار خلوت  خودرو

مدل فوالد مبارکه 
در غربالگری کرونا  و  تداوم 

تولید   بی نظیر است

مالیات  بانک ها
 را  مجبور به 
تمکین  سود 
سپرده کرد

پارسا:

 امسال 
سال  سختی 
برای اشتغال

 است
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

اقدامات جزیره ای 
در حوزه مسکن

بازار مسکن در دست 
اقتصاد چندجانبه رانتی

یــک ســری مســائل و 
مشــکالت در مورد طرح 
مسکن اجتماعی وجود دارد. 
مسکن های ۳۵ متری قبال 
در یک سری کشورها ساخته شده و جواب نداده 
است؛ یعنی مسکن های اجتماعی کوچک مقیاس 
در بسیاری از کشورها مثل فرانسه و انگلیس بعد از 

جنگ جهانی...

  ایرج رهبــر، نایب رئیس 
انجمن انبوه  سازان استان تهران

  کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه

متن کامل  د ر صفحه 4

متن کامل  د ر صفحه 4

3

3

سرنوشت یک میلیون و 200 هزار 
شکایت VAS چه شد؟

جنجال   بی نتیجه  پرونده
شکایت های  ارزش افزوده

پرداخت وام کرونایی به 
بنگاه ها  با  شرط حفظ نیروها

افزایش  نرخ  ارز نیمایی باعث باال رفتن قیمت کاالها می شود

سردرگمی  تجار  با  نرخ   ارز نیمایی
صفحه3

صفحه4

افزایش  مهاجرت  با  ساخت  واحدهای  35  متری
شهرداری  طرح   ساخت  خانه های   35 متری   را   به   وزارت   کشور  فرستاد

دولت   برنامه   مشخصی   برای   تولید   مسکن   ندارد

خدمات ارزش افــزوده و نارضایتی مردم از کســر 
 مبالغ هنگفت به دلیل عضویت ناخواسته در برخی 
سامانه ها سال گذشته سر و صدای بسیاری به پا کرد. 
کالهبرداری در بستر خدمات ارزش افزوده از جمله 
اخباری بود که تا مدتها از سوی مسووالن اعالم و از 
سوی مردم پیگیری شد و در نهایت به یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار شکایت رسید. شکایتی که نزدیک به ۶ 
ماه قبل به قوه قضاییه ارسال شد اما هنوز از روند آن 
خبری در دسترس نیست. ۲۱ آبان ماه محمدجواد 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات اعالم کرد یک میلیون 

و ۲۰۰ هزار شکایت کاربرانی...

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: از هفته سوم اردیبهشت ماه 
برنامه پرداخت بسته های حمایتی مربوط به دوره 
کرونا به کارفرماها اجرا می شود. عیسی منصوری 
در مورد وام حمایت از اشتغال به ازای هر کارگری 
که اخراج نشده اســت، اظهار داشت: این بسته بعد 
از گفتگوهای متعدد با بخش های مختلف دولتی و 
خصوصی ارائه شده است. گروه هدف این بسته شامل 
بنگاه های کسب و کاری می شود که بیشترین آسیب 
را در دوره شیوع کرونا دیده اند که ۱۱ رسته را در بر 
می گیرد. به صورت مشخص تر بنگاه هایی هستند 
که کسب و کارهایشان را فعال نگه داشته و نیروی 
کارشان را حفظ کنند. معاون توسعه کارآفرینی و 

اشتغال وزارت تعاون، کار...

تاثیر منفی شدید شیوع کرونا

شدیدترین رکود اقتصادی کره جنوبی از ۲۰۰۸ تا کنون رقم خورد

تاکسیرانی تهران: 

افزایش نرخ کرایه ها در سال جاری
 هنوز ابالغ نشده است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مطرح کرد:

پیشنهاد اعطای کاالهای قاچاق به تازه عروس و دامادها



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس جمهور:
 امسال سال سختی برای اشتغال است

رئیس جمهور در آئین بهره برداری از مجتمع 
صنایــع آلومینیوم جنوب، گــزارش تحوالت 
عظیم کشــور در حوزه صنایع معدنی را بسیار 
امیدوار کننده خواند و تصریح کرد: رســاندن 
ایران از جایگاه هیجدهم به جایگاه چهاردهم 
جهان در تولید آلومینیوم وجایگاه های دهم در 
تولید فوالد و پانزدهم در تولید مس، بسیار حائز 

اهمیت است.
حسن روحانی روز پنجشــنبه در این آئین که از 
طریق ویدئو کنفرانس برگزار شــد، با قدردانی از 
همه متخصصان، مهندسین و کارگرانی که برای 
عمران و آبادانی ایران اسالمی می کوشند، گفت: 
یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید اســت که ما 
تولید آلومینیوم را صددرصد افزایش دادیم که ۷۲ 
درصد افزایش مربوط به همین واحد است که در 

واقع امروز فاز اول آن افتتاح شد.
رئیس جمهور از تداوم روند ساخت این مجتمع 
به رغم فشارهای ناشی از تحریمهای ضد ایرانی 
و همچنین اجرای آن طی دوره زمانی نسبتا کوتاه 
قدردانی کرد و اظهارداشت: این واحد صنعتی در 
یک زمان نســبتا کوتاهی به تولید رسیده و این 
سرمشق بسیار خوبی اســت و البته در این روند، 
تالش بخش خصوصی، شــرکت قدیر، ایمیدرو، 
تالش بانک ها و کنسرســیوم بانک ها بسیار مهم 

بوده است.
روحانی گفــت: در مجموع کار بزرگــی در این 
مجتمع انجام گرفته است. در همین دولت در سال 
۹۴ این پروژه کلنگ زنی شد و امروز بعد از ۴ سال 
افتتاح می شود. نکته بسیار مهمی شما گفتید که 
با تولید کامل این واحد که ان شاءاهلل امیدواریم تا 
پایان سال به تولید کامل برسد و همچنین تولید 
جاجرم، تولید آلومینیوم کشور به دو برابر افزایش 

یافته و این خیلی مهم است.
رئیس جمهور همچنین از برنامه ریزی مسووالن 
مربوطه برای تکمیــل چرخه تولیــد در حوزه 
آلومینیوم و توجه به صنایع باالدســتی و پایین 

دستی این صنعت، قدردانی کرد.
روحانی در توضیح وزیر صنعت، معدن و تجارت 
درباره نقش برجام در تحقق ساخت این مجتمع 
بزرگ تولیدی اظهارداشــت: مــردم ما همه آثار 
برجام را نمی دانند و خیلی مهم است که بدانند 
در نفت و گاز و صنایــع معدنی و در دیگر صنایع، 
چه تحوالتی برجام از سال ۹۴ ایجاد کرد. یکی از 
آن موارد همین صنایع آلومینیوم جنوب است که 
توافق برجام باعث شد که در پایان ۹۴ این پروژه 

بتواند فعال شود .
رئیس جمهور گفت: مردم عزیز ما باید بدانند که 
این پروژه ای که امروز افتتاح می شــود پروژه یک 
میلیارد دالری اســت یعنی یک میلیارد دالر در 
این پروژه هزینه شده و امروز فاز اول آن افتتاح می 
شود و امیدوارم به طور متناوب قدم های بعدی در 
این پروژه برداشته شود تا پایان سال ۹۹ بتوانیم ان 

شاءاهلل به تولید کامل برسیم.
وی تاکید کرد: یقین دارم کــه بقیه ارگان ها، 
نیروهای مســلح، بخش خصوصی و همه برای 
اجرای این کالم رهبــری تالش می کنند و من 
امیدوارم که بتوانیم به طور متناوب طرح هایی را 
که نهایی می شود را  افتتاح کنیم. مردم مطمئن 
باشند در کنار مقابله و مبارزه با کرونا ما دست 
از تولید و تالش و زمینه ســازی برای اشتغال 

برنمی داریم.
روحانی تاکید کرد: امسال ســالی سختی برای 
اشــتغال در بسیاری از رســته های فعالیت های 
اقتصادی است که امیدواریم  بتوانیم این مشکالت 
را کاهش دهیم و با یاری یکدیگر سالی خوبی را 

برای کشور بسازیم.

رئیس بانک مرکزی:
تعیین تکلیــف وام همه یارانه 

بگیران تا پنجشنبه آینده
عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی در 
تشریح واریز وام یک میلیونی به حساب سرپرستان 
خانوار گفت: طبق قولی که در روز های قبل داده 
بودیم مقرر شد تا ۲۴ ساعت بعد از دریافت لیست 

افراد متقاضی، شروع به واریز وام کنیم.
وی افزود: طبق اطالعات بدســت ما رسیده ۱۷ 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فردا وامشــان را دریافت 
خواهند کرد. البته این واریز از فردا صبح به تدریج 

شروع می شود.
این مقام مســئول گفت: مابقی این ۲۳ میلیون 
خانوار تا پنج شنبه هفته آینده، تعیین تکلیف شده 

و وامشان را دریافت خواهند کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: رقم کل واریزی فردا 

برابر ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

خبر

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان 
اینکه مالیات، سیســتم بانکی را 
مجبور به تمکین از اخذ ســود 
۱۵ درصدی از ســپرده ها کرد، 
گفت: اکنون که نرخ واقعی سود 
سپرده ها منفی اســت، اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی 
موضوعیت ندارد و ســازمان مالیاتی برنامــه ای در این زمینه 
ندارد.  به گزارش ایســنا، امید علی پارســا درباره اینکه دلیل 
تمکین بانک ها از سود سپرده ۱۵ درصدی اخذ مالیات از سود 
سپرده های باالی ۱۵ درصد است، توضیح داد: سیستم بانکی به 
هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از ۱۵ درصد را پرداخت و دریافت 
می کردند که ســازمان امور مالیاتی برای تامین هدف شورای 
پول و اعتبار و اســتفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود 
سپرده های باالتر از ۱۵ درصد که بانک ها دریافت کرده بودند 

راه به عنوان هزینه قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.

نقش مالیات در تمکین سیستم بانکی از سود 
سپرده ۱۵ درصدی

به گفتــه رئیس کل ســازمان امور مالیاتی، سیســتم 

بانکی داشــت هزینه ای را برای سود سپرده های بانکی 
می پرداخت که سازمان مالیاتی آن را به عنوان هزینه قانون 
قبول مالیاتی نمی دانست و سیستم بانکی را مجبور کرد 
تا از قانون تمکین کند و سودی باالتر از ۱۵ درصد برای 

سپرده های بانکی دریافت نکند.

وی که برنامه رادیو اقتصاد سخن میگفت،  در پاسخ به 
اینکه آیا مالیات بر سود سپرده که در الیحه پیشنهادی 
شما به دولت حذف شد، همین بود یا خیر؟ گفت: خیر، 
مالیات بر سود سپرده در حقیقت یک بحث نظری است 
درباره اینکه کسانی که پول خود را در بانک سرمایه گذاری 

می کنند چه میزان سود دریافت می کنند که به اندازه سود 
سپرده ای که سیســتم بانکی می پردازد، سپرده گذاران 
مبلغ اسمی آن دریافت می کنند. اما طبق میزان تورم در 

حقیقت، آن ها پولی را از دست می دهند.

الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان در شهریورماه
وی افزود: زمانی که نرخ واقعی سود سپرده بانکی از میزان 
تورم بیشــتر باشــد، نه تنها چیزی عاید سپرده گذاران 
نمی شود بلکه مبلغی هم پرداخت می کنند. اخذ مالیات 
بر سود سپرده های بانکی زمانی موضوعیت دارد که سود 
سپرده ها مثبت باشد. اما وقتی که اکنون نرخ واقعی سود 
سپرده ها منفی است، مالیات بر سود سپرده های بانکی 
موضوعیت ندارد و این ســازمان برنامه ای در این زمینه 
ندارد. پارسا در پایان گفت: اکنون به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق 
انداخته ایم و حتی ارائه اظهارنامه هــای مالیاتی را برای 
مشاغل به جای خردادماه، تیرماه را پیشنهاد دادیم و در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم این موضوع  تایید 
شده است و بنابراین الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان 
که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه سال 

جاری منتقل می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

مالیات بانک ها را مجبور به تمکین سود سپرده ۱۵ درصدی کرد

حریرچی:
 هیچ استانی در »وضعیت قرمز 

کرونا« نیست 
معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با 
بیان اینکه روند ابتالی به ویروس کرونا در کشــور 
سیر نزولی دارد گفت: هیچ استانی در کشور وضعیت 
قرمز ندارد. ایرج حریرچی روز پنجشنبه در حاشیه 
بازدید از مرکز بهداشت غرب اهواز در گفت وگو با ایرنا 
با اشاره به غربالگری مجدد در استان های کشور بیان 
کرد: غربالگری برای شناسایی عالیم بالینی مثل تب 
، سرفه و ... است که باید در دوره های مکرر انجام شود؛ 
تکرار غربالگری به دلیل این است که ممکن است 
برخی مواقع تست آزمایشــگاه هیچگونه عالیمی 
نداشته باشند و با گذشت ۲ هفته ایجاد شود یا در 
مرحله اول، آزمایش منفی نشان دهد و در مرحله بعد 
مثبت باشد. وی ادامه داد: تست غربالگری به عمل 
آمده در کشور در دور دوم برخی استان ها آمار باالی 
۹۲ درصد، و در برخی دیگر به ۸۰ درصد رســیده 
است به همین دلیل برای تشــخیص و شناسایی 
دقیق بیماران کرونایی، مجدد تست غربالگری انجام 
می شود. معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی بیان کرد: جلوه اصلی فداکاری را کارکنان 
بهداشت و درمان در بیمارستان ها دارند ولی موفقیت 
اصلی در پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در مراکز 

بهداشت سطح شهر و روستا انجام می شود.
حریرچی ادامه داد:نمونه گیری مناسب، شناسایی 
بیماران کم عالمت و ایزوله کردن آنها، شناسایی 
کسانی که با بیماران تماس داشتند، و پیگیری و 
قرنطینه کردن بیماران باعث جلوگیری از انتشار و 
پیشرفت بیماری کرونا خواهد شد که تنها با کمک 
به ورزان و پزشکان عمومی انجام می شود که جا دارد 

از این کادر پزشکی قدردانی و تشکر کنیم.

اخبار
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بازار ســرمایه یک هفته دیگر را صعودی پشــت سر 
گذاشت و شــاخص بورس برای نخستین مرتبه وارد 
کانال ۷۰۰ هزار و شــاخص کل فرابــورس نیز برای 
نخســتین مرتبه وارد کانال ۹۰۰۰ واحد شدند. این 
درحالی است که در این هفته شاهد ریزش بی سابقه 
قیمت نفت آمریکا بودیم و برخی پیش بینی می کردند 
این اتفاق باعث روشن شدن چراغ قرمز بورس شود، اما 
نشد! به گزارش ایسنا، ارزش کل معامالت بورس تهان 
در هفته جاری ۳۹۸ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال بود که 
نسبت به هفته گذشــته که ۳۴۷ هزار و ۶۰۸ میلیارد 
ریال بود، رشــد ۱۴.۵۵ درصدی را تجربه کرد. البته 
حجم معامالت در هفته جاری نسبت به هفته قبل با 
کاهش مواجه شد؛ به طوریکه حجم معامالت در هفته 
قبل ۳۸ هزار و ۱۷۵ بود اما در هفته جاری به ۳۷ هزار 
و ۲۳۶ معامله رسید. بر این اساس شاخص کل بورس 

تهران در روز شنبه با ۲۲ هزار و ۴۰۳ واحد صعود رقم 
۶۶۸ هزار و ۱۶۶ واحد را ثبت کرد. در این روز ۷۷۳ هزار 
معامله انجام شد که ۴۹ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال ارزش 
داشت. در روز یکشنبه نیز شاخص کل با رشد ۲۰ هزار 
و ۸۶۵ واحدی رقم ۶۸۹ هزار و ۷۷۱ واحد را ثبت کرد. 
معامله گران در روز یکشنبه یک میلیون معامله به ارزش 

۱۰۱ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال انجام دادند.
در روز دوشنبه شــاخص کل با ۱۸ هزار و ۴۰۸ واحد 
صعود وارد کانال ۷۰۰ هزار شد و رقم ۷۰۸ هزار و ۴۴۵ 
واحد را ثبت کرد. در این روز نیز معامله گران یک میلیون 
معامله به ارزش ۷۶ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال انجام دادند. 
در روز سه شنبه نیز با وجود اینکه شاهد اتفاق تاریخی 

سقوط قیمت نفت آمریکا و تاثیرپذیری بازارهای جهانی 
از این اتفاق بودیم، بورس تهران همچنان به صعود خود 
ادامه داد و با ۱۶ هزار واحد رشد در رقم ۷۲۵ هزار و ۶۲۰ 
واحد را ثبت کرد. در این روز یک میلیون معامله انجام 

شد که ۸۱ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال ارزش داشت.
در نهایت در روز چهارشنبه معامله گران با انجام یک 
میلیون معامله به ارزش ۷۳ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال، 
شاخص کل را با ۱۵ هزار و ۲۱۱ واحد صعود به رقم ۷۴۱ 

هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال رساندند.

تبعیت فرابورس از بورس
فرابورس نیز همانند بورس، هفتــه ای صعودی را 

پشت سر گذاشت و شاخص کل این بازار در روزهای 
شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شــنبه به ترتیب با 
۲۲۷،۱۴۳،۱۴۸ و ۱۶۸ واحــد صعــود به ۸۴۱۱، 
۸۵۸۲، ۸۷۳۱ و ۸۹۱۰ واحد رســید. معامله گران 
فرابورس در روز شــنبه ۴۶۸ هزار معامله به ارزش 
۲۸ هزار و ۷۷۹ میلیــارد ریال، در روز یکشــنبه 
۷۳۵ هزار معامله به ارزش ۴۷ هزار و ۱۳۴ میلیارد 
ریال، در روز دوشنبه ۵۷۶ هزار معامله به ارزش ۶۱ 
هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال و در روز ســه شنبه ۵۵۴ 
 هزار معامله به ارزش ۳۵ هــزار و ۴۶ میلیارد ریال 

انجام دادند.
در روز چهارشنبه ۵۵۰ هزار معامله به ارزش ۴۰ هزار 
و ۴۲۰ میلیارد ریال انجام شــد که باعث رشــد ۱۷۳ 
واحدی شاخص و ورورد آن به کانال ۹۰۰۰ شد. شاخص 

فرابورس در این روز رقم ۹۰۴۹ واحد را ثبت کرد.

با وجود شروع فعالیت نمایشگاه های خودرو، اما همچنان 
بازار خودرو در رکود عمیق به ســر می برد و بنا به گفته 
فعاالن بازار، هیچ تقاضایی برای خرید خودرو وجود ندارد 
و تا زمانی که کرونا ریشه کن نشــود، این شرایط ادامه 
خواهد داشت. با وجود این که چند روزی از اجازه فعالیت 
نمایشگاه های خودرو از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
می گذرد، اما همچنان بازار خودرو خلوت به نظر می رسد.

آن طور که فعاالن بازار پیش بینی می کنند، این شرایط 
احتماال تا یک ماه آینده به دلیل ایام ماه مبارک رمضان 
ادامه خواهد داشت. آنها عنوان می کنند با توجه به این که 
همچنان مراکز شماره گذاری خودرو امکان فعالیت پیدا 
نکرده اند، بازار خودرو به طور رسمی کار خود را آغاز نکرده 
و زمان آغاز به کار رســمی و کامل، منوط به بازگشایی 
مراکز شماره گذاری و تکمیل حلقه روند قانونی معامالت 

خواهد بود.

باال و پایین شدن قیمت ها در بازار
اما رکود در بازار خودرو در شرایطی است که در ابتدای 
آغاز به کار بازار خودرو، قیمت ها در مسیر صعودی حرکت 
می کرد، اما بالفاصله رونــد صعودی قیمت ها متوقف و 
کاهشی شد. بررسی قیمت خودروهای داخلی، حاکی 
از افت دو تا سه درصدی قیمت ها نسبت به روز آغازین 
هفته جاری است. برخی فعاالن بازار خودروی پایتخت 
معتقدند افزایش قیمت هایی که در بازار شاهد بودیم، به 
دلیل فروش تعدادی خودرو به صورت کارتکسی از سوی 
برخی نمایندگی های ایران خودرو به افرادی بود که در 

۱۸ ماه اخیر در سامانه این شرکت ثبت نام نکرده بودند.

وضعیت قیمت ها در بازار خودرو
بررسی قیمت ها در بازار خودرو نشان می دهد که قیمت 
پراید ۱۱۱ به ۶۷ میلیون تومان، پرایــد ۱۳۱ به ۶۴.۵ 
میلیون تومان، پراید ۱۵۱ )وانــت پراید( ۷۰ میلیون 
تومان، تیبا ۲ به ۸۵ میلیون تومان، تیبا صندوق دار به 
۷۵ میلیون تومان و ساینا ۸۲ میلیون تومان رسیده است.
همچنین هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۰۷.۵ میلیون 
تومان، سمند ای اف۷ دوگانه سوز ۱۳۵ میلیون تومان، 
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۰۵.۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ 
دوگانه سوز ۱۱۸میلیون تومان، پژو پارس ۱۳۴ میلیون 
تومان، پــژو ۲۰۶ تیپ۲ حــدود ۱۱۵ میلیون تومان، 
پژو۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۱۳۷ میلیــون تومان، پژو ۲۰۶ 
وی۸ حدود ۱۴۳ میلیون تومان و رانا ۱۰۵ میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.

پیش بینی رییس اتحادیه از بازار
در این میــان، رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 
تهران پیش بینی کرده اســت که قیمت خودرو در ماه 
رمضان ارزان خواهد شد. به گفته سعید موتمنی، در حال 
حاضر هیچ تقاضایی برای خرید خودرو از ســوی مردم 
وجود ندارد. همچنین باید اعالم کرد که شــرکت های 
خودروسازی نیز به دلیل توقف شماره گذاری پالک، فعال 
خودرویی به بازار عرضه نکرده اند و هر چه خودرو در بازار 

وجود دارد، برای قبل از سال ۹۹ است.
وی افزود: شیوع ویروس کرونا باعث شد که تقاضا برای 
خرید خودرو بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افت داشــته باشد. 
همچنین افزایش قیمت ۱۰ درصــدی خودرو در بازار 
مقطعی بود و با به جریان افتادن روند فعالیت ها و کسب و 

کارها، قیمت خودرو مجدد ارزان خواهد شد.
این فعال بازار خودرو درباره قیمت خودرو در ماه رمضان 
تصریح کرد: تا زمانی که ویروس کرونا ریشه کن نشود، 
تقاضا در بازار به همین منوال است. زمانی که تقاضا در 
بازار فروکش کند، قیمت خودرو در بازار نیز ارزان می شود، 
بنابراین قیمت خودرو در ماه رمضان ارزان خواهد شد. 
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو نیز اعتقاد دارد: 
بازار خودرو همچنان تا یک ماه دیگر راکد است. بر همین 
اساس، وی توصیه می کند چنانچه مردم قصد خرید یا 
تعویض خودروهایشان را دارند، امروز تا یک ماه آینده 
شرایط مناســبی برای خرید خودروست؛ این در حالی 
است که سرمایه گذاری در حوزه خودرو در کوتاه مدت 

هرگز توصیه نمی شود.

انتقاد تعزیرات از قیمت سازی های نجومی در 
بازار خودرو

سخنگوی سازمان تعزیرات با انتقاد از قیمت سازی های 
نجومی توسط دالالن خودرو گفت: امیدوارم سایت هایی 

مثل دیوار و شیپور با این دالل ها شریک نباشند.
سیدیاسر رایگانی درباره درخواست جمعی از رانندگان و 
مالکان در صنعت حمل و نقل مبنی بر گرانی بی حساب 
ماشین سنگین و داللی موجود اظهار کرد: با بازار آشفته 
قیمت خودرو های سنگین و سبک مواجهیم و تا زمانی 
که دالل ها در بازار قیمت سازی کنند، وضع همین گونه 
خواهد بود. وی ادامه داد: خودروی سنگین "اف اچ" که 
۱۶ ماه پیش با ارز ۴۵۰۰ تومانی ۴۱۶ میلیون تومان بود، 
اکنون در قیمت سازی ها و داللی ها حدود ۳ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری می کنند یعنی بیش از 
۶ برابر؛ در شرایطی که قیمت ارز تقریبا ۳ برابر شده است. 
همچنین قیمت "ولووی ۵۰۰" از ۴۲۰ میلیون تومان به 
۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده و ماشین "ولووی 
مدل ۱۳۵۳" که از رده خارج است در یک سال اخیر از ۶۰ 
میلیون به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است و خودروی 
سنگین البرز که بهمن و اسفند سال گذشته ۳۱۵ میلیون 
تومان به فروش می رسید، در قیمت سازی های دالل ها 
حدود ۵۹۰ میلیون تومان آگهی می شود در حالی که این 

خودرو در داخل مونتاژ می شود.
سخنگوی تعزیرات گفت: در این شرایط شاید سایت هایی 
مانند دیوار یا شــیپور با این دالل ها شریکند و نفعی از این 
قیمت سازی ها می برند که امیدواریم اینگونه نباشد. این 
ســایت ها نباید اجازه دهند که دالل ها از فضای سایتشان 
سوءاســتفاده کنند و به راننده های زحمتکش به صنعت 
حمل و نقل کشور خدمت می کنند، اجحاف شود. به عنوان 
مثال راننده ای می گفت خودروی سنگین خود را قبل از عید 
فروخته و معادل این مبلغ وام هم گرفته است و باوجود این 

وام حتی همان ماشین خود را نمی تواند بخرد.

بی توجهی بورس به اتفاقات تاریخی نفت

صعود قیمت ها در بازار خلوت خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

دالر ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان
روز پنج شنبه قیمت ارز نسبت به روز گذشته ثابت بوده و قیمت دالر و یورو تغییری نکرده است. صرافی های مجاز بانک مرکزی )پنجشنبه( قیمت خرید هر دالر آمریکا را ۱۵ هزار و ۴۰۰ 

تومان و نرخ فروش آن را ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کردند که نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است. همچنین این صرافی ها امروز یورو را ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان خریدند و در 
مقابل با قیمت ۱۶ هزار و ۹۰۰ فروختند که قیمت خرید و فروش یورو نیز نسبت به روز گذشته ثابت بوده است. قیمت خرید ارز در بانک ها نیز اندکی کمتر از قیمت خرید در صرافی های 

مجاز بانک مرکزی است؛ هرچند که به دلیل شیوع ویروس کرونا، در حال حاضر تالش می شود که کمترین مراجعه به شعب بانکی صورت گیرد.

معـــاون تحقیـــقات و فنــاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفـهان، رئیس مرکز علوم تحقیقات عفونی، و رئیس مرکز 
ارتباطات دانشگاه و صنعت این دانشگاه در جلسه ای با حضـور 
مــعاونان نیــروی انسانی و تکنولوژی فوالد مبارکه و دکتر 
نظری رئیــس مــرکز بهــداشت حـرفه ای و درمان و دکتر 
روستایی رئیس درمان و اورژانس این شرکت، اقدامات فوالد 
مبارکه در غربالگری ویروس کرونا و تمهیدات این شرکت 

برای حفظ سالمت کارکنان را مورد ارزیابی قرار دادند.
به گزارش خبــــرنگار فـــــــوالد، در ایــــن نشست، 
دکتـــــــر   شقایق حـــق جوی جوانـــمرد، مـــــعاون 
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مصاحبه 
با خبرنگار فوالد ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای فوالد 
مبارکه در این حوزه تصریح کرد: مدیریت بسیار خوب این 
شرکت در حوزۀ سالمت کارکنان و استراتژی های کارآمدی 
که برای فاصله گذاری به کار گرفته شده تا ضمن ادامۀ روند 
تولید، به حفظ سالمت کارکنان در باالترین سطح توجه شود، 
بسیار رضایت بخش است. شــنیدن این اخبار و اقدامات در 

چنین فضایی بسیار خوشحال کننده و امیدوارکننده است.
وی با بیان این که مدلی که شرکت فوالد برای حفظ سالمت 
کارکنان به کار گرفته است، در ســطح جهانی ارزش ارائه و 
گزارش دارد و بسیار خرسندکننده است، افزود: ما در دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان آمادگی داریم که در کنار برنامه های 
پایه اِی شرکت فوالد مبارکه برای حفظ سالمت نیروی انسانی 

خود، هر برنامۀ مکمل دیگری را با کمال میل انجام دهیم.
مـــعاون تحقیـــقات و فنــــاوری دانشـــگاه علوم پزشکی 
اصفــهان در ادامه افزود: فوالد مبارکه از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در راستای تعهد به مســئولیت های اجتماعی خود، 
به خوبی در کنار دانشگاه علوم پزشکی و آمادۀ خدمت رسانی 

به جامعه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: شــیوع بیماری کرونا تمام جهان را با 
مشکل مواجه کرده، اما به یقین در دل این تهدید فرصت هایی 
هم هست، ازجمله این که در همین نشست مشاهده کردیم 
عزم صنعت و دانشگاه برای خدمت رسانی به جامعه جزم تر 
شده و این دو نهاد فصل تازه ای از همکاری و پژوهش را با هم 
آغاز کرده اند. وی اظهار امیدواری کرد با همکاری آحاد جامعه 

هرچه سریع تر     بشر     از شر     این  ویروس  رهایی یابد.
در ادامۀ این نشست عباس اکبری محمدی، معاون نیروی 
انسانی و سازمان دهی فوالد مبارکه نیز اظهار داشت: از آغاز 
شیوع بیماری کرونا در کشور، فوالد مبارکه با تشکیل کمیتۀ 
بحران مقابله با کرونا، اقدامات متعدد و متنوعی را برنامه ریزی 

و اجرا کرد.
وی در تشریح این اقدامات گفت: اهم این فعالیت ها در چهار 
دسته خالصه می شود: اقدامات بهداشتی که برای ضدعفونی 
کردن و گندزدایی انجام شده است؛ اقدامات مدیریتی که بر 
حفظ روند تولید شــرکت با اولویت حفظ سالمت کارکنان 
متمرکز بوده است. این اقدامات در واحدهای مختلف متناسب 
با شــرایط کار به طرق گوناگون انجــام گرفت. همچنین 
تغییراتی که در ساعت حضور و ورود و خروج کارکنان به ویژه 
در بخش نیروهای ستادی و محدودیت های مربوطه در طبخ 
و توزیع غذا صورت گرفت تا تماس های بین فردی به کمترین 
حد برسد و بتوانیم به باالترین سطح ارتقای سالمت دست 

یابیم. دستۀ دیگر اقدامات نیز مربوط به حوزۀ مسئولیت های 
اجتماعی شرکت است.

وی با تأکید بر این که نیروی انســانی فوالد مبارکه جزئی از 
جامعه است، گفت: بدون تردید کارکنان شرکت قسمتی از 
زمان خود را با جامعه سپری می کنند، ازاین رو مدیریت شرکت 
بر این باور است که باید بخشی از فعالیت های شرکت در حوزۀ 
اقدامات مرتبط با جامعه باشد. این اقدامات کالن بوده و نتیجۀ 
آن این است که در همین شرایط نیز تولید شرکت با در نظر 

داشتن سالمت کارکنان استمرار داشته است.
وی با تأکید بر این که دائما وضعیت سالمت کارکنان مورد 
پایش قرار می گیرد، خاطرنشــان کرد: بــا توجه به این که 
در فوالد مبارکه بیش از ۱۴هزار نیرو مشــغول فعالیت اند، 
خوشــبختانه موارد معدود نیز با پیگیری های بخش های 

درمانی شرکت به خوبی کنترل شده است.
اکبری محمدی خاطرنشــان کرد: فعالیت های غربالگری 
وسیعی در سطح شرکت در حال انجام است و مرتبا کارکنان 
از نظر ســالمت و پارامترهای مرتبط با این ویروس معاینه 

می شوند.
در ادامۀ این نشســت حسین مدرســی فر مدیر بهداشت، 
ایمنی و محیط زیســت فوالد مبارکه نیز اظهار داشت: از ۲ 
اسفندماه که فراگیر شــدن کرونا در کشور مطرح شد، پس 
از تشکیل کارگروه مدیریت بحران کرونا و برگزاری جلسات 
با مدیریت های مربوطه، در گام اول، منابع علمی معتبری که 
می توانست در این زمینه به شرکت کمک کند مورد بررسی 
قرار گرفت. پس از آن تجمعات به عنوان مهم ترین عامل انتقال 
شناسایی و تالش شد این عامل در سطح شرکت به کمترین 
حد ممکن کاهش یابد. توزیع غذای گرم نیز در شرکت ممنوع 
شد. در ادامه،  منابع علمی معتبر   و دستورالعمل های مکمل 
جمع آوری گردید. و نهایتا در زمان طالیی، اقدامات الزم انجام 
گرفت. به همین دلیل به لطف خداوند و با همکاری کارکنان، 
این ویروس نتوانست شرکت را درگیر کند و میزان تولید نیز 
به همان حالت قبل باقی ماند. تصمیم گیری ها و جلسات هر 
روز ادامه یافت. سرویس های بهداشتی و سرویس های ایاب 
و ذهاب به صورت روزانه ضدعفونی و ورودی ها با دوربین های 
ثابت حرارتی کنترل شد. در مرحلۀ بعد که همه گیری کرونا 
در جامعه افزایش یافت، در شیفت های کاری از جمله روزکار 
تغییراتی بنیادی ایجاد شد. در ســامانۀ اتوماسیون اداری 

شرکت سیستم خوداظهاری سالمت تعبیه گردید تا بهتر 
بتوانیم از وضعیت سالمت کارکنان باخبر باشیم. تست های 
غربالگری نیز تهیه شد، به نحوی که تاکنون غربالگری کارکنان 
شــیفت انجام گرفته و این کار برای کارکنان روزکار نیز در 
دست اقدام است. یقینا تا شــرایط ایمن به طور کامل برقرار 

نشود، از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد.
مدرسی فر اظهار داشت: تجربیاتی که فوالد مبارکه در این 
زمینه به دست آورد در انجمن فوالدسازان جهان به عنوان 
تجربه موفق و اطالعات قابل انتشار مطرح شد و مورد استقبال 
دنیا قرار گرفت و از طریق تلفن، ایمیل یا تماس در شبکه های 

اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت.
در همین خصوص دکتر امیر سامان روستایی، رئیس بخش 
درمان فوالد مبارکه نیز گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در 
کشور طرح های زیادی در شرکت اجرا شد. یکی از بزرگ ترین 
و بی نظیرترین طرح های اجراشــده در فوالد مبارکه در این 
مدت طرح غربالگری است. بالغ بر ۱۰ هزار نفر در این طرح 
شرکت خواهند کرد و عالوه بر بیماریابی کرونا، برای ایجاد 
پروندۀ الکترونیک با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بسیاری 

از نهادهای علمی کشور نیز وارد مذاکره شده ایم.
وی با تأکید بر این که فوالد مبارکه نشان داده که همواره هر 
تهدیدی را به فرصت تبدیل می کند اظهار داشت: مدیریت 
ارشد سازمان و معاونت نیروی انسانی شرکت در این موارد 
به خوبی کادر درمان شرکت را پشتیبانی کرده اند و به شکرانۀ 
خداوند، به خوبی توانستیم این طرح را با تمام مشکالتی که 

وجود داشت اجرا کنیم.
وی در تشــریح هدف غربالگری و ایجاد پروندۀ الکترونیک 
سالمت برای کارکنان افزود: هدف این طرح، ایجاد پروندۀ 
الکترونیک اســت، تا به این وسیله سالمت کارکنان در حد 
کمال کنترل شود و شرکت از این بابت دغدغه ای در حوزۀ 
درمان نداشته باشد. در شرایط کرونا نیز متوجه خواهیم شد 
که چه افرادی درگیر یا ناقل هستند. در ادامه به این افراد اطالع 
داده می شود و پس از آن، طرح هایی را که سازمان بهداشت 
جهانی و آموزش پزشکی کشور از ما خواسته است در مورد 

آن ها اجرا می کنیم.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: تمامی این فعالیت ها 
به منظور ایجاد شرایط امن برای کارکنان است، ازاین رو از صبر 

و بردباری همۀ همکاران تشکر می کنم.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

مدل فوالد مبارکه در غربالگری ویروس کرونا و تداوم تولید با حفظ سالمت کارکنان در دنیا بینظیر است
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رشد قیمت کاالهای وابسته به ارز نیمایی در بازار 
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران

با افزایش قیمت ارز نیمایی فعالیت ها برای تجار، واردکنندگان و فعاالن اقتصادی دچار مشکالتی خواهد شد که نتیجه آن افزایش قیمت کاالهای موجود در بازار می شود. دولت با کاهش حداقلی فاصله نرخ ارز نیمایی با ارز صرافی 
قصد دارد تا جلو فعالیت دالالن را بگیرد غافل از اینکه این افزایش قیمت منجر به ضرر مردم و مصرف کنندگان نهایی در بازارها خواهد شد. در حال حاضر ارز نیمایی 15 هزار و 200 تومان قیمت گذاری شده در حال که تا قبل از 
این اتفاق قیمت آن 11 هزار تومان بوده است. این افزایش 30 درصدی به طور قطع بر قیمت کاالهای وابسته به ارز نیمایی تاثیر خواهد داشت بنابراین به طور قطع با افزایشی که در نرخ ارز نیمایی شاهد هستیم افزایش قیمت کاالها 
را داریم. واردکنندگان برای واردات نیاز به ارز نیمایی دارند و تغییرات روزانه این ارز می تواند در فعالیت آنها تاثیر زیادی داشته باشد. صادرکننده برای ادامه کار خود حتما سرمایه اش را به کشور بر می گرداند، اما این شیوه که دائما 

نظام های موجود را بر می زنند و با ایجاد پیچیدگی هایی که به وجود می آید، کار سخت تر می شود.
پیش بینی می کنیم با این افزایش قیمت در بازارها شاهد رشد چشمگیر قیمت کاالها باشیم و این در نهایت مصرف کننده را درگیر خواهد کرد. فارغ از بحران کرونا اقتصاد ایران وابسته به ارز و نوسانات آن است. در حالی که همواره 
نوسانات ارزی را داریم قیمت کاالها نیز با آن افزایش پیدا می کند که این حرکت دولت نیز به این نوسانات دامن خواهد زد. اگر به مانند گذشته بانک ها ارز را از صادرکننده بخرند با این شرط که دولت چند درصد ارز را به قیمت باالتر 

از صادرکننده برای حمایت از صنایع صادراتی خریداری کند، این کار باعث می شود صنایع و واحد های تولیدی جان تازه ای بگیرند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: از هفته سوم اردیبهشت ماه برنامه 
پرداخت بسته های حمایتی مربوط به دوره کرونا به 
کارفرماها اجرا می شود. عیسی منصوری در مورد وام 
حمایت از اشتغال به ازای هر کارگری که اخراج نشده 
است، اظهار داشت: این بسته بعد از گفتگوهای متعدد 
با بخش های مختلف دولتی و خصوصی ارائه شده است. 
گروه هدف این بسته شامل بنگاه های کسب و کاری 
می شود که بیشترین آسیب را در دوره شیوع کرونا دیده 
اند که 11 رسته را در بر می گیرد. به صورت مشخص تر 
بنگاه هایی هستند که کسب و کارهایشان را فعال نگه 

داشته و نیروی کارشان را حفظ کنند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی افزود: تسهیالتی که به نرخ سود 12 
درصدی ارائه می شــود برای بنگاه های یک نفره 12 
میلیون تومان است که شامل دستمزد و درصدی باقی 
مانده سرمایه در گردش می شود، برای واحدهایی که 
بنا به دستور تعطیل شده اند این رقم 1۶ میلیون تومان 
برای هر کارگر است البته این موضوع مشروط به حفظ 
نیروهاســت. همچنین برای وام های زیر 12 میلیون 
تومان با سفته، وام 12 تا ۴۸ میلیون تومان با سفته و 
ضامن، وام 50 تا 120 دو ضامن، وام تا 1۸0 میلیون 
تومان 3 ضامن و باالتر از این رقم روال عادی بانک ها 
طی می شــود.وی ادامه داد: با توجه به شــلوغ بودن 
سیستم بانکی، وقفه کوتاهی خواهیم داشت و از هفته 

سوم اردیبهشت ماه این برنامه اجرا می شود.
منصوری گفت: در فاز اول بر اساس داده هایی که در 
اختیار ماست به این نوع از کارفرمایان پیامک می دهیم 
و در صــورت تأیید کارفرما، در ســامانه کارا ثبت نام 
می کنند و دســتگاه مربوطه ظرف دو روز اعمال نظر 
می کند و سپس به بانک عامل اطالعات ارسال می شود 
و پرداخت صورت می گیرد.منصوری گفت: اغلب گروه 
هدف در این رسته ها بنگاه های کوچک و خرد همچون 
پوشاک و … هستند البته بنگاه های بزرگ هم مدنظر 

قرار گرفته اند.
وی در مورد احتمال عدم ارســال پیامک به برخی از 
کارفرماها، افزود: این مساله پیش بینی شده و امکان 
مراوده متقابل را فراهم کرده ایم تــا در صورت عدم 
دریافت پیامک، مساله را به ما اعالم کنند و در گام بعد 
هم امکان ثبت نام از ســایر افراد را فراهم کرده ایم.به 
گفته منصوری تا مهر ماه تنفس اعالم می شود و بعد 2۴ 
ماه دوره بازپرداخت وام است.وی یادآور شد: افرادی 
که برایشان پیامک ارسال شود به بانک معرفی شده 
اند و این اقدام به صورت الکترونیکی انجام شده است. 
ترجیح این است که وام مذکور بیشتر از یک قسط باشد 
و مثالً در دو قسط اعمال شود تا حفظ نیروی کار برای 

ما مسجل شود.
معاون وزیر کار گفت: معموالً وقتی نرخ تورم باالست و 
نرخ سود بانکی باالتر است فرصت طلبی فراهم می شود 
ولی ما در این قاعده جریمه در نظــر گرفته ایم تا در 

صورت انجام تخلف، فرد متخلف جریمه ۶ درصدی 
شود.منصوری اظهار داشت: وقتی بسته را روی میز 
گذاشــتیم برخی گفتند که تورم ایجاد می شود و ما 
شرایط مردم را توضیح دادیم و باید بین این دو یکی 
را انتخاب می کردیم. شاید آن بسته مطلوب اجرا نشد 
اما آنچه که توانش بود اجرا خواهد شد.وی با بیان اینکه 
برخی رسته ها فرصت افزایش نیرو را هم دارند و حتماً 
مشوقی در نظر گرفته ایم، گفت: در ابتدا به نظر می رسد 
بنگاه ها استقبال نکنند اما در حال حاضر شاهد پیگیری 

تشکل ها در مورد اجرای این بسته هستیم.
معاون وزیر کار افزود: در دوره شیوع بیشترین توصیه در 
مورد رابطه کارکن و کارفرما حفظ ارتباط هست حتی 
اگر فعالیتی صورت نمی گیرد که همه جای دنیا قاعده 
به همین ترتیب است و حتی همه جای دنیا اینطور 
هست که همه حقوق کارکن پرداخت نمی شود اما به 
هر نحوی ارتباط بین کارکن و کارفرما حفظ می شود. 
باید متوجه باشیم شرایط اقتصادی کشور به چه صورتی 
است و در حداقلی ترین حالت صحبت می کنیم. با این 
حال بسته هایی که پیشنهاد دادیم بسیار کامل تر از 
کشورهایی همچون دانمارک و ترکیه است.منصوری 
با بیان اینکه کرونا با بحران های اقتصادی فرق می کند، 
اظهار داشت: در بحران 200۷ اروپا در دراز مدت مشکل 
تقاضا وجود داشت اما در دوره کرونا به محض فروکش 
کردن بحران، تقاضای کل اقتصاد فعال خواهد شــد. 
مساله دیگر این است که در دوره کرونا، عالوه بر تقاضا 
طرف عرضه هم دچار افول شده اســت و امیدواریم 
بسته تسهیالتی تا حدودی به بخش عرضه کمک کند.
وی با بیان اینکه بخش صنعــت االن تقریباً روی کار 
آمده است، گفت: کرونا بیشترین آسیب را به خدمات و 
بخش توزیع زده است و در این 11 رسته نام برده شده 
در بسته تسهیالتی بیشتر بخش خدمات مدنظر بوده 
است.منصوری در مورد بیمه تأمین اجتماعی نیز افزود: 
مهم ترین اتفاقی که در مورد تأمین اجتماعی افتاد این 
است که امهال بیمه در گام نخست به مدت 3 ماه پیش 

بینی شده است.
معاون وزیر کار در ادامه با بیان اینکه بر اساس مطالعات 
کمی و مذاکره با بخش خصوصــی درحوزه صنایع 
واحدهای بزرگ و خرد، 11 رسته را مشخص کردیم، 
گفت: این رســته ها فقط شــامل بنگاه های زیر 50 
نفر نیست بلکه بنگاه های باالی 50 نفر را هم شامل 
می شود. اگرچه بخش عمده ای از بنگاه های مدنظر در 
بسته حمایتی خرد هستند اما بعضاً واحدهای بزرگ 
هم ضربه دیده اند و در صــورت تقویت این بنگاه ها، 
واحدهای خرد وابســته به این واحدهای بزرگ نیز 
تقویت می شــوند.وی افزود: وقتی از زنجیره ارزش 
صحبت می کنیم یعنی کل زنجیره را مدنظر داریم و 
فقط واحدهای کوچک و بزرگ مدنظر نیست. تعداد 
بنگاه های بزرگ باالی 100 نفر چهــار دهم درصد 
هستند و اصالً بخشی از اینها در بسته حمایتی ما تحت 

پوشش قرار نگرفته اند، زیرا در رسته ها نیستند.

یک مقام مسئول گفت: عرضه این محصول باید با 
رعایت پروتکل هایی بهداشتی ابالغی از سوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و حداالمکان از طریق تلفنی و 
اینترنتی صورت پذیرد.مجتبی شیرقاضی، گفت: 
براســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار استان تهران 
قیمت زولبیــا و بامیه درجه یــک 2۴ هزار تومان 

تعیین گردید.
وی ادامه داد: طبق روال سنوات گذشته قیمت جدید 
زولبیا و بامیه در ایام ماه مبــارک رمضان با توجه به 

قیمت مواد اولیه تعیین و به اتحادیه ها و صنوف مربوطه 
ابالغ می گردد. امسال نیز قیمت 2۴ هزار تومان به ازا 
هر کیلو زولیبا و بامیه درجه یک از سوی واحدهای 
صنفی مرتبط منظور خواهد شد.شیرقاضی تصریح 
کرد: عرضه این محصول باید با رعایت پروتکل هایی 
بهداشتی ابالغی از سوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
صورت پذیرد و برابر هماهنگــی بعمل آمده فروش 
زولبیا، بامیه و آش و حلیــم نیز حداالمکان از طریق 

تلفنی و اینترنتی صورت پذیرد.

جدیدترین نرخ ارز در سامانه 
نیما اعالم شده و بر این اساس 
نرخ فــروش دالر نیمایی با 
افزایش 13۴۷ تومانی به رقم 
15 هزار و ۴5۴ تومان رسید و 
فاصله خود را با قیمت دالر در صرافی ملی که 15 هزار و 
500 تومان است، به کمترین حد رساند. سیاست دولت 
در افزایش نرخ ارز نیمایی توقف فعالیت دالالن در  بازارها 
عنوان شده است. البته که دالالن یکی از مهره های بازار 
به حساب می آیند و زمانی که بازار عمیق نباشد می توانند 
با دادن قیمت های پرت و غیرواقعی شروع به جوسازی 

کنند، اما اینکه بتوانند به طور کل نبض بازار را در دست 
بگیرند، خیر، دلیل و صحبت صحیحی نیست. بنابراین 
فعالیت دالالن برای برهم زدن وضعیت بازار نمی تواند 
توجیه خوبی باشــد، درست اســت که با پیش آمدن 
شــرایطی، دالالن به امید کسب سود شروع به فعالیت 
می کنند. این در حالی است که در بسیاری از مواقع هم 
متضرر می شوند، اما قطعا عامل اصلی برهم خوردن نظم 
بازار در شرایط فعلی دالالن نخواهند بود. بازار تا پیش از 
این وضعیت ایده آلی نداشــت و با شیوع ویروس کرونا 
مشکالت دوچندان و بازار کم حجم شده است، از طرفی 
دیگر نرخ ارز نیمایی افزایش یافته و در این شرایط طبیعی 

است که ما شاهد رشد قیمت ها باشیم.
براســاس گزارشــات بانک مرکزی تمامی خریداران 
متقاضیان بازرگانــان و واردکننــدگان کاال و تمامی 

فروشــندگان و تامین کنندگان ارز و تمامی صرافی ها 
صادرکننــدگان کاال باید برای تامیــن ارز پس از ثبت 
ســفارش برای ورود کاال به درخواســت خود را در این 
سامانه ثبت کنند و به فروش ارز حاصل از صادرات کاال 
در این سامانه بپردازند. در همین رابطه رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس از بالتکلیفی سامانه نیما و افزایش 30 
درصدی نرخ ارز در این سامانه انتقاد کرد و گفت: دولت 
و بانک مرکزی باید سیاستی را برای خروج از وضعیت 
نابســامان ارز نیما اتخاذ کند. الیاس حضرتی سیاست 
های ارزی رئیس کل بانک مرکزی را در کاهش و کنترل 
قیمت ارز در بازار آزاد به جهت حفظ و اعتبار ارزش پولی 
مورد تقدیر قرار داد و گفت: اکنون یک ارز ۴200 تومان 
برای کاالهای اساسی و یک ارز نیمایی برای صادرات و 
واردات و یک نرخ آزاد برای ارز در کشور وجود دارد که 

متاســفانه ارز نیما طی چند ماه گذشته تا مرز 12 هزار 
تومان افزایش یافته است .

وی با بیان اینکه سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک 
مرکزی نرخ ارز را در بازار آزاد مدیریت کرده است گفت: 
به رغم شدیدترین تنش ها در عرصه ی بین الملل قیمت 
ارز نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش هم داشت که این 
مهم جای تقدی و تشکر از رئیس بانک مرکزی دارد اما 
در عین حال باید برای نیما نیز سیاست هایی اتخاذ شود 
.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نابسامانی قیمت 
ارز در سامانه ی نیما انتقاد کرد و گفت: به موازات کاهش 
ارز در بازار آزاد باید نیما نیز ســاماندهی شود .به گفته 
حضرتی سیاست بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز است لذا 
سامانه نیما نیز باید به موازات ارز آزاد به کاهش 20 تا 30 

درصدی به ثبات برسد.

افزایش  نرخ  ارز نیمایی باعث باال رفتن قیمت كاالها می شود

سردرگمی  تجار  با  نرخ  ارز نیمایی
شایلی قرائی
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خدمــات ارزش افزوده و 
نارضایتی مردم از کســر 
مبالــغ هنگفت بــه دلیل 
عضویــت ناخواســته در 
برخی ســامانه ها ســال 
گذشته سر و صدای بسیاری به پا کرد. کالهبرداری 
در بستر خدمات ارزش افزوده از جمله اخباری بود 
که تا مدتها از سوی مسووالن اعالم و از سوی مردم 
پیگیری شد و در نهایت به یک میلیون و 200 هزار 
شکایت رسید. شکایتی که نزدیک به ۶ ماه قبل به 
قوه قضاییه ارسال شــد اما هنوز از روند آن خبری 
در دسترس نیست. 21 آبان ماه محمدجواد آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات اعالم کــرد یک میلیون و 
200 هزار شکایت کاربرانی که با تخلف به عضویت 
خدمات ارزش افزوده درآمده اند برای رســیدگی 
به قوه قضاییه ارجاع شــده اســت. حدود ۶ ماه از 

این اتفاق می گذرد اما از میــزان پولی که از مردم 
کالهبرداری شده، رســیدگی به تخلفات، جبران 
خسارت مالی کاربران و مواردی از این دست خبری 

در دسترس نیست. خبری که آنقدر زمان افشایش 
ســر و صدا کرد که انتظار همه این بــود به روال 

رسیدگی اش مو به مو نظارت شود.

وزیر ارتباطــات برای پیگیری شــکایات خدمات 
ارزش افزوده سامانه ای را برای درج شکایات مردم 
اعالم کرد و میلیون ها نفر با ثبت شــکایات خود 
متوجه شدند مبالغ زیادی از حساب آنها کسر شده 
و به جیب ارایه دهندگان خدمــات ارزش افزوده 

ریخته شده است.
پس از پایان ثبت شــکایات قرار بر این شد که این 
مبالغ به جیب مــردم بازگردد و بــه همین دلیل 
این پرونده ها به قوه قضاییه ارســال و قرار شــد 
پاسخ آن داده شود. اما گویی تمام سر و صداهایی 
که بخاطر ایــن اقدام به راه انداخته شــد مقطعی 
بود. وزیر ارتباطــات قول داد ایــن حق الناس را 
دنبال کند و جلــوی آن را بگیــرد. قدم هایی نیز 
برای این امر برداشته شد اما پس از بمباران خبری 
در تابســتان و اوایل پاییز سال گذشــته و ارجاع 
شــکایت ها به مقام قضایی در خوشــبینانه ترین 
حالت همه چیز در سکوت خبری دنبال شد و هنوز 
 کســی نمی داند پول مردم چطور بــه جیب آن ها 

باز خواهد گشت.

سرنوشت یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت VAS  چه شد؟

جنجال   بی نتیجه  پرونده شکایت های  ارزش افزوده
وزارت ارتباطات شوی تبلیغاتی خود را كامل كند

کار وزرات ارتباطات خروجی نداشت
مهدی غیبی، کارشناس اقتصاد دیجیتال

با فضایی که ســرویس های ارزش افزوده ایجــاد کردند، وضعیت برخی از کســب و کار های اینترنتی به هــم خورد. به طور مثال بانک ها که می خواهند برای مشــتریان خود پیامک بفرســتند، با این مشــکل 
بعضا روبرو شــدند که پیام های تبلیغاتی یک فرد بســته اســت و هیچ نوع پیامکی برای او نمی رود، بنابراین مشــاهده می کنید که چه مشــکالتی می تواند در ایــن حوزه به خاطر عملکرد این ســرویس های 
خدمات ارزش افزوده ایجاد شــود.همچنین مشــکل دیگر اول نحوه عضویت افراد در این ســرویس های ارزش افزوده بود. به بیان دیگر عضویت راحت بوده، اما اگر فردی می خواســت از ادامه استفاده از آن ها 
 انصراف بدهد، باید دردســر های فراوانی برای لغــو آن خدمات متحمل می شــد و در نهایت نیز ممکن بــود، علیرغم قطع ظاهری آن ســرویس ارزش افزوده، هزینه این ســرویس بر روی قبــض تلفن همراه 

مشترک لحاظ شود.
بسیاری از مردم و مشترکان اپراتور ها از این وضعیت ناراضی بودند و خواستار برخورد جدی و قاطع با این ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی و سرویس های خدمات ارزش افزوده شدند و این در حالیست که وزارت 
ارتباطات قصد ساماندهی این حوزه وشفافیت در این نوع از سرویس ها را داشته و اقداماتی را هم در این راستا انجام داده که متاسفانه مرحله آخر که مرحله اصلی و اتمام کار است هنوز کامل نشده است. این تصور 
وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال به راه انداختن یک شوی تبلیغاتی بوده چراکه الزم بود وزیر ارتباطات اعالم می کردند که نتیجه این اقدام به کجا رسیده است. حتی خبری نیز در این رابطه منتشر نشد که 

کسی اعالم کند وجه برداشت شده توسط سرویس های ارزش افزوده به حساب وی بازگشته و یا روی قبض وی لحاظ شده است.
باید در این زمینه وزارت ارتباطات گزارش دهد که چه اقداماتی برای تکمیل این پروژه باقی مانده و کار به کجا رسیده است. باید اعالم شود که خروجی این اقدام چه بوده و این زمان طوالنی برای بازگرداندن مبالغ 
مشترکان طبیعی است یا خیر. البته این وضع بهم ریخته فقط مربوط به خدمات ارزش افزوده است نیســت. اپراتور ها باید ودیعه های خطوط تلفن همراه را که از مردم دریافت کرده اند، معلوم شود، االن این منابع 
کجاست و صرف چه می شود، خود بنده سال ۸۴، ۸00 هزار تومان پول خط را پرداخت کرده ام، اما االن اپراتور به دلیل عدم پرداخت یک قبض 35 هزار تومانی خط من را یک طرفه می کند، در حالی آن ۸00 هزار 

تومان به عنوان ودیعه را در اختیار دارد.
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دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با 
بیان اینکه تولید محصوالت سلولزی از مصرف آن بیشتر 
است، گفت: ایران بعد از ترکیه بیشترین تولید و صادرات 
محصوالت شوینده در منطقه را به خود اختصاص داده 
اســت.عبدالرضا مظفری صادرات ساالنه محصوالت 
شوینده را معادل 1۸0 تا 220 میلیون دالر عنوان کرد 
و گفت: ایــران به لحاظ توان تولید و صــادرات در بین 

کشورهای منطقه بعد از ترکیه رتبه دوم را دارد.
وی همچنین در پاســخ به اینکــه مصرف محصوالت 
شوینده و بهداشتی بعد از شــیوع ویروس کرونا چقدر 
افزایش داشته است، اظهار کرد: هنوز آمارها جمع آوری 

نشده و عدد دقیقی از میزان افزایش مصرف و تولید این 
محصوالت در دسترس نیست،  اما مصرف مایع دست 
شــویی و صابون در بین محصوالت شوینده بیشترین 

افزایش را داشته است.
دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با 
بیان اینکه در زمینه محصوالت شوینده هیچ کمبودی 
در بازار وجود ندارد، گفت که در حال حاضر میزان تولید 
از مصرف بیشتر است.مظفری در پایان خاطرنشان کرد 
که قیمت محصوالت سلولزی افزایش قیمت نداشته و 
تا زمان مشخص شدن نرخ دستمزد و سایر مولفه های 

تاثیرگذار بر قیمت هم افزایش نخواهد یافت.

طی چند روز اخیر، بازار حبوبات بی سابقه ترین دوران 
حیات قیمتی خود را سپری کرده و به طرز عجیبی تا 3 
برابر قیمت افزایش یافته است.هنوز چندروزی از پایان 
قرنطینه خانگی و بازگشایی اصناف نگذشته که برخی 
اقالم از جمله حبوبات روند قیمتی صعودی به خود 
گرفته به گونه ای تا 3 برابر افزایش قیمت داشته و یک 
کیلوگرم عدس به قیمت 2۶ هزار تومان در فروشگاه 
ها عرضه می شود. این در حالی است که قبل از نوروز و 
در ایام پایانی سال و حتی در فروردین ماه سال جدید 
حبوبات با نرخ مناســب عرضه می شد اما به ناگهان 
و از روزهای پایانی فروردین ماه، افزایش قیمت این 

محصول سیر صعودی به خود گرفته است.
 معاون اقتصادی اســتاندار یــزد در واکنش به این 
گرانی ها، کاهش واردات حبوبات در اسفندماه را در 

افزایش قیمت ها موثر دانســت و گفت: پارامترهای 
مختلفی بر این افزایش قیمت موثر است که از جمله 
عدم واردات نیز بر این موضوع تاثیر گذاشــته است. 
مسعود عظیمی با بیان اینکه کمبود عرضه و عدم تولید 
حبوبات در استان نیز از دیگر پارامترهای موثر بر این 
افزایش قیمت اســت، ادامه داد: افزایش قیمت های 
اخیر در حبوباتی مانند عدس، لوبیا قرمر، لوبیا چشم 

بلبلی، نخود، ماش و لپه به چشم می خورد.
وی با بیان اینکه شــیوع ویروس کرونا موجب عدم 
واردات در اسفندماه ســال گذشته بوده است، افزود: 
متاسفانه استان یزد جزو اســتان های تولیدکننده 
حبوبات نیســت و این موضوع در کنار عدم واردات 
بر افزایش قیمت حبوبات در استان یزد خود را نشان 

داده است.

ایران؛ دومین صادرکننده محصوالت شوینده در منطقه

افزایش افسار گسیخته قیمت حبوبات

معاون وزیر كار خبر داد:

پرداخت وام کرونایی به بنگاه ها  با  شرط حفظ نیروها

قیمت زولبیا و بامیه درجه یک ۲۴ هزار تومان تعیین شد
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بعد از اجرایی شدن طرِح بازدید مجازی از موزه ها در تعطیالت 
نوروز امســال، با امضای تفاهم نامه ای بیــن وزارتخانه میراث 
فرهنگی و ســازمان فناوری اطالعــات، برنامــه »۱۱ هزار 
کیلومتر مســیر« از ۲۴ میراث جهانی ایران روایتی فرهنگی 
از طریق پلتفرم های ارتباطی در دسترس مردم قرار می دهد 
تا شعار تبدیل تهدید کرونا به فرصت، اجرایی شود. به  گزارش 
ایسنا، به نقل از اداره کل روابط  عمومی و اطالع رسانی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نشست خبری 
اجرای این طرح که چهارشنبه سوم اردیبهشت در کاخ گلستان 
با حضور محمدحسن طالبیان )معاون میراث فرهنگی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی( و امیر ناظمی 
)معاون وزیر و رئیس مرکز فناوری اطالعات ایران( برگزار شد، 

نسبت به انجام این اقدام تاکید شد.

تبدیل تهدید کرونا به فرصت با ایجاد بستر بازدید 
مجازی از موزه ها

محمدحسن طالبیان - معاون میراث فرهنگی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - در این نشست با بیان 

این که، باید این فرصت تاریخی را غنیمت دانست، گفت: درست 
است که شیوع کرونا مشکالتی را ایجاد کرده، اما انسان ها باید  
تهدیدها و مشــکالتی که برای آن ها به وجود می آید را به یک 

فرصت تبدیل کنند.
او با اشــاره به همکاری ایجاد شــده بین دو وزارتخانه میراث 
فرهنگی و ارتباطات، افــزود: در جدیدترین گام همکاری بین 
این دو دســتگاه، قرار است برنامه ای مشــخص برای بازدید 
مجازی از موزه ها، کاخ موزه ها، اماکــن فرهنگی تاریخی اجرا 
شــود و در گام جدید نیز بازدید مجازی از پایگاه های میراث 
جهانی را در دســتور کار داریم. وی با تاکیــد بر این که قصد 
داریم برنامه ریزی ها به گونه ای باشــد که این همکاری ها بعد 
از مهار کرونا نیز ادامه داشته باشد، گفت: اردیبهشت همیشه 
برای حوزه میراث فرهنگی اهمیــت دارد، چون بعد از عبور از 
روز جهانی بناها در آخر فروردین بــه روز جهانی موزه و هفته 
میراث فرهنگی در اردیبهشت می رسیم. در این میان با توجه 
به شیوع کرونا امکان سفر برای گردشگران وجود ندارد که به 
نظر می رسد فراهم شدن بستر بازدید مجازی از آثار تاریخی و 

موزه ها یک فرصت مناسب است.

جشــنواره فــروش اینترنتی ویــژه ماه مبــارک رمضان 
بــا هــدف توزیــع کاال هــای پرمصــرف مــورد نیــاز 
مــردم در ایــن مــاه، از روز شــنبه )۶ اردیبهشــت( 
 همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان برگــزار خواهــد 

شد.
به گزارش مرکز توســعه تجارت الکترونیکــی، به دنبال 
اجرای موفقیت آمیز مرحله اول جشــنواره بهاره مجازی 
همدلی مــردم و اصناف طی هفته پایانی اســفند ۱۳۹۸، 
مرحله دوم نیز از شــانزدهم تــا پایــان فروردین ۱۳۹۹ 
در قالب پویــش ازخانه بخریــم برگزار شــد و در ادامه، 
جشــنواره فروش اینترنتی ویــژه ماه مبــارک رمضان با 
هدف توزیع کاال هــای پرمصرف مورد نیاز مــردم در این 
 ماه، از روز شــنبه )همزمان با ماه مبــارک رمضان( برگزار 

خواهد شد.
با توجه به شــیوع ویــروس کرونا و افزایش ریســک های 
ســالمتی مربوط به حضور فیزیکی هموطنان در بازار های 
فیزیکی، این امــر موجب تغییر الگوی خرید در کشــور و 
تقویت و توســعه هرچه بیشــتر تجارت الکترونیکی شده 
اســت؛ لذا به منظور کمک به حفظ هرچه بیشتر سالمتی 
مردم عزیز و همچنین تسهیل دسترسی عمومی به تأمین 
اقالم پرمصرف ماه مبــارک رمضان نظیر خرمــا، زولبیا، 
بامیــه، آش و حلیم، برنامــه ریزی هــای الزم برای طرح 
ویژه فــروش اینترنتی صــورت گرفته تا قبــل از آغاز ماه 
مبارک رمضان بتوان مقدمــات الزم برای فروش اینترنتی 
 این محصوالت بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی وزارت

 بهداشت را فراهم کرد.

طبق تازه ترین گزارش گوگل، ســرویس جــی میل با بیش 
از ۱.۵میلیارد کاربر بزرگ ترین بســتر بــرای کالهبرداران 
اینترنتی محسوب می شود چراکه گوگل در تازه ترین گزارش 
خود از مسدودســازی روزانه ۱۰۰میلیون ایمیل فیشینگ 
در روزهای اخیر خبر داده و یادآور شــده است که حدود یک 
پنجم آنها مرتبط با کروناویروس بوده اند. شــیوع کرونا باعث 
افزایش انفجاری حمالت فیشینگ و فریب کاربران شده است 
به گونه ای که غول های دنیــای فناوری معتقدند کووید۱۹ را 
می توان بزرگ ترین موضوع کالهبرداری های آنالین جهان 
دانســت. طبق تازه ترین گزارش گوگل، سرویس جی میل با 
بیش از ۱.۵میلیارد کاربر بزرگ ترین بستر برای کالهبرداران 
اینترنتی محسوب می شود چراکه گوگل در تازه ترین گزارش 
خود از مسدودسازی روزانه ۱۰۰میلیون ایمیل فیشینگ در 
روزهای اخیر خبر داده و یادآور شده است که حدود یک پنجم 
آنها مرتبط با کروناویروس بوده اند. اما کاربران در گوشه و کنار 

جهان چقدر از این کالهبرداری های آنالین متضرر شده اند؟
اســکمرها )کالهبرداران اینترنتی( روزانه ۱۸میلیون ایمیل 
فریبنده درباره کروناویروس را برای کاربران ارسال می کنند 
تاجایی که این افزایش کالهبرداری های آنالین، واکنش مراکز 
مختلف سایبری جهان را به دنبال داشته است. بریتانیا یکی از 
کشورهایی است که از کالهبرداری های آنالین دوران کرونا 
درامان نمانده است و در همین راستا مرکز امنیت ملی سایبری 
بریتانیا)NCSC( یک سرویس گزارش ایمیل راه اندازی کرد 
تا عموم مردم بتوانند هرگونه فعالیت مشکوک را پرچمدار کنند 
زیرا به این ترتیب، هم یافتن اسکم ها برای این مرکز راحت تر 

شود و هم تعداد کمتری از کاربران فریب بخورند.

اینترنتی موزه ببینید

آغاز جشنواره فروش اینترنتی 
ویژه رمضان از  ۶  اردیبهشت

»کرونا«، بزرگ ترین عامل 
کالهبرداری آنالین در جهان
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 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
) فرایند ارجاع کار ( به ریال

تعداد / عدد شرح کاال شماره 
مناقصه

ردیف

۲۳۱.7۴۶.۰۰۰

۱۰ کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل 
۱۰۰ آمپر

۹۹/۱۶۲-۰۳
۱

۱۰ کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل 
۱۲۵ آمپر

۳۰ کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل 
۱۶۰ آمپر

۲۰ کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل 
۲۵۰ آمپر

۲۰ کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل 
۴۰۰ آمپر

۱۰ کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه پل 
۶۳۰ آمپر

۱۰۰ کنتاکتور سه پل خشک۴۰۰ ولت با 
AC۱( جریان

۶۰ آمپرتا 7۰ آمپر و بوبین ۲۲۰ ولت

۱۰۰ کنتاکتور سه پل خشک۴۰۰ ولت با 
)AC۱( جریان

بیش از 7۰ آمپر تا ۸۰ آمپر و بوبین ۲۲۰ 
ولتص

358.267.000

۲۵۰۰ فیوز فشنگی فشار ضعیف ۶۳ آمپر

۹۹/۱۶۲-۰۴

2

۲۰۰۰ فیوز سیلندری ۳۲ آمپر

۱۰۰۰ فیوز سیلندری ۵۰ آمپر

۳۶۰ پایه فیوز سیلندری ۳۲ آمپر 

۱۶۰ پایه فیوز سیلندری ۵۰ آمپر

۱۵۰ پایه فیوز چاقویی یک پل ۲۵ تا ۱۶۰ آمپر

۱۰۰ پایه فیوز چاقویی یک پل ۳۵ تا ۲۵۰ آمپر

۶۰ پایه فیوز چاقویی یک پل ۸۰ تا ۴۰۰ آمپر

۲۰ پایه فیوز چاقویی یک پل ۳۰۰ تا ۶۳۰ آمپر

۸۰ کلید فیوز گردان سه پل دارای دسته 
معمولی با جریان نامی ۱۶۰ آمپر

۱۰۰ کلید فیوز گردان سه پل دارای دسته 
معمولی با جریان نامی ۲۵۰ آمپر

۲۴ کلید فیوز گردان سه پل دارای دسته 
معمولی با جریان نامی ۴۰۰ آمپر

)نوبت دوم(

آگهی تحدید مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 
مناقصه گزار:  شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

موضوع مناقصه: خرید انواع لوازم و تجهیزات به شرح جدول زیر می باشد:

زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه: 
داوطلبان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 
99/02/03 لغایت روز دوشنبه مورخ 99/02/08 
به منظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس های 

ذیل مراجعه نمایند.
 www.bargh-gmaz.ir  الف( وب ســایت 

)شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران(
ب( سایت معامالت شرکت توانیر

www.tavanir.org.ir 
www.iets.mporg.ir ج( پایگاه ملی مناقصات
مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبلغ 545/000 ریال 
به ازای خرید هر اسناد در مدت زمان تعیین شده 
به حساب سپهر )شماره 01018537۶5005( 

بانک صادرات کد 2008.
 تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به 

شرح زیر می باشد: 
- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل 

تمدید به مدت سه ماه دیگر 
- اصل فیش واریز وجه به حســاب جام به شماره 

1۶720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس 
- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای 
مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی 

بیمه مرکزی ایران.
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری 
از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی.
- چک تضمین شده بانکی ) چک شخصی مورد 

قبول نمی باشد (
تاریخ تحویل پاکات مناقصه: ساعت 14عصر روز سه 

شنبه مورخ 99/02/23
محل تحویل پاکات مناقصه:  دفتر حراست و امور محرمانه 
این شرکت واقع در نوشهر – بلوار شهید خیریان – میدان 

ولیعصر – نبش کوچه نیرو – طبقه چهارم
تاریخ گشــایش پاکات مناقصه: زمان بازگشایی 
ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 
در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی 

شرایط عمومی: 
- هزینه آگهی )هر دو نوبت( به عهده خریدار می باشد.
- حضور یک نفر ار طرف پیشــنهاد دهندگان با 
ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات 

آزاد می باشد
- اعتبار خرید از محل اعتبــارات منابع داخلی 

شرکت می باشد.
- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و 
پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان 
واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.                                                                                          
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه 

مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب 
استان مازندران

طرح ســاخت خانه 
هــای ۳۵ متــری به 
وزارت کشور ارائه شد

کــه  درحالــی 
شــهرداری، طــرح 

خانه های ۳۵ متری برای کمــک به جوانان 
را به وزارت کشــور ارائه داده اما کارشناسان 
با چنین طرحی موافق نیستند و برخی حتی 
معتقدند این طرح با فرهنــگ ایرانی منافات 
دارد و به نوعــی ترویــج تجردگرایی و حتی 

ازدواج سفید است.
روز چهارشــنبه معاون شهرسازی و معماری 
شهردار تهران از ارسال طرح خانه های کوچک 

مقیاس )۳۵ متری( به وزارت کشور خبر داد 
و گفت: این موضوع در کارگروه ویژه مســکن 
در حال بررسی است و منتظر تصمیم نهایی 
هستیم. عبدالرضا گلپایگانی افزود: پیشنهاد 
این طرح به وزارت کشــور ارســال شده، در 
کارگروه ویژه مســکن در حال بررسی است 
و منتظر تصمیم نهایی هســتیم. افرادی که 
نگران هستند که مقیاس ۳۵ متری با سبک 

زندگی و فرهنگ ایرانی همخوانی ندارد، باید 
به محله َکن ســری بزنند که خانه ها کوچک 
اســت اما دقیقاً مانند معماری ایرانی و سبک 
فرهنگ ایرانی ســاخته شــده اســت. وی با 
بیان اینکه متولی اصلی این موضوع سازمان 
نوسازی است و در ضوابط طرح تفصیلی اجازه 
ساخت واحدهای ۳۵ متری وجود دارد، تاکید 
کرد: طبق این طرح به هر ســاختمان اجازه 
داده شده تا ۲۰ درصد واحدهایش را کوچک 

مقیاس و حداکثر ۳۵ متر بسازد.
طی ماه های گذشته چند بار موضوع ساخت 
واحدهــای ۲۰ تا ۳۵ متری مطرح شــده که 
هر بار نیــز وزارت راه و شهرســازی مخالفت 
خود را با این برنامه اعالم کرده است. مهرماه 
سال گذشته  پیروز حناچی شــهردار تهران 

از ارائه طرحی برای به اصطالح ســاماندهی 
عرضه و تقاضا بازار مســکن به هیئت دولت 
خبــر داد. طرحی کــه در قالــب آن پیروز 
حناچی با اســتفاده از ظرفیت انبوه سازان و 
برخی تخفیفات شــهرداری به دنبال ساخت 
واحدهای مســکونی ۳۰ متری برای اسکان 
مردم پایتخت اســت. وزیر راه و شهرســازی 

حدود یک ماه بعد به این طرح چنین واکنشی 
نشــان داد: »هیــچ برنامه ای برای ســاخت 
واحدهای مسکونی ۳۰ و ۴۰ متری در وزارت 
راه و شهرسازی وجود ندارد و از چنین ایده ای 

نیز حمایت نمی کنیم.«
»کســب و کار« در گفتگو با دو کارشــناس، 

تبعات چنین طرحی را بررسی می کند.

دولت  برنامه  مشخصی  برای  توليد  مسكن  ندارد

افزایش  مهاجرت  با  ساخت واحدهای  35  متری
شهرداری  طرح   ساخت  خانه های   35 متری   را   به   وزارت   كشور  فرستاد

اقدامات جزیره ای در حوزه مسکن
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه  سازان استان تهران

یک سری مسائل و مشکالت در مورد طرح مسکن اجتماعی وجود دارد. مسکن های ۳۵ متری قبال در یک سری کشورها ساخته شده و جواب نداده است؛ یعنی مسکن های اجتماعی کوچک مقیاس 
در بسیاری از کشورها مثل فرانسه و انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم، ساخته شد؛ ولی نتیجه خوبی از آن نگرفتند و در حال حاضر آنها را خراب و طرح های دیگری را به جای آن ها جایگزین می کنند. باید 
مطالعه در این زمینه بیشتر شود. ما نباید اجازه دهیم که این نوع مسکن ها به تعداد زیادی در یک جا ساخته شود و جمعیت زیادی را در یک جا جمع کنیم که کنترل آنها از نظر اجتماعی، فرهنگی و مسائل 
دیگر مشکل باشد. مشکالت و مسائل زیادی در مورد چنین واحدهایی وجود دارد. جانمایی این مسکن ها یک مساله است، نوع ساخت و معماری این مسکن ها یک مساله است. همچنین کنترل کردن این 
افراد در یک جا و با تراکم زیاد و با مساحت کم صورت خوشی نخواهد داشت. چنین طرحی در نیمه دوم سال ۹۸ نیز مطرح شده بود و گفتند که شهرداری پیشقدم شده و می خواهد این کار را بکند اگر اجازه 
بدهند. البته شهرداری که اجازه  نمی خواهد! خودش مجوز صادر می کند. ساخت مسکن هم که ممنوعیت ندارد؛ اما باید روی مسائل از نظر فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و مسائل روانشناسی، کارشناسی 
و بررسی شود. البته از نظر فنی مشکلی ندارد؛ ولی تبعات ساخت چنین واحدهایی بیشتر به مسائل اجتماعی، روانی و روانشناسی برمی گردد. کارشناسان دیگری جز حوزه ساختمان مثل روانشناسان و 
جامعه شناسان، باید این طرح را بررسی کنند. با این کار باید مسئوالن توجه کنند که مهاجرت را تقویت نکنند. ما در مطالعات کارشناسی خود باید این مساله را در نظر بگیریم که پشت سر آن، افرادی که 
توان کمی دارند و اگر از نظر مسکن مشکل داشته باشند و مسکن مانع مهاجرت آنها شده است این طرح باعث تقویت مهاجرت می شود. ما در حال حاضر سکونتگاه های غیررسمی شامل جمعیت ۲۰ 
میلیون نفری داریم که در اطراف کالن شهرها زندگی می کنند و این نتیجه عدم برنامه ریزی برای جلوگیری از مهاجرت و ایجاد شغل برای شهرهای کوچک و روستاها بوده و به آنها توجه نشده و مردم 
مجبور شدند برای کسب درآمد به طرف شهرهای بزرگ و کالن شهرها بیایند و حاشیه نشین شدند. این طرح باعث مهاجرت عده ای به سمت کالن شهرها خواهد شد. ما با این طرح ها اقلیم کشوری را 
نباید فراموش کنیم. شهرداری زمین هایی را دارد و ممکن است بخواهند این طرح روی زمین های خود شهرداری انجام شود. االن هر سازنده ای می تواند ۳۵ متری بسازد ولی ضوابط شهرسازی باید در آن 
رعایت شود. مثال شما باید برای خانه ۳۵ متری یک پارکینگ نیز تامین کنید. سازنده اگر بخواهد به جای واحد ۸۰ متری دو واحد ۳۵ متری بسازد باید دو پارکینگ تامین کند در این شرایط هزینه کارش 
باال می رود. در این شرایط قیمت مسکن باال خواهد رفت. شهرداری می تواند با مصوبه، اجازه شورای عالی شهرسازی را بگیرد و می تواند بگوید فرض کنید که ۳۵ متری می سازم ولی پارکینگ نداشته باشد. 
بورس قطعا می تواند سرمایه گذاری در بخش مسکن را کاهش دهد. حتما هم این اتفاق خواهد افتاد. درمجموع عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس برای جذب سرمایه ها از اینکه یک بخش را 
در سرمایه گذاری تضعیف کند و بخش دیگر را قوی تر کند هست و این مساله وجود دارد؛ ولی در مجموع ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور نقدینگی داریم. این نقدینگی سرگردان اگر می خواست 
تا به حال به سمت مسکن می آمد. اگر بازار مسکن به رکود نمی خورد به این سمت می آمد ولی اگر دولت می خواهد برنامه های ساخت و تولید مسکن در قالب های خاصی را هدایت کند باید انگیزه 
ها و مشوق هایی را در آن به وجود بیاوریم که کفه سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به کفه رفتن به بورس سنگین تر باشد. کسی که این برنامه ریزی ها را می کند باید این مسائل را در نظر بگیرد 
ولی در  کشور ما نهادها هماهنگ با هم کار نمی کنند و فعالیت سازمان ها جزیره ای است. یعنی سازمان تامین اجتماعی کار خود را پیش می برد و کاری ندارد که با عرضه سهام شرکت های مرتبط با 
این سازمان به بخش های دیگر لطمه خواهد خورد یا خیر. همه به فکر خودشان است. ولی برنامه ریزی در سطح کشور باید هماهنگ باشد یعنی خودمان سرمایه ها را به سمت مشخص هدایت کنیم. 
اگر ما مسکن نیاز داریم باید سرمایه ها را طوری هدایت کنیم که به سمت مسکن برود. این نیاز به برنامه ریزی در سطح کشور دارد که متاسفانه به خاطر تصمیمات یک شبه و اقدامات جزیره ای هر 
ارگان و وزارتخانه این اجازه را نمی دهد که ما در برنامه ریزی هماهنگ باشیم. رکود مسکن و افزایش قیمت ها در یکی دو سال اخیر وجود داشت. ولی در مجموع اگر برنامه ریزی درستی برای تولید 
مسکن باشد و کنترل و هدایت سرمایه را به هر بخشی که می خواهیم ببریم رکود از بین خواهد رفت. یعنی برنامه ریزان و متولیان اصلی و دولت این برنامه ریزی ها را انجام بدهند. به هر حال برنامه 
ریزی دولت سوای از سوداگری است مخصوصا برای افراد متوسط و متوسط به پایین که نیازمند واقعی و مصرف کننده مسکن هستند. بیشتر باید روی آنها برنامه ریزی باشد. ما در ۸ سال گذشته در 
حوزه مسکن خیلی موفق نبودیم و به بهانه های مختلف طرح های قبلی را نیز تخته کردیم و با استدالل هایی که به نظر خودشان درست بود ولی برای دولت های قبلی که طرح های مسکن مهر و ... 

داده بودند ایده آل بود ولی یک سری اشکال داشت. اگر دولت های جدید می آمدند و ایرادات آن را برطرف می کردند طرح های دولت های سابق می توانست مفید واقع شود. 

بازار مسکن در دست اقتصاد چندجانبه رانتی
کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه

عادت دولتمردان و مســئوالن این اســت که اول پروژه را معرفی می کنند نه برنامه را. دولتمردان کی می خواهند از این شیوه تاســف بار دست بردارند که 
بارها و بارها تکرار می شود؟ این کار به یک برنامه نیاز دارد و نهادها و زیرساخت ها و مکان ها و عوامل شــرکت کننده از پایین گرفته تا خود مردم، شهرداری 
تمام اینها باید تکلیف شان روشن شده باشد. همین که پروژه را معرفی کنند که یک مسکن می خواهیم بســازیم ۳۵ متر، اصال قابل گفتار نیست. باید ببینم 
کجاست، برای کیســت و چگونه می خواهد سامان داده شــود. بعد قابل گفتگو می شــود. در حال حاضر حداقل ۳۰ درصد جمعیت شهری ما در مسکن زیر 
۳۰ متر زندگی می کند و به همین دلیل است که مســکن رانتی ساخته شده و به دلیل مســاحت بسیار زیاد در دست مردم نیســت اما این دلیل نمی شود 
 که اشــتباهی را کردند و پروژه هایی را معرفی کردند که برنامه مسکن را از برنامه اول توســعه ۱۳۶۸ نقض کردند. این برنامه ها باید در قالب یک طرح جامع

 مسکن جایی داشته باشد. 
به هر صورت اینکه ســرمایه ها به سمت بورس جریان پیدا کند خیلی خوب اســت اما این بخش واقعی اقتصاد را دولت نتوانسته ســامان بدهد و می تواند به 
دلیل عدم ساماندهی بخش اقتصاد و جهت گیری آن به ســمت دانش بنیان بورس هم به سرعت به حباب تبدیل شــود.  در ایران چندین سال است که بازار 
مســکن به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. چون مســکن در دســت Monopoly یا اقتصاد چندجانبه رانتی قرار دارد. بانک ها به خصوص بانک هایی که 
قبال قرض الحســنه ای بودند در ایجاد این انحصار دخالت مســتقیم دارند و به این ترتیب به معنای بازار واقعی در ایران وجود ندارد. اینها با معامالت صوری 
قیمت را باال می برند. پس اینکه بگوییم بازار مســکن اصال معنا ندارد. در این بازار نه نهادهای رقابتی وجود دارد و ســازماندهی های الزم برای بخش واقعی 
انجام نشــده و تعاونی های مسکن تحت فشــار رانت با اراده دولت های پیش منحل شدند و عرضه زمین رانتی اســت و زمین رانتی اجازه نمی دهد یک بازار 
حداقلی که اکثریت بتوانند از آن بهره مند شــوند ایجاد شود با تراکم فروشــی. تراکم فروشی یعنی زمین رانتی. زیرســاخت های الزم برای شهرهای جدید 
فراهم نشده و به همین دلیل شهرهای جدید قابل سکونت نیستند. در این شهرها مســکن به معنی یک چهاردیواری بدون خدمات شهری الزم است. به این 
ترتیب خصلت مســکن متعارف در جهان، آن گونه که تعریف می شــود در ایران حداقل ۱۰ سالی است وجود ندارد. برای ســاماندهی بازار مسکن به معنای 
متعارف به عالوه مسکن اجتماعی، طرح جامع مسکن و بازنگری طرح جامع مســکن به دولت های مختلف طی ۱۵ سال اخیر ارائه شده اما عملیاتی نکردند. 
 به این ترتیب چه تاثیری در بازار مسکن دارد سوال نادرستی است زیرا آن چیزی را که رانت است بازار مسکن نمی توان نام گذاشت. بازار مسکن باید تشکیل 

شود که نشده است.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

سرمقاله

استارتاپ ها باید به سمت بورس بروند
علی فیاض بخش، مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری سرآوا گفت: استارتاپ ها باید به بازار سرمایه دست پیدا کنند. یعنی باید بتوانند از منابع خرد تامین مالی بگذرند 

و همیشه نباید به دنبال سرمایه گذارانی با توان مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی و … باشند. پس باید برای حضور در بورس و بازار سرمایه خودشان را آماده کنند.
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