
مدیر میز ایران در بانک جهانی از تغییر برآورد این نهاد از تورم ایران خبر داد.به گزارش 
ایسنا، جدیدترین برآورد صورت گرفته توسط بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نشان 
می دهد که امسال آخرین سال رشد منفی اقتصادی ایران خواهد بود. در رابطه با آخرین 
وضعیت سه شــاخص کالن اقتصادی ایران یعنی رشــد اقتصادی، نرخ تورم و کسری 
بودجه دولت با زینا الخلیل- مدیر میز ایران، عراق، اردن، سوریه و لبنان در بانک جهانی 

به گفت وگو نشستیم.

چشم انداز رشد اقتصادی
بانک جهانی در گزارش منتشر شده خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران امسال ۵.۳ درصد 
کوچک شود. الخلیل با اشاره به پیامدهای کووید-۱۹ بر اقتصاد ایران گفت: میزان تولیدات 

نفتی ایران به یکی از پایین ترین سطوح چند دهه اخیر رسیده است؛ بخش بزرگی از کاهش 
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ مربوط به کاهش سطح فعالیت بخش غیرنفتی است. انتظار 
می رود بخش خدمات )به عنوان بزرگ ترین تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی ایران(   به 
میزان وسیعی تحت تاثیر قرار گیرد و این مساله در مورد بخش های خرده فروشی، عمده فروشی 
و حمل و نقل نیز صادق خواهد بود.این مدیر بانک جهانی با اشــاره به باقی ماندن تقاضا برای 
کاالهای ضروری در سطح مطلوب افزود: به همین دلیل انتظار می رود تولیدات بخش کشاورزی 
تنها به میزان کمی از کرونا تاثیر پذیرد. از سوی دیگر در بخش صنعت، با توجه به شوک های 
وارد شده به بخش تقاضا و زنجیره تامین، انتظار می رود بخش تولید و ساخت و ساز در ایران 
آسیب متحمل شود. طبق پاسخ بانک جهانی به ایسنا، دلیل اصلی تفاوت رشد اقتصادی امسال 
با سال قبل ایران با وجود شــیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم های آمریکا آن است که سال 

گذشته رشد اقتصادی به شدت تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی بخش نفتی قرار گرفته بود که 
خود ناشی از تحریم های آمریکا بوده است. اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک 
جهانی ۸.۲ درصد کوچک شد، امسال نیز رشد منفی ۵.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد اما سال 

آینده رشد ۲.۱ درصدی در ایران به ثبت خواهد رسید.

نرخ تورم به کجا خواهد رسید؟
به گفته الخلیل، بانک جهانی برای ذکر روند نزولی نرخ تــورم ایران در گزارش خود به 
آمارهای منتشرشده توسط دولت ایران )طی بازه زمانی ذکرشده( استناد کرده است. بانک 
جهانی به ایسنا اطالع داده است که با توجه به فشارهای تورمی ناشی از شیوع کووید-۱۹ 
و تغییرات نرخ ارز، روند تورم ماه های آینده را صعودی ارزیابی می کند و پیش بینی فعلی 

بانک جهانی از متوسط نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰-۲۱ معادل ۲۹ درصد خواهد بود 
که هشت درصد بیشتر از برآورد قبلی صورت گرفته در آخرین گزارش این نهاد است.

احتمال تغییرات بیشتر در برآورد شاخص ها وجود دارد
بــه گفته بانــک جهانــی، برآوردهای صــورت گرفته توســط این نهاد از شــاخص 
هــای کالن اقتصادی بــا فــرض تــداوم اقدامــات بانک مرکــزی بــرای کنترل 
نقدینگــی و تامین کســری مالــی دولــت از طریق فــروش دارایی هــای دولتی و 
صدور اوراق قرضــه صورت گرفته اســت و با توجه بــه نااطمینانی هــای زیادی که 
 در مقطــع کنونــی بر ســر راه اقتصــاد جهانــی و ایــران هســت، امــکان تغییر

 در این برآوردها وجود دارد.

از روز شنبه متقاضیان دریافت تسهیالت کرونا که قبال در سامانه کارا ثبت نام  کرده اند 
می توانند به شــعبی که در ســامانه اعالم کرده مراجعه و وام خود را دریافت کنند.به 
گزارش ایسنا، برابر اعالم معاونت اشتغال وزارت کار بیش از ۷۵ هزار پرونده درخواست 
وام در بانک های بیست گانه کشور تشکیل و در توافق با بانک مرکزی انتخاب شده و با 
رایزنی های صورت گرفته قرار شده تسهیالت مذکور با شرایط آسان تر و بدون اعمال 
سختگیری در اختیار متقاضیان و وام گیرندگان قرار گیرد.علیرغم آنکه هیچ محدودیتی 
برای ثبت نام متقاضیان و کارفرمایان در سامانه کارا وجود ندارد اما با توجه به آنکه طبق 
پیش بینی های صورت گرفته تسهیالت مذکور تا پایان تیرماه قابل پرداخت خواهد بود 
متقاضیان در صورت تمایل به دریافت وام باید هرچه زودتر به سامانه کارا مراجعه و ثبت 
نام کنند.در حال حاضر ۲۰ بانک در پرداخت تسهیالت کرونا مشارکت دارند و مجموع 
تسهیالت پیش بینی شده برای این طرح، ۴۹ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۱۲ درصد 

است که تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار عملیاتی شده است.در بحث 
میزان وام و تسهیالت پرداختی سه نوع پرداخت تسهیالت با مبالغ ۱۶، ۱۲ و ۶ میلیون 
تومان وجود دارد؛ وام ۱۶ میلیون تومانی مختص متقاضیان و کارفرمایان بنگاههایی 
است که به دستور دولت و به اجبار تعطیل شده اند و از روز شنبه با مراجعه به شعبی که 
خود اعالم کرده اند می توانند به ازای هر نفر شاغل مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام دریافت 
کنند. وام ۱۲ میلیون تومانی به کســب و کارهایی تعلق می گیرد که در بحران کرونا 
فعال بوده و تعطیل نشده اند که این بنگاه ها می توانند به ازای هر فرد شاغل ۱۲ میلیون 
تومان وام بگیرند. رانندگان مسافربر درون شهری و برون شهری که بیمه خویش فرمایی 
هستند نیز می توانند وام شــش میلیون تومانی بگیرند.نرخ سود تسهیالت ۱۲ درصد 
بوده و مراحل پرداخت آن به کارفرمایان از این ماه و به تدریج صورت می پذیرد. دوره 
بازپرداخت تسهیالت نیز پس از یک دوره تنفس از مهرماه سال جاری و به مدت دو سال 

است و وثایقی که برای دریافت تسهیالت توسط بانکها دریافت می شود، متفاوت و با 
ارائه سفته و معرفی ضامن خواهد بود.تسهیالت حمایتی کرونا از ۱۲ میلیون تومان تا 
۲۰۰ میلیون تومان است که برای دریافت تسهیالت زیر ۱۶ میلیون تومان، ارائه سفته 
یا چک توسط متقاضی کافی است. تسهیالت ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومانی سفته متقاضی 
و یک ضامن می خواهد. برای تسهیالت ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومانی عالوه بر سفته فرد 
متقاضی دو ضامن و برای تســهیالت ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی عالوه بر سفته سه 
ضامن نیاز است. برای دریافت تسهیالت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هم، ارائه تضمین از 
سوی صندوق ضمانت و ارائه وثایق متعارف به تشخیص بانک الزامی است.پیش از این 
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفته بود مبنای پرداخت وام، 
شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن وی و داشتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا 
است و تسهیالت حمایتی به واحدها و کارگاههایی اختصاص می یابد که نیروهای کار 

در آنها شاغل و بیمه باشند.آنطور که ازوجی گفته شرط پرداخت تسهیالت حمایتی 
به بنگاههای آسیب دیده از کرونا، حفظ اشتغال موجود است. واحدهایی که کد بیمه و 
پروانه کسب داشته باشند هیچ مشکلی در دریافت تسهیالت نخواهند داشت ولی آن 
دسته واحدهایی که فاقد بیمه هستند، روند پرداخت تسهیالت به آنها ظرف چند ماه 
آینده عملیاتی خواهد شد.به گزارش ایســنا، با توجه به اعالم معاونت اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارفرمایان و متقاضیان دریافت تسهیالت کرونا از روز شنبه 
باید به شعبی که در ســامانه کارا معرفی و انتخاب کرده مراجعه و مراحل دریافت وام 
خود را دنبال کنند.در حال حاضر ۱۴رسته اصلی کسب و کار و ۵۵۰ زیر رسته مشمول 
دریافت تسهیالت کرونا هستند که این یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه را شامل می شوند. 
برابر آمارها تاکنون بیش از ۲۲۸ هزار بنگاه در ســامانه کارا ثبت نام کرده اند که از این 

تعداد بیش از ۱۲۶ هزار بنگاه واجد شرایط دریافت وام شناخته شده اند.

تهران- ایرنا- دولت ســوئیس تصمیم آمریــکا درباره تحریم کارکنــان دیوان کیفری 
بین المللی )ICC( را محکوم کرد و از واشنگتن خواســت این محدودیت ها را لغو کند.

در بیانیه  منتشر شــده در تارنمای شوری فدرال سوئیس آمده اســت: سوئیس نگران 
محدودیت های بیشــتر روادید و تحریم های جدید اقتصادی اســت کــه آمریکا علیه 
کارمندان، خانواده ها و افراد حقیقی و حقوقــی وضع کرده که از تحقیقات در حمایت از 
شهروندان آمریکایی حمایت می کنند.سوئیس از دولت آمریکا خواسته این تحریم ها را 
لغو کند.براساس این بیانیه، ســوئیس همچنین از دادخواست رئیس مجمع کشورهای 

عضو از دیوان در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ )۲۲ خــرداد( حمایت می کند و قویا به اصول و 
ارزش های اساسنامه رم پایبند است.دیوان بین المللی کیفری، نخستین دادگاه دائمی 
بین المللی برای رسیدگی به جرایم نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و 
جنایت تجاوز مستقر در الهه است که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد و اکنون ۱۲۳ کشور 
عضو آن هستند که سوئیس یکی از این کشورهاست.ســوئیس از آمریکا خواسته است 
تحقیقات کاملی را درخصوص افرادی که مرتکب چنین جنایت هایی می شوند انجام داده 
و افراد خاطی را تحت پیگرد قرار دهد.دولت ترامپ پنجشنبه هفته گذشته)۲۲ خرداد( 

اعالم کرد، تحریم های اقتصادی و محدودیت ورود به خاک آمریکا را برای همه اعضای 
دیوان بین المللی کیفری که علیه نیروهای آمریکایی به اتهام جنایت جنگی در افغانستان 
پیگیری می کنند، اعمال خواهد کرد.مایک پمپئو در نشست خبری که به همراه وزیران 
دفاع، دادگستری و مشاور امنیت ملی ترامپ برگزار شد، دلیل دیگر این تصمیم را اقدام 
دادستانی دیوان بین المللی کیفری علیه رژیم صهیونیســتی اعالم کرد.آمریکا از سال 
۱۳۹۷ به طور رســمی اعالم کرد به عضویت خود در این دادگاه پایان می دهد.استفان 
دوجاریک سخنگوی ســازمان ملل درباره دستور اجرایی واشــنگتن که اجازه تحریم 

اقتصادی علیه افراد خاصــی از دیوان بین المللی کیفــری را داده، فقط به ابزار نگرانی، 
بسنده کرده است.»ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز جمعه در بیانیه ای 
تصمیم آمریکا برای تحریم کارکنان دیوان بین المللی کیفری را حمله به کشــورهای 
عضو اساسانامه رم دانست که این دیوان براساس آن به وجود آمده است.»جوسپ بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری آنالین تأکید کرد، این مسأله 
مایه نگرانی جدی است؛ زیرا ما به عنوان اتحادیه اروپا حامیان ثابت قدم دیوان کیفری 

بین المللی هستیم.

بانک مرکزی اعالم کرد: شــبکه بانکی در ســال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۳ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت ازدواج به حدود ۸۴۳ هزار نفر اعطا کرده که نســبت به سال ۱۳۹۷ بیش از 
۷۰ درصد رشد داشــته اســت.با توجه به طرح برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای 
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اعطای وام ازدواج ۵۰۰ میلیون  ریالی با دوره 
بازپرداخت هفت ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته، روابط عمومی بانک مرکزی، اقدام 
به انتشار گزارشی از عملکرد شبکه بانکی کشــور در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج کرد.بانک مرکزی تاکید کرده است که در اجرای تکالیف قانونی مربوط به تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج و به منظور تسریع و تسهیل اعطای قرض الحسنه برای ازدواج جوانان، 
همواره خود را متعهد به همکاری حداکثری با متقاضیان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
می داند و به صورت ویژه طی سنوات گذشــته، تالش های بانک مرکزی و شبکه بانکی 
کشور در این خصوص نمود ویژه ای داشته است.بر این اساس، با وجود ۱۰ برابر شدن مبلغ 
تسهیالت یاد شده در فاصله زمانی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ تعداد متقاضیان در انتظار 

أخذ تسهیالت ازدواج در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.شبکه 
بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت ازدواج به حدود ۸۴۳ هزار 
نفر اعطا کرده است که این میزان نسبت به مبلغ تسهیالت مشابه اعطایی در سال ۱۳۹۷ 
بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. از ابتدای سال جاری تا ۲۲ خرداد نیز علیرغم افزایش 
سقف فردی تسهیالت از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، تعداد ۹۲ هزار و ۴۵۰ 
فقره تسهیالت ازدواج به ارزش بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال در شبکه بانکی پرداخت شده  
است که از این تعداد ۴ هزار و ۴۱۸ نفر مشمول تسهیالت ایثارگری ازدواج به میزان ۱۰۰۰ 
میلیون ریال برای هر نفر بوده است.همچنین تعداد متقاضیان در انتظار اخذ تسهیالت 
ازدواج تا ۲۲ خرداد برابر با ۳۰۰ هزار و ۷۹۲ نفر است که از این تعداد، ۱۵۴ هزار و ۲۴۰ 
نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت خذ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
قرار دارند.با توجه به تماس های متقاضیان دریافت تسهیالت ازدواج مبنی بر سختگیری 
رؤسای شعب جهت اخذ ضامن، به منظور سهولت در اجرای طرح مذکور و بهره مندی آن 

دسته از متقاضیانی که در استان های محروم و روستایی بوده و امکان تأمین ضامن مورد 
نظر شعب از نظر ارائه گواهی تعهدکسراقساط را ندارند، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ به 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده است حسب مفاد شرایط و دستورالعمل 
مندرج در سامانه قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی به شرح اعالم شده اقدام کنند.بر این 
اساس، چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک 
ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد 
زوجین امکان پذیر است.چنانچه متقاضی اخذ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به همان 
بانک دریافت کننده یارانه خود مراجعه کرده باشــد، مراتب در چارچوب بخشنامه های 
مربوط به اعطای تسهیالت به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.چنانـــچه متقاضی 
دریافت  تســـهیالت ازدواج، کارمند رسمی  یا پیمانی  دولت، نیروی نظامی و انتظامی، 
نـهـادها و مـوسسات عمومی )نظیر شهرداری  و بنیاد، کمیته امداد، هـالل احمر( باشد، 
ارائه گواهی تـــعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم 

کارگزینی منوط به آن که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، پذیرفته شده و نیازی به اخذ 
ضامن نیست.ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی 
و انتظامی، نـــهـادها و مـوسسات عمومی )نظیرشهرداری  و بنیاد، کمیته امداد، هالل 
احمر(، کارگر یا کارمند شرکت های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش 
حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر است.همچنین ضمانت یک نفر کاسب دارای 
پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد، کافی است.
ضمانت  یک نفر دارنده حســاب جاری فعال و خوش حســاب که به تأیید و تشخیص 
شــعبه پرداخت کننده رسیده باشــد، نیز معتبر اســت.در مورد متقاضیان تسهیالت 
در مناطق روســتایی، ضمانت یک نفر ســاکن روســتا کــه اهلیــت و صالحیت وی 
توسط شــورای اسالمی روســتا تایید شــود )ممهور به مهر شــورا(، کفایت می کند.
 ســایر وثایق قابل قبول از جمله دریافت ســفته، چک معتبر و ســپرده های متقاضی

 و بستگان آنان نیز معتبر است.

برآورد جدید بانک جهانی از نرخ تورم ایران

متقاضیان وام کرونا به بانک خود مراجعه کنند

سوئیس خواستار لغو تحریم دیوان کیفری بین المللی از سوی آمریکا شد

افزایش ۷۰ درصدی پرداخت وام ازدواج
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 استقرار  دانش بنیان  ها 
در  مناطق مسکونی  

تسهیل  می شود

پایان مهلت استفاده از 
مزایای قانون حذف 

سود مرکب

 پرونده مسکن مهر
  تا ماه آینده 
بسته می شود

دولت قطعاً برای 
مهار رشد اجاره بهای
 مسکن تصمیم
 می گیرد

جهانگیری: 

مجبور
 شویم 

 محدودیت ها
 را  بر می گردانیم
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سرمقاله

اهمال کاری در
  ایجاد سامانه امالک 

قطعا بحث دســتور در کاهــش قیمت و توقف 
افزایش قیمت ها در بازار مسکن کارساز نخواهد 
بود چراکه تجربه چند ساله کشور در این رابطه 
شکست بوده است. اگر با دستور می توانستیم 
بازارها را کنترل کنیم در ســالهای گذشته این 

موضوع تحقق پیدا...

  افشین پروین پور، کارشناس مسکن

متن کامل  د ر صفحه 3

3

2

سرگردانی مردم با 
 سرپیچی بانک ها 

از دستورات

شرایط دریافت وام ازدواج تسهیل شد

 یک ضامن
 برای وام زوجین

کم کاری دولت در مالیات ستانی از سوداگران مسکن ادامه دارد

وقت کشی در وضع مالیات بر عایدی مسکن
صفحه3

صفحه4

جهش 60  درصدی  قیمت   لوازم خانگی

واحدهای   تولیدی   یک  هفته   فرصت    دارند
 قیمت های   جدید   را   در  سامانه   ۱24 درج  کنند

دستور  روحانی   برای ساماندهی بازار لوازم خانگی

شیوع بیماری کرونا به کاهش فعالیت های اقتصادی 
بخصوص در اصناف و مشاغل منجر شد و بسیاری از 
مردم نیز به دلیل کاهش درآمد و تعطیلی بازارها قادر 
به پرداخت اقساط بانکی خود نبودند. به همین دلیل 
دولت و بانک مرکزی با تعیین مهلت چند ماهه برای 
پرداخت اقساط سعی کردند تا بار اقساط بانکی را در 
شرایط بحران کرونا و تعطیلی کسب و کارها از دوش 
مردم بردارند.این طرح در حالی به تصویب رسید که 
از همان ماه اول اجرای آن بسیاری از بانک ها از این 
مصوبه سرباز زدند و با کسر مبالغ اقساط مشتریان 
و مردم موجب اعتراضات زیادی شدند. اقساط وام 

مسکن، وام ازدواج...

بانک مرکزی شــرایط اخذ ضامن بــرای پرداخت 
تسهیالت ازدواج را اعالم کرد.با توجه به طرح برخی 
انتقادات در خصوص عدم اجــرای مفاد بند )الف( 
تبصره )۱۶( قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشور 
مبنی بر اعطــای وام ازدواج پانصد میلیون  ریالی با 
دوره بازپرداخت هفت ساله با أخذ یک ضامن معتبر 
و ســفته، روابط عمومی بانک مرکــزی به منظور 
تنویر افکار عمومی، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد 
شبکه بانکی کشــور در پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج، شرایط اخذ ضامن برای پرداخت این 
تسهیالت را به شرح زیر به اطالع هموطنان گرامی 

می رساند:۱- بانک مرکزی...



اقتصاد2
ایران وجهان

طی ۳سال گذشته توسط بانک مهر ایران 
صورت گرفت؛

پرداخــت بیــش از ۷۳هزار 
فقره وام ازدواج توســط بانک 

قرض الحسنه مهر ایران
بانک قرض الحســنه مهر ایران در طول ۳ سال 
گذشــته، ۷۳هزار و ۷۲۷فقره وام ازدواج به مبلغ 

۱۳هزار میلیارد ریال پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، به نقل از اقتصاد آنالیــن، امروزه به دلیل 
مشکالت اقتصادي شــرایط ازدواج براي جوانان 
کمتر مهیا است و با توجه به هزینه هاي باالیي که 
تشکیل خانواده در بر دارد جوانان به سختي توانایي 
ازدواج را دارند. با وجود اینکه سال گذشته مبلغ وام 
ازدواج افزایش یافت و به ۵۰میلیون تومان رسید اما 
باز هم به سختي مي تواند کمکي در تامین نیازهاي 

اولیه زندگي به جوانان کند.
در همین راســتا بانک مهر ایران که به پرداخت 
تسهیالت خرد می پردازد و طي سال هاي گذشته 
در این زمینه سوابق بســیار خوبي داشته است 
اقدام به ایجاد طرح پیوند مهر کرده تا با پرداخت 
تسهیالت خرد در کنار وام ازدواج با ارتقاي امید به 
زندگي جوانان در زمینه تامین مایحتاج به آن ها 
کمک کند. بانک مهر ایران طی ۳ســال گذشته 
۷۳هزار و ۷۲۷ فقــره وام ازدواج به مبلغ ۱۳هزار 
میلیارد ریال پرداخت کرده اســت. همانطور که 
اشاره شد در کنار این، مدتي است که بانک قرض 
الحسنه مهر ایران با راه اندازي طرح پیوند مهر یک 
و دو تالش کرده تا منابــع در اختیار جوانان براي 

تشکیل خانواده را افزایش دهد.
 

چهارمیــن جشــنواره فیلــم کوتــاه 
بانک پاسارگاد با محوریت حمایت از تولید 

و رشد اقتصاد ملی برگزار خواهد شد
چهارمین جشنواره فیلم کوتاه  پاسارگاد با محوریت 
حمایت از تولید و رشد اقتصاد ملی، در دو بخش 

حرفه ای و غیرحرفه  ای برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، چهارمین 
جشنواره فیلم کوتاه  پاســارگاد در سال جاری، 
با هدف تولید آثاری فاخــر در زمینه ی حمایت 
از تولید و رشــد اقتصاد ملی، انعکاس تالش های 
جهادگرانه در عرصه هــای تولید و صنعت، جلب 
توجه آحاد مردم به نقش ارزنده ی حمایت از تولید 
ملی در جهت رشد و استقالل اقتصادی و همچنین 
ایجاد بستری مناسب برای شناسایی و شکوفایی 
استعدادها و قابلیت های هنری، برگزار خواهد شد.

بر این اســاس، دبیرخانه ی این جشــنواره طی 
فراخوانی، مهلت ارســال آثار را پایان شــهریور 
ســال ۱۳99 اعالم کرد. عالقمندان به شــرکت 
در این جشــنواره که در دو بخــش داوری آثار 
حرفــه ای و داوری آثار مبتــدی و غیرحرفه ای 
برگزار خواهد شــد، می توانند جهــت ثبت نام و 
 دریافت کد رهگیری به سایت جشنواره به نشانی
 www.pasargadfilmfest.ir مراجعه کنند.
شــرکت گنندگان می توانند آثار خود را در مدت 
زمان ۱۸۰ ثانیه تا حداکثــر ۱۰ دقیقه، در ابعاد 
استاندارد )حداقل ۷۲۰( و در دو کیفیت مناسب 
بازبینی و اکران، در دو فرمــت MP4 و HD یا 
FHD تهیه و همــراه با رزومــه ی کاری، برای 

دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

هیبنا از جزئیات توافق 1000 میلیارد تومانی برای 
توسعه شهر جدید پردیس گزارش می دهد

خدمت جدید بانک مسکن به 
طرح ملی خانه سازی

بانک مسکن عالوه بر پرداخت تسهیالت ساخت 
به دو طرح ملی خانه سازی، مسولیت تامین مالی 

پروژه های زیربنایی این طرح ها را نیز پذیرفت.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، طرح 
مسکن مهر و طرح اقدام ملی تولید مسکن دو طرح 
بزرگ خانه سازی هستند که اولی از اواخر دهه ۸۰ 
با مقیاس ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و 
دومی با مقیاس بیش از یک میلیون واحد مسکونی 
در سال 96 تعریف شدند. البته در طرح اقدام ملی 
تولید مسکن فعالً ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی 

در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
بانک مســکن تا کنون بیش از 4۰ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت ســاخت به طرح مسکن مهر 
پرداخت کرده اســت و در طرح اقدام ملی تولید 
مسکن که سال گذشته شــکل عملیاتی به خود 
گرفت نیز این بانک قرار است نسبت به پرداخت 
تسهیالت برای ساخت ۱4۰ هزار واحد مسکونی 

اقدام کند.
در این مقطع بانک مسکن در کنار حمایت مالی-

اعتباری از ساخت واحدهای مسکونی طرح های 
دولت، برای تامین منابع مورد نیــاز پروژه های 
زیربنایی این دو طرح نیز بسته مالی مشخص در 

نظر گرفته است.
براساس توافقی که بین بانک مسکن و وزارت راه و 
شهرسازی )شرکت عمران شهر جدید پردیس به 
نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی( انجام شد، این 
بانک تا سقف یک هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای ساخت و تکمیل پروژه های زیربنایی شهر 

جدید پردیس به دولت پرداخت می کند.

بانک ها

بانــک مرکــزی شــرایط 
اخذ ضامن بــرای پرداخت 
تسهیالت ازدواج را اعالم کرد.
بــا توجه بــه طــرح برخی 
انتقــادات در خصوص عدم 
اجرای مفاد بند )الف( تبصره )۱6( قانون بودجه ســال 
۱۳99 کل کشــور مبنی بر اعطــای وام ازدواج پانصد 
میلیون  ریالی با دوره بازپرداخت هفت ساله با أخذ یک 
ضامن معتبر و ســفته، روابط عمومی بانک مرکزی به 
منظور تنویر افکار عمومی، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد 
شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، شرایط اخذ ضامن برای پرداخت این تسهیالت را 

به شرح زیر به اطالع هموطنان گرامی می رساند:
۱- بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران در اجرای 
تکالیف قانونی مربوط به تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
و به منظور تسریع و تسهیل اعطای قرض الحسنه برای 
ازدواج جوانان، همــواره خود را متعهــد به همکاری 
حداکثری با متقاضیان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
می داند و به صورت ویژه طی سنوات گذشته، تالش های 
بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این خصوص نمود 
ویژه ای داشته است به نحوی که علی رغم ده برابر شدن 
مبلغ تسهیالت یاد شده در فاصله زمانی سال های ۱۳9۵ 
تا ۱۳9۸، تعداد متقاضیان در انتظار أخذ تســهیالت 
ازدواج در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش 

یافته است.
۲-شبکه بانکی در سال ۱۳9۸ بالغ بر ۲6۳ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت ازدواج به حدود ۸4۳ هزار نفر اعطا کرده 
اســت که این میزان نســبت به مبلغ تسهیالت مشابه 
اعطایی در ســال ۱۳9۷ بیش از ۷۰ درصد رشد داشته 

است.
از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۳99.۳.۲۲ نیز علیرغم 
افزایش سقف فردی تسهیالت از ۳۰۰ میلیون ریال به 
۵۰۰ میلیون ریال، تعداد 9۲ هزار و 4۵۰ فقره تسهیالت 

ازدواج به ارزش بالغ بر 4۷ هزار میلیارد ریال در شبکه 
بانکی پرداخت شده است که از این تعداد 4 هزار و 4۱۸ 
نفر مشمول تسهیالت ایثارگری ازدواج به میزان ۱۰۰۰ 

میلیون ریال برای هر نفربوده است.
همچنین تعداد متقاضیان در انتظار اخذ تســهیالت 
ازدواج تا تاریخ ۱۳99.۳.۲۲ برابر بــا ۳۰۰ هزار و ۷9۲ 
نفر است که از این تعداد، ۱۵4 هزار و ۲4۰ نفر در مراحل 
تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت خذ تســهیالت 

قرض الحسنه ازدواج قرار دارند.
۳-- با توجه به تماس های متقاضیان دریافت تسهیالت 
ازدواج مبنی بر ســختگیری رؤسای شعب جهت اخذ 
ضامن، به منظور ســهولت در اجرای طــرح مذکور و 
بهره مندی آن دســته از متقاضیانی که در استان های 
محروم و روستایی بوده و امکان تأمین ضامن مورد نظر 
شعب از نظر ارائه گواهی تعهدکسر اقســاط را ندارند، 
بانک مرکزی از ســال ۱۳96 به بانک ها و مؤسســات 
اعتباری غیربانکی اجازه داده است حسب مفاد شرایط و 

دستورالعمل مندرج در سامانه قرض الحسنه ازدواج بانک 
مرکزی به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک 
را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به 
کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر 

دو قرارداد زوجین امکان پذیر است.
ب- چنانچه متقاضی اخذ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
به همان بانک دریافت کننده یارانه خود مراجعه کرده 
باشد، مراتب در چارچوب بخشنامه های مربوط به اعطای 

تسهیالت به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.
پ- چنانـــچه متقاضی دریافت  تســـهیالت ازدواج، 
کارمند رسمی  یا پیمانی  دولت، نیروی نظامی و انتظامی، 
نـهـادها و مـوسسات عمومی )نظیر شهرداری  و بنیاد، 
کمیته امداد، هـالل احمر( باشد، ارائه گواهی تـعهدکسر 
اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و 
حکم کارگزینی منوط به آن کــه مانده حقوق نامبرده 

کفایت کند، پذیرفته شده و نیازی به اخذ ضامن نیست.

ت- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته 
دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها و مـوسسات 
عمومی )نظیرشــهرداری  و بنیاد، کمیته امداد، هالل 
احمر(،کارگر یا کارمند شــرکت های تولیدی صنعتی 
بزرگ و فعال، با ارائـــه آخرین فیــش حقوقی و حکم 

کارگزینی و ... امکان پذیر می باشد.
ث- ضمانت یک نفر کاســب دارای پروانه کسب که در 
زمان اعطای تسهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
ج- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش 
حساب که به تأیید وتشــخیص شعبه پرداخت کننده 

رسیده باشد .
چ- در مورد متقاضیان تسهیالت در مناطق روستایی، 
ضمانت یک نفر ساکن روســتا که اهلیت و صالحیت 
وی توسط شورای اسالمی روســتا تایید شود )ممهور 

به مهر شورا.
ح- سایر وثایق قابل قبول از جمله دریافت سفته، چک 

معتبر و سپرده های متقاضی و بستگان آنان.
4- بانک مرکزی در ابالغ مفــاد بند )الف( تبصره )۱6( 
قانون بودجه سال ۱۳99 کل کشور، طی بخشنامه های 
مختلف ضمن ملزم کردن تمامی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج از محل مجموع ســپرده های قرض الحســنه 
پس انــداز و جاری، تأکید کرده اســت کــه پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج در اولویت نخست 

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه قرار دارد.
۵-بانک مرکزی همواره خود را ملزم به اجرای قانون دانسته 
و ضمن ابالغ بخشــنامه های مربوط به بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی، ســازوکارهای الزم برای رســیدگی به 
شکایات متقاضیان تسهیالت ازدواج را نیز در نظر گرفته است.

در همین راستا، متقاضیان تسهیالت ازدواج که در هر 
مرحله از فرآیند أخذ تسهیالت یاد شده با رفتار مغایر 
مقررات مواجه شده اند، می توانند شکایات و تقاضاهای 
خود را در »ســامانه پاسخگویی به شــکایات و ارتباط  
مردمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« ثبت کنند 

تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

شرایط دریافت وام ازدواج تسهیل شد

یک ضامن برای وام زوجین
قبول یارانه نقدی به عنوان وثیقه

همتی:
 رشــد اقتصادی بدون نفت در 

سال ۹۸ مثبت ۱.۱ درصد بود
تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی گفت: رشد 
اقتصادی بدون نفت در ســال 9۸ معادل مثبت 
۱.۱ درصد و رشد گروه صنعت و معدن ۲.۳ درصد 
بوده است. »عبدالناصر همتی« روز شنبه با انتشار 
یادداشتی در صفحه اینستاگرام نوشت: همانگونه 
که قبال بانک مرکزی پیش بینی کرده بود، گزارش 
تحوالت اقتصادی بخــش واقعی اقتصاد ایران در 
سال 9۸، بیانگر مثبت شــدن رشد اقتصاد بدون 

نفت کشور در سال گذشته است.
وی با تشریح جزییات رشد اقتصادی در بخش های 
مختلف، اضافه کرد: بر مبنای بخش های فعالیت، 
رشد بخش کشــاورزی مثبت ۸.۸ درصد، گروه 
صنعت و معدن ۲.۳ درصــد و خدمات عمدتا به 
خاطر شــیوع کرونا درفصل آخر سال منفی ۰.۲ 
درصد بوده است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: 
به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش منفی 
۳۸.۷ درصد بود که در نتیجه آن، رشد اقتصادی با 

نفت به منفی 6.۵ درصد رسید.
وی گفت: این گزارش با در نظر گرفتن آمار عملکرد 
مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشد بخش 
صنعت در نیمه دوم ســال )شــامل 6.۷ درصد 
در فصل ســوم  و ۱۰.۷ درصــد در فصل چهارم( 
نشان دهنده رونق تولید در سال 9۸و نوید بخش 
تولید در سال 99 است. رییس کل بانک مرکزی 
گفت: جزییات تحوالت اقتصادی ســال 9۸  در 

روزهای آتی منتشر خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی:
 پرونده مسکن مهر تا ماه آینده 

بسته می شود
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پرونده مسکن 
مهر تا ماه آینده بسته می شود، گفت: طرح اقدام 
ملی مسکن نیز در دســتور کار قرار گرفته و تمام 
افراد واجد شــرایط در قالب ایــن طرح صاحب 
مسکن می شوند. محمد اســالمی روز شنبه در 
حاشیه بازدید از باند اصلی فرودگاه اردبیل در جمع 
خبرنگاران افزود: تمهیدات جدیدی  هم به دستور 
رییس جمهوری تدارک دیده شــده است که این 
طرح را بصورت فراگیر شروع کنیم تا ساماندهی 

مسکن با هدف خانه دار شدن مردم صورت گیرد.
وی بیان کرد: هــم در بحث تعرفــه زمین و هم 
تسهیالت و بکارگیری تکنولوژی نوین اقدامات 
موثری در طرح ملی اقدام صورت می گیرد تا جریان 

تولید مسکن به جریان پایدار تبدیل شود.
او همچنین بــه اهتمــام دولت برای توســعه 
بزرگراه ها و خطوط ریلی کشــور اشــاره کرد و 
گفت: محرومیت زدایی و ایمن ســازی جاده ها از 
اولویت های کاری وزرات راه و شهرسازی است و در 
استان اردبیل هم احداث این مهم مورد توجه قرار 
گرفته تا هم تصادفات جاده ای کاهش یابد و هم در 
بحث راه ســازی و احداث راه های روستایی توازن 
منطقه ای رعایت شود. وزیر مسکن و شهرسازی با 
اشاره به پروژه راه آهن اردبیل- میانه افزود: این طرح 
پیشرفت خوبی دارد و پیش بینی می شود تا پایان 

دولت دوازدهم به بهره برداری برسد.
اســالمی اظهارداشــت: یکــی از وعده هــای 
رییس جمهوری در ســفر به این استان تکمیل 
طرح راه آهن اردبیل - میانه بــود که با توجه به 
پیشرفت قابل توجه پروژه خوشبختانه این وعده 
در حال تحقق است. وزیر راه و شهرسازی  هدف 
از سفر یک روزه خود به استان اردبیل را بازدید از 
پروژه های زیرساختی و عمرانی در دست اجرا در 
استان ذکر کرد و گفت: اغلب حوزه های ماموریتی 
وزارتخانه در این اســتان دارای پروژه های فعال 
از جمله باند اصلی فرودگاه اردبیل اســت که با 
تکمیل آن، هم ظرفیت و هم تجهیزات ناوبری 
ارتقا یافته و پیش بینی شده تا پایان شهریورماه 

افتتاح شود.

اخبار
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رییس جمهوری با تاکید بر لــزوم همکاری مردم 
در مقابله با کرونا، اظهار داشت: اگر همکاری مردم 
نباشد و سالمت مردم به خطر بیفتد مجبوریم همه 

محدودیتها را بازگردانیم.
 حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی کرونا 
اظهارداشت: مردم عزیز ما می دانند موضوع مواجه 
شــدن با این ویروس عالم گیر)کرونا( یک موضوع 
بی سابقه الاقل در ۱۵۰ سال اخیر در کشور ما بوده 
است، از سال ۱۲4۷  که دوران طاعون و مرگ و میر 
شدید در ایران و عراق بوده، چنین حادثه ای به این 

شکل بی سابقه بوده است.
وی ادامه داد: امروز چند استان همین حالت را دارند 
که اینها مربوط به پیک اول است. ما داخل پیک اول 
هستیم. پیک اول در برخی اســتان ها آمده و عبور 
کرده است.  در بعضی اســتان های دیگر  وارد پیک 
شــده که از آن عبور خواهیم کرد مانند خوزستان 
که در این جلسه بحث شــد و کم کم در حال عبور 
از پیک اســت. پیش بینی این است که استان های 
دیگر در نوبت هستند یعنی بتدریج آنها وارد  پیک 
می شوند و باید عبور کنند. این همه مربوط به پیک 
اول این بیماری اســت بنابراین این استان با استان 

دیگر متفاوت است.
رییــس جمهوری گفــت: این که قبال گفته شــد 
استان هایی سفید،  زرد یا قرمز است، این قرمزی و 
سفیدی ثابت نیست. استانی ممکن است امروز سفید 
باشد هفته بعد زرد شود و هفته بعد از آن به سمت 
قرمز شدن برود که شرایط ویژه خود را خواهد داشت 

بنابراین کلیت مساله به این صورت است.
وی یــادآور شــد: بارها تکــرار کردیم چــون این 
بیماری واکسن و داروی قطعی ندارد، بنابراین باید 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم البته در بعضی 
کشــورهای دنیا گفتند که داروهایی موثر است که 

دارند امتحان می کنند.

روحانی اظهارداشــت: معموال در کشور هم جدا از 
چند شهرستان به نقطه ای نرسیدیم که حدود 6۰ تا 
6۵ درصد جمعیت با این ویروس مواجه و از آن عبور 
کرده باشند یعنی نه االن واکسن پیش روی ما و نه آن 
ایمنی جمعی و رمه ای به وجود آمده است بنابراین 

نگرانی ما همچنان وجود دارد و باید مراقبت کنیم.
رییس جمهوری با طرح این پرســش که دلیل این 
پیک ها که شروع شده چیســت، گفت: در استان 
هرمزگان که به شکل ویدئوکنفرانس در تماس بودیم 
گفته بودند که شرایط ما شرایط عادی و سفید است 
ولی در ایام عید ســعید فطر و تعطیالت که رفتار و 
آمدها زیاد شد و متاسفانه اســتان هرمزگان دچار 
مشکل شــد و هنوز هم در مرحله پیک وجود دارد 
بنابراین ســفرها و رفت و آمدهــا و مراعات نکردن 

دستورالعمل ها ما را دچار مشکل می کند.
وی تاکید کرد: مردم باز هم توجه کنند که نه کشور 
ما بلکه در همه دنیا حتی کشور پیشرفته باشد تخت، 
آی سی یو و امکانات از لحاظ پزشک و پرستار محدود 
اســت، همه جا محدودیتی وجود دارد بنابراین آن 
محدودیت را باید مدنظر قرار دهیم برای اینکه هر 
استانی که وارد پیک می شــود از آن به شکل آرام و 
پشــته ای از آن عبور کند نه یک پیک بلند که همه 
را دچار اضطراب و مشکل کند. همه ما در این زمینه 
باید نسبت به دستورالعمل ها مراقبت و کمک کنیم.

 میزان رعایت جامعه در اردیبهشت ۸۰ درصد بود 
ولی امروز به ۲۰ درصد رسید

روحانی گفت: گزارش دوم نگران کننده در این جلسه 
این بود که رعایت مردم در اردیبهشت ماه نسبت به 
این اپیدمی تا ۸۰ درصد مطلوب بوده است و اما در 
اواسط خرداد این مراعات ها به ۲۰ درصد رسیده است  
که می تواند برای ما نگرانی به وجود آورد و مردم باید 
این مراقبت را انجام دهند تا بتوانیم از این مرحله به 

خوبی عبور کنیم.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری گفت: 
آمریکا در اقتصاد کشــور اخالل کرد اما نتوانست به 
هدف خود برسد چرا که امروز اقتصاد کشور روی پای 
خود ایستاده و با اشتغال زایی و رشد اقتصادی همراه 
است اما واقعیت این اســت که زندگی مردم سخت 
شــده و دولت با تمام وجود این موضوع را لمس می 
کند و تمام تالش خود را به کار می گیرد تا از بار فشار 

اقتصادی بر مردم کاسته شود.
معاون اول رییس جمهور بــا بیان اینکه تحریم های 
ظالمانه آمریکا فشارهای سنگینی را بر اقتصاد کشور 
وارد کرده است،  افزود: البته آمریکایی ها به صراحت 
اعالم کرده اند که هــدف آنها از اعمــال تحریم ها، 
فروپاشی نظام جمهوری اسالمی ایران است و به گفته 
خودشان می خواستند کاری کنند که ملت ایران نتواند 
جشن چهل سالگی انقالب اسالمی را برگزار کند اما 
به فضل الهی اگرچه اقتصاد ایران آسیب دید اما دچار 
فروپاشی نشد و همچنان روی پای خود ایستاده است.

وی اضافه کرد: در سالهای گذشــته به طور میانگین 
ساالنه ۵۰۰ تا 6۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد 
شده است و اگر می توانستیم نفت بفروشیم و از سایر 
امکانات مانند دیگر کشورها برخوردار بودیم و اگر هزینه 
های مضاعف بر تجارت خارجی ما تحمیل نمی شد، با 
رشد اقتصادی بیش از ۱۲ درصد که در سال 9۵ محقق 
شد، اگر با همین جهش ادامه پیدا می کرد، بخش زیادی 

از مشکالت کشور را پشت سر گذاشته بودیم.
جهانگیری گفت: آمریکا در اقتصاد کشور اخالل کرد 
اما نتوانست به هدف خود برسد چرا که امروز اقتصاد 
کشور روی پای خود ایستاده و با اشتغال زایی و رشد 
اقتصادی همراه است اما واقعیت این است که زندگی 
مردم سخت شده و دولت با تمام وجود این موضوع را 
لمس می کند و تمام تالش خود را به کار می گیرد تا از 

بار فشار اقتصادی بر مردم کاسته شود.
معاون اول رییس جمهور بــا یادآوری تصمیم دولت 

برای تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای 
اساسی، گفت: هدف از تخصیص ارز 4۲۰۰ تومانی این 
بود که کاالهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب 
و به وفور در اختیار مردم قرار گیرد. البته این تصمیم 
یک تصمیم صرفاً  اقتصادی نیست. کسانی که این گونه 
تصمیمات را زیر سوال می برند، کمترین ارتباطی با 

زندگی مردم ندارند.
وی ادامه داد: البته ممکن است این گونه تصمیمات با 
رانت و سوء استفاده همراه باشد اما کسانی که از این 
شرایط سوء اســتفاده می کنند باید به عنوان خائن 

به مردم معرفی شوند و به شدت با آنها برخورد شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند نسبت 
به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی تفاوت 
باشد، گفت: ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این گونه 
تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می کند که به 

طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشــاره به روند 
رو به رشــد قیمت اجاره مســکن،  خاطر نشان کرد: 
بخش زیادی از جامعه اجاره نشین هستند و هزینه 
اجاره مسکن در ســبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی 
دارد. دولت قطعاً برای مهار رشد اجاره بهای مسکن 
تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن 
است با اصول اقتصاد سازگار نباشد اما دولت نمی تواند 
این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه 
بگوید که ناچار هستید خانه ای کوچک تر انتخاب و یا 

به حاشیه شهر مهاجرت کنید.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون با شرایط تحریم و شیوع 
کرونا روبرو هستیم، افزود: کرونا به تنهایی اقتصادهای 
بزرگ دنیا را با تالطم مواجه کرده و رشد منفی ۷ تا ۸ 
درصد اقتصادی برای سال ۲۰۲۰ پیش بینی می شود 
و آمریکا به تنهایی اعالم کرده است که 4۰ میلیون نفر 
در این کشور به دلیل شرایط کرونایی بیکار شده و برای 

دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند.

کارشناس ارشد حقوق بانکی با اشــاره به مهلت قانونی برای استفاده 
بدهکاران از قانون تسهیل تسویه بدهی، گفت: تنها یک هفته به پایان 

مهلت استفاده از مزایای قانون حذف سود مرکب وجود دارند.
یاســر مرادی در گفتگو با مهر با اشــاره به مهلت قانونی برای استفاده 
بدهکاران از قانون تسهیل تسویه بدهی، گفت: تنها یک هفته به پایان 

مهلت استفاده از مزایای قانون حذف سود مرکب وجود دارند.
وی افزود: مشمولین این قانون باید تا ۳۱ خرداد درخواست خود را به 
بانک ارائه کنند؛ چراکه این مهلت با توجه به تاکیداتی که شده، به هیچ 

وجه تمدید نخواهد شد.
مرادی به مشمولین این قانون و حتی افرادی که در خصوص شمول یا 
عدم شمول مزایای این قانون در مورد خود ابهام دارند توصیه کرد حتماً 
درخواست خود را به صورت اظهارنامه قضائی یا نامه رسمی به بانک خود 

ارائه و شماره ثبت نامه را دریافت کنند تا در صورت هرگونه اختالف و 
مشکالت بعدی این درخواســت قابلیت پیگیری داشته باشد؛ چراکه 
هرچند قانون مکانیزمی برای اعتراض به محاسبات و نحوه اقدام بانک ها 
تعیین نکرده اما قطعاً تخلفات احتمالی امکان پیگیری در مراجع نظارتی 

و قضائی را خواهد داشت.
این مشاور حقوقی بانکی با بیان اینکه تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی مشمول این قانون می شوند و باید آن را برای بدهکاران خود 
اجرا کنند، تصریح کرد: این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد 
دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیالت واحدهای تولیدی است به طور 
»تسویه نقدی« پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیالت این افراد باید 
تا پایان سال 9۷ سررسید شده باشد و پس از اعالم میزان بدهی توسط 
بانک، فرد بدهکار باید حتماً به طور نقدی آن را تا پایان آذر 99 پرداخت 

کند. مسئول شبکه اطالع رسانی حقوق بانکی با اشاره به اینکه بانک ها 
تا پایان مرداد ماه باید میزان بدهی واقعی مشموالن پس از حذف سود 
مرکب را به آنها اعالم کنند، تاکید کرد که این قانون مشمول تسهیالت 
ارزی و تسهیالتی که از جمله اموال و دارایی های بانک هاست - از جمله 
آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا 
بحث اقاله بانک ها در خصوص آن ایجاد شده- مشمول این دستورالعمل 

نمی شوند و این بخشنامه تنها مشمول تسهیالت ریالی است.
مرادی خاطرنشــان کرد: ماده دوم دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی 
تصریح دارد که مطالبات ناشی از تســهیالت ریالی که قرارداد مالک 
محاسبه آنها در سامانه سمات بانک مرکزی )سامانه متمرکز اطالعات 
تسهیالت و تعهدات( در بخش های کشــاورزی، جنگلداری، شیالت، 
استخراج معادن، صنعت، ســاختمان و تأمین آب، برق و گاز پرداخت 

شده باشد، مشمول این دستورالعمل هستند. بر این اساس بانک مرکزی 
تسهیالت واحدهای تولیدی را محدود به بخش های کشاورزی، معادن، 
صنعت و ساختمان کرده است که با هدف ایجاد، توسعه و تأمین سرمایه 

در گردش پرداخت شده باشند.
وی در خصوص اینکه چه نوع تسهیالتی مشــمول استفاده از مزایای 
این قانون می شوند، گفت: این دستورالعمل بیشتر به نفع افرادی است 
که تسهیالت آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع 
و تقسیط شده و بانک عامل ســود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در 
قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امــر باعث ایجاد ربح مرکب و 
تورم بدهی فرد بدهکار شده است و درخصوص افرادی که امهال های 
متعدد نداشته اند، تنها 6 درصد از بدهی این افراد که جریمه آنها بوده، 

بخشیده می شود.
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نرخ سکه ۵۵ هزار تومان پایین آمد
- هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران )یکشنبه( با کاهش ۵۵ هزار تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی گذشته به رقم هفت میلیون و ۵۴۰ هزار تومان فروخته 

شد. همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. هر گرم طالی خام ۱۸ 
عیار ۷۳۴ هزار تومان و هر مثقال طال نیز سه میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به فروش رسید. اونس نیز امروز به یک هزار و ۷۳۱ دالر قیمتگذاری شد. شیوع کرونا و افت اقتصادی و آسیب 

کسب وکارها در ماه های اخیر باعث افزایش جذابیت طال و در نتیجه رشد اونس شده است.
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اهمال کاری در ایجاد سامانه امالک
افشین پروین پور، کارشناس مسکن

قطعا بحث دستور در کاهش قیمت و توقف افزایش قیمت ها در بازار مسکن کارساز نخواهد بود چراکه تجربه چند ساله کشور در این رابطه شکست بوده است. اگر با دستور می توانستیم بازارها را کنترل کنیم در سالهای گذشته این موضوع 
تحقق پیدا می کرد و امروز وضعیت بازارها بخصوص بازار مسکن به این شکل نبود.   در رابطه با کنترل قیمت ها در بازار مسکن در مرحله اول باید زیرساخت ها آماده شود تا بازار مسکن کنترل شود. تشکیل سامانه های اطالعاتی که شامل سامانه 
امالک و اسکان است باید مورد پیگیری دولت باشد نه دستور دادن   برای کاهش قیمت ها و مهار تورم در بازار مسکن. اطالعات مالکان و ساکنان قرار بود در سامانه ای با نام سامانه امالک و اسکان ثبت شود و امروز پنج سال است که این سامانه 
ایجاد نشده و رئیس جمهور این موضوع را باید از وزارتخانه بخواهد و سوال کند. همچنین خرید و فروش امالک باید مالیات داشته باشد. اما سیاست های مالیاتی در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی خاک می خورند.  به طور کلی مالیات بر 
افزایش قیمت ها را نیز دولت بابد اجرایی کند. به عنوان مثال اگر یک ملک یک میلیارد تومان قیمت دارد و در سال بعد قیمت آن به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش پیدا می کند دولت موظف است صد درصد آن پانصد میلیون تومان 
را مالیات اخذ کند. بدین ترتیب می شود معامالت سوری و سوداگرانه را از بازار مسکن خارج کرد. از طرفی دیگر دولت باید از امالک خالی نیز مالیات اخذ کند. به عنوان مثال اگر یک ملک برای یک سال خالی مانده باید شامل پرداخت مالیات 
بیست درصد شود. به طور کلی بهانه دولت برای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی نبود مکانیزم اجرا در کشور است. این بهانه دولت برای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی تا به امروز بوده است.  باید سیاست های مالیاتی توسط دولت و مجلس ابالغ و 

اجرا شود در این صورت می توان امیدوار به کاهش قیمت ها در بازار مسکن بود در غیر این صورت با ادامه افزایش قیمت های کاذب در بورس شاهد افزایش قیمت ها در بازار مسکن  درآینده هستیم.

کمیته خودرو مصوب کــرد: عدم خرید خودرو 
ظرف ۴۸ ماه گذشته از خودروسازان و دارا نبودن 
پالک فعال در هر خانواده، شــروط جدید برای 
ثبت نام متقاضیان در فروش فوق العاده تابستان 
خودروسازان است. جلسه کمیته خودرو امروز 
جمعه ۲۳ خرداد ۹۹ با حضور سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان دستگاه های 
نظارتی، معاونان وزارت صنعت و خودروسازان 
برگزار شــد.بر اســاس مصوبات دیگــر کمیته 
خودرو مقرر شــد تا در پیــش فروش های آتی 
شرط عدم خرید خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از 
خودروسازان مالک عمل به عنوان شرایط ثبت 

نام قرار گیرد.
در عین حال، یکی از شروط ثبت نام در مرحله 
فروش فوق العاده خودرو در فصل تابستان نیز، 
عدم وجود پالک فعال در هر خانواده است.بنا به 
اعالم خودروسازان، تولید و تحویل گروه صنعتی 
ایران خودرو به ترتیب با ۱۸ درصد و ۵۰ درصد 
رشــد و تحویل محصوالت گروه خودروسازی 
سایپا نیز با ۵۵ درصد افزایش مواجه بوده است.

در این جلســه عالوه بر بررســی رونــد تولید 
خودرو، مقــرر گردید تا موضــوع تخصیص ارز 
مورد نیاز ترخیص قطعات خودرو با هماهنگی 

وزارت صنعت، معدن و تجــارت، بانک مرکزی 
و گمرک ایران مورد پیگیری واقع شــود.اقدام 
برای تکمیل ۴۵ هزار دستگاه خودروی موجود 
در کــف کارخانه هــا از جمله دیگــر مصوبات 
کمیته خــودرو بود.موضوع قیمــت خودرو نیز 
یکی از مباحث مطرح شــده در جلســه امروز 
جمعــه ۲۳ خرداد کمیتــه خودرو بــود که بر 
اســاس آن مقرر گردید تا جلســات مشترکی 
از سوی ســازمان گسترش و نوســازی صنایع 
 ایران و ســازمان حمایــت با شــورای رقابت 

برگزار شود.
بر اساس اعالم گروه صنعتی ایران خودرو، تحویل 
خودروهای فروش فوق العاده ویژه ایام عید سعید 
فطر از هفته آینده آغاز خواهد شد.کاهش ارزبری 
و افزایش ساخت داخل قطعات خودرو، از جمله 
مصوبات دیگر کمیته خودرو بود که بر اســاس 
آن مقرر گردید تا در جلســات بعــدی کمیته 
خودرو، موضوع ساخت داخلی و کاهش ارزبری 
صنعت خودروی کشور مورد بحث و بررسی قرار 
گیرد؛ ضمن اینکه خودروسازان مکلف شدند تا 
فهرست قطعات دارای ارزبری و میزان ارز مورد 
نیاز آنها را به صورت هفتگــی به کمیته خودرو 

گزارش دهند.

رئیس هیات مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
استان تهران از کشــتار باالی 6 میلیون قطعه 
مرغ طــی یک ماه گذشــته خبــر داد و گفت: 
بــا ادامه رونــد فعلــی، در تولیــد محصوالت 
پروتئینــی با چالــش مواجه می شــویم.ناصر 
نبی پــور از افزایــش ۲ هزارتومانــی قیمت هر 
کیلوگرم تخم مرغ طــی روزهای اخیر خبر داد 
و گفت: قیمــت این کاال طی ماه های گذشــته 
 کاهش زیادی داشــته و هم اکنون رو به تعادل 

می رود.
وی قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری 
را بین ۸۵۰۰ تا ۸6۰۰ تومان اعالم کرد و درباره 
دالیل افزایش قیمت طی روزهای اخیر توضیح 
داد: گرانی نهاده های دامــی هزینه های تولید 
را به شــدت افزایش داده و مرغداران به ناچار، 
جمعیت زیادی از مرغ های خود را به کشتارگاه 
می فرســتند.این فعال بخــش خصوصی ادامه 
داد: طــی حدود یک مــاه گذشــته مرغداران 
بــاالی 6 میلیون قطعــه مرغ را به کشــتارگاه 
فرســتاده اند کــه ایــن جمعیت هم شــامل 
 مرغ های ســن باال بوده اســت و هم مرغ های

 با سن پایین.
نبی پور تصریح کرد: با شــرایط ایجاد شده اگر 
مسئوالن فکری برای تأمین و توزیع نهاده های 
دامی نکنند تولید محصوالت پروتئینی از جمله 
تخم مرغ با چالــش جدی در ماه هــای آینده 
مواجه خواهد شــد.وی درباره قیمت تمام شده 
تولید تخم مرغ در شــرایط کنونی گفت: وزارت 
جهاد کشاورزی قیمت تمام شده تولید را ۹۸۰۰ 
تومــان در هر کیلوگــرم اعالم کرده اســت اما 
در نرخ اعالمــی وزارت جهــاد، قیمت مصوب 
 نهاده های دامی محاســبه شده است، نه قیمت

 بازار آزاد.
نبی پور ادامه داد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان 
حداکثر ۳۰ درصــد نهاده مورد نیــاز خود را با 
نرخ مصوب تهیــه می کننــد و مابقــی آن از 
بــازار آزاد تأمین می شــود قیمت تمام شــده 
تولید بر اساس محاســبات ما ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان اســت.وی دربــاره صــادرات تخم مرغ 
نیز گفــت: صادرات انجام می شــود و عمده آن 
 نیز به کشــورهای عراق و افغانســتان صورت 

می گیرد.

با افزایش روزانه و بی سابقه 
قیمت مســکن در کشــور 
بخصــوص در پایتخــت و 
کالنشــهرها طی چند روز 
گذشــته انتقاداتی از سوی 
رئیس جمهور در این رابطه منتشــر شــد. روحانی با 
انتقاد از افزایش قیمت مسکن به وزیر راه و شهرسازی 
و رئیس کل بانک مرکزی دســتور داد تا به این موضوع 
رسیدگی کنند. در چند ســال اخیر شاهد بوده ایم که 
گرانی و تورم در بازارهای مختلف وجود داشــته و این 
گرانی هــا در حالی ادامه دار اســت که موجب کاهش 

قدرت خرید مردم شده است. بازار مسکن از آن دسته 
بازارهایی است که در چند سال اخیر بخصوص از سال 
گذشــته تا به امروز با افزایش بی سابقه قیمت ها روبرو 
است و این در حالی است که مسئوالن راهکار مطمئن 
و تضمین شده ای برای کاهش قیمت ها ندارند. افزایش 
حضور دالالن در معامالت مسکن و از سوی دیگر ناتوانی 
دولت در اخذ مالیات از خانه های خالی موجب شــده 
تا بازار مســکن هر روز با مشــکالت تازه ای روبرو شود 
و با جمع شــدن این چالش ها بــر روی یکدیگر دیگر 
 امیدی به بازگشت بازار مسکن به شرایط متعادل وجود 

نداشته باشد. 
چرخه رونق و رکود بخش مسکن در دو دولت روحانی 
بهم ریخته و قیمت ها چه در بخش خرید و فروش و چه 
در بخش اجاره روند صعــودی خود را طی می کنند. در 

این آشفته بازار مسئوالن مربوطه سیاست حرف درمانی 
را در پیش گرفته اند. درست مانند آنچه برای بازارهای 
دیگر از جمله خودرو، طال، ارز و... اتفاق افتاده اســت. 
واقعیت آن اســت که بازارهای اقتصادی هیچ وقعی به 
دستورات نمی نهند چه در این دولت، چه در دولت های 
قبلی و چه در دولت های آینده. بازار مســکن نیز هیچ 
توجهی به دستورات نخواهد داشت و مسیر خود را ادامه 
می دهد، مگر این که قوانین و مقررات مصوب شده توسط 
دســتگاه ها و ارگان های دولتی در این بخش تاثیرگذار 
در معیشت مردم اجرا شود. این که انتظار داشته باشیم 
به گفته وزیر راه و شهرسازی »حباب قیمت ها در بازار 
مسکن بشکند با واقعیت های این بخش همخوانی ندارد.

اما مصطفی  قلی خســروی، رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالک در این رابطه می گوید: با دســتور نمی توان بازار 

مســکن را کنترل کرد. نباید اختیار را از مردم بگیریم؛ 
اینها یک ســری حرف های من درآوردی اســت. قلی 
خسروی افزود: سال هاست که موضوع خانه های خالی 
را می شنویم، سال هاست که مجلس اخذ مالیات از این 
خانه ها را مصوب کرده اما اجرا نمی شود. قلی خسروی 
گفت: قیمت ها در بازار مسکن با دستور پادگانی کاهش 
نمی یابد بلکه باید با استفاده از سیاست های درست ملی 

قیمت ها را کاهش دهیم.
رئیس اتحادیه امالک اســتان تهران با اشاره به اینکه 
افزایش تسهیالت مسکن روند اقتصادی این بخش را 
بهبود می بخشــد، گفت: هم اکنون سازندگان نیازمند 
افزایش تسهیالت مسکن هستند و باید در این بخش 
بتوانیم شــاخص عرضه و تقاضای مســکن را به توازن 

برسانیم. 

كم كاری دولت در مالیات ستانی از سوداگران مسکن ادامه دارد

وقت کشی در وضع مالیات بر عایدی مسکن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

بر اساس آمار منتشــره از سوی بانک مرکزی در 
اردیبهشت امسال، میزان معامالت آپارتمان های 
مسکونی در تهران نســبت به ماه گذشته بیش 
از ۸۰۰ درصد افزایش داشــته است.نگاه آماری 
به وضعیت ســاختمان ایران در اردیبهشت ماه 
نشان می دهد که شامخ )شاخص مدیران خرید( 
ساختمان در اردیبهشت ماه در رتبه 6۰.۵۵ قرار 
گرفته که نشــان دهنده بهبــود وضعیت بخش 
ســاختمان دراردیبهشــت ۱۳۹۹ و افزایش دو 
برابری میزان فعالیت های تولیدی و ارائه خدمات 

ساختمانی نسبت به ماه قبل است.
مرکز آمــار و برنامه ریزی اتاق تعــاون ایران در 
گزارشی اعالم کرده اســت که با توجه به رکود 
بی سابقه فعالیت های ساختمانی در فروردین ماه 
و از سرگیری فعالیت ها در اردیبهشت، شاخص 
میزان فعالیت های انجام شده )تولیدی و خدماتی( 
نسبت به ماه قبل افزایش قابل مالحظه ای را نشان 
می دهد و این مولفه، بیشترین مقدار شاخص در 

بین مولفه های اصلی شامخ به شمار می رود.
بررسی های آماری نشــان می دهد که در بخش 
مســکونی همزمان با گشــایش فعالیت دفاتر 
معامالت امالک، کنترل نســبی شیوع ویروس 
کرونا و افزایش مراجعات حضــوری برای خرید 
مسکن در اردیبهشت ماه، میزان معامالت مسکن 
افزایش چشــمگیری یافته اســت؛ به نحوی که 
مطابق گــزارش بانک مرکزی میــزان معامالت 
آپارتمان هــای مســکونی در تهــران نســبت 
به ماه قبــل ۸۰۹.۹  درصد افزایــش پیدا کرد.

همچنین قیمت مســکن در تهران بــه عنوان 
نمونه آماری بزرگ از کل کشــور تــورم ماهانه 
۱۱ درصــدی را تجربــه کرد کــه در این قضیه 
عواملی همچون تورم عمومی، انتظارات تورمی 
به دنبال افزایــش نــرخ ارز و افزایش معامالت 
 سوداگرانه، افزایش محســوس قیمت مسکن را 

موجب شد.
در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تاثیر 
نوسانات ارزی، تداوم مشکالت موجود در حوزه 
واردات مواد اولیه و بســته بودن راه های مرزی، 
فعالیت های تولید و خدمات هرچند در مقیاس 

ماهانه افزایش یافته اما نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل با کاهش شــدیدی روبرو بوده است.
البته در بخش عمرانی به دنبال تصمیمات دولت 
مبنی بر افزایش بودجه بخش عمرانی در ماه های 
آتی، رونق فعالیت های عمرانی در ماه های آینده 

پیش بینی می شود.
بررســی مولفه های شامخ ســاختمان حاکی از 
 آن اســت که تمام مولفه های اثرگذار در بخش 
ساختمان طی اردیبهشت ماه با رشد قابل توجهی 
نسبت به ماه قبل مواجه بوده است؛ به نحوی که 
میزان سفارشات جدید مشتریان از ۲۰.6۲ درصد 
در فروردین ماه به ۵۷.۲۲ درصد در اردیبهشت 
ماه رسیده و قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد 
نیاز از ۷۰ درصد به ۸۳.۸۹ درصد رســیده است. 
همچنین میزان اســتخدام و بکارگیری نیروی 
انسانی در اردیبهشت ماه ۴۱.6۷ درصد بوده که 

نسبت به فروردین ماه  درصد رشد داشته است.
با توجه به افزایش قابل مالحظه عدد شامخ کل 
)شاخص مدیران خرید( نسبت به ماه قبل و قرار 
گرفتن آن بر روی عدد 6۰.۵۵، میزان فعالیت های 
تولیدی یا ارائه خدمات ســاختمانی نســبت به 
ماه قبل بیش از دو برابر افزایش داشــته، این در 
حالی است که با تعطیلی بسیاری از فعالیت های 
ســاختمانی طی این مدت روبرو بودیم.این امر 
به افزایش میزان سفارشــات جدید، خرید مواد 
اولیه بیشــتر و بکارگیری نیروی انسانی بیشتر 
منجر شــده و کاهش ۳۲ درصــدی پروژه های 
معوق و ناتمام را به دنبال داشته است.همچنین 
به دلیل افزایش تقاضا و تکمیل سفارشات معوق 
از ماه های گذشته، میزان فروش بیش از ۲.۵ برابر 
نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. با توجه به 
افزایش حجم فعالیت ها و آغاز بکار بســیاری از 
مشاغل ســاختمانی، میزان مصرف حامل های 
انرژی نیز بیشتر شده و شــاخص صادرات کاال و 
خدمات نســبت به ماه قبل روند افزایشی را در 
پیش گرفته است. اتاق تعاون ایران برای نخستین 
بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح 
شامخ ساختمان اقدام کرده و نتیجه آن را ماهانه 

منتشر می کند.

شیوع بیماری کرونا به کاهش 
فعالیــت هــای اقتصادی 
بخصوص در اصناف و مشاغل 
منجر شد و بسیاری از مردم 
نیز به دلیل کاهش درآمد و 
تعطیلی بازارها قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبودند. 
به همین دلیل دولت و بانک مرکزی با تعیین مهلت چند 
ماهه برای پرداخت اقساط سعی کردند تا بار اقساط بانکی 
را در شرایط بحران کرونا و تعطیلی کسب و کارها از دوش 

مردم بردارند.
این طرح در حالی به تصویب رسید که از همان ماه اول 
اجرای آن بسیاری از بانک ها از این مصوبه سرباز زدند و 
با کسر مبالغ اقساط مشتریان و مردم موجب اعتراضات 
زیادی شدند. اقساط وام مسکن، وام ازدواج و... کسر می 
شد و این در حالی است که این موضوع هنوز تا به امروز 
ادامه دارد و اعتراضات مردم نیز راه به جایی نبرده است. 
بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای این طرح با 
بیانیه های خود دائم به مردم اعالم می کند که بشخودگی 
چندماهه برای اقساط بانکی در نظر گرفته شده اما در 
کنار این بیانیه ها شعب بسیاری از بانک ها از این دستور 
سرپیچی می کنند و به بهانه های مختلف با اجبار یا تهدید 

اقساط وام های بانکی را از حساب مشتریان کم می کنند. 
این داستان ادامه دارد و از روزی که این طرح تصویب شده 
تا به امروز شکایات و اعتراضات بسیاری در این مورد از 

سوی مشتریان ثبت شده است.
ظاهرا قرار نیســت ماجــرای امهال اقســاط وام های 

قرض الحسنه در سه ماه اسفند تا اردیبهشت  حل و فصل 
شود، چراکه از سویی بانک مرکزی به دفعات دستورالعمل 
و اطالعیه صادر کرده که دارندگان وام های قرض الحسنه 
در زمان تعیین شده نه تنها قسطی پرداخت نکنند، بلکه 
مشمول جریمه هم نمی شوند اما از سوی دیگر بانک ها 

با ســرپیچی از این موضوع، دارندگان این وام ها را وادار 
به پرداخت اقســاط و جریمه کرده اند. به نظر می رسد 
تا زمانی که رویه منفعالنــه بانک مرکزی برای برخورد 
با تخلفات مختلف برخی بانک هــا درباره جلوگیری از 
تعویق سه ماهه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ادامه 
دارد و همه امور صرفا به سامانه »ثبت شکایات احتمالی 
مشتریان بانکی« ختم می شود، تخلفات مذکور ادامه 
خواهد یافت. در همین راســتا، پیشتر طی گزارشی در 
تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه، به تخلفات صورت گرفته توسط 
بانک های مختلف مانند ملی، کشاورزی، رفاه، ملت و انصار 
و همچنین عملکرد مناسب برخی بانک ها مانند قرض 

الحسنه رسالت در این زمینه اشاره شده بود.
با توجه به افزایش وام قرض الحسنه ازدواج در سال های 
۹۷ و ۹۸ به ۲۰ و ۳۰ میلیون تومــان و افزایش میزان 
اقساط آن ها متناسب با همین موضوع، ضرورت دارد 
بانک مرکزی با این تخلفات بانک ها برخورد کند وگرنه 
عمال تمامی افرادی که در ماه های آتی، قصد گرفتن وام 
از نظام بانکی دارند یا می خواهند ضامن وام افراد دیگر در 
نظام بانکی شوند، مجبور خواهند شد تا مبلغ اقساط وام 
قرض الحسنه خود در ماه های اسفند ۹۸ تا اردیبهشت 
۹۹ را پرداخت کنند و در نتیجه، فشــار اقتصادی وارد 
به آن ها تشدید خواهد شد؛ اقدامی که کامال برخالف 
هدف بانک مرکزی از تصویب این مصوبه در شــورای 

پول و اعتبار بود.

مردم بین بانک ها و رویه منفعالنه بانک مركزی برای پرداخت اقساط گیر كرده اند

سرگردانی مردم با سرپیچی بانک ها از دستورات

شانه خالی کردن بانک ها از مصوبات حمایتی بانک مرکزی
حمیدرضا فوالدگر، کارشناس اقتصادی

مصوبه ای که شورای پول و اعتبار برای تعویق در دریافت اقساط وام های قرض الحسنه به تصویب رسانده در برخی شعب بانکی رعایت نمی شود. این مصوبه با حمابت بانک مرکزی تصویب شده و الزم است بانک 
 مرکزی به این مسئله و شکایات مردم در رابطه با کسر اقساط وام ها از حســابهای بانکی ورود کند. این نهاد می تواند با افزایش نظارت و بررســی های خود به تخلفات برخی بانک ها در این مورد رسیدگی کند و 

بهانه های بانک ها را در برداشت خودمختار از حساب ها پیگیری نماید و از بانک ها در رابطه با شانه خالی کردن از اجرای مصوبات حمایتی بانک مرکزی توضیح بخواهد.
کسر اقساط بدون اجازه مشتری در شرایط فعلی جایز نیست و انتقادات فراوانی را نیز به دنبال داشته است. بانک ها نباید با وجود مصوبه بانک مرکزی مبنی بر ارائه مهلت به وام گیرندگان، اقساط تسهیالت را از حساب 
مردم بدون اجازه کم می کردند. در حالی شاهد این اقدامات هستیم که اعتراضات و شکایات بسیاری در این مورد ثبت شده است. اجبار و تهدید برای کسر اقساط وام ها می تواند تبعات بدی داشته باشد چراکه در 

شرایط فعلی با ماهش درآمدهای مردم مواجه هستیم و این مصوبه نیز در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر که بیشتر به دنبال دریافت وام بانکی هستند مصوب شده است. 
با نظارت دقیق بانک مرکزی بر مصوبه تعویق اقساط تسهیالت بانکی از نافرمانی و عدم همکاری بانک ها در این زمینه و سردرگمی مردم ممانعت می شود. هم چنین الزم است در چنین شرایطی تمام مصوبات دولت 
در حوزه اقتصادی برای کمک به کسب وکارها، اجرایی شود. اگر چنین نشود بانک مرکزی با سیستم نظارتی خود و استفاده از ظرفیت کمیسیون های اقتصادی و حمایت از تولید ملی مجلس باید حمایت به جایی 

از کسب وکارها داشته باشد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

6 میلیون قطعه مرغ بدلیل گرانی خوراک،كشتار شدند

صعود قیمت تخم مرغ

در جلسه كمیته خودرو مصوب شد؛

عدم وجود پالک فعال در هر خانواده شرط جدید کمیته خودرو برای فروش

برای ماه های آینده پیش بینی شد

افزایش چشمگیر معامالت آپارتمانی در تهران
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استقرار  دانش بنيان  ها در  مناطق مسکونی  تسهيل  
می شود

بسته خدمتی اســتقرار شــرکت های دانش بنیان در مناطق مسکونی از 
جمله تسهیالتی است که بر اساس توافق معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و دیگر نهادهای مرتبط با این موضوع در اختیار این شــرکت ها 
قرار می گیرد، با توجه به شیوع ویروس کووید 19، شرایط این بسته خدمتی 

تسهیل شده است.
به گزارش سیتنا، شــیوع ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی، کسب 
و کارهای نوپا و دانش بنیان، کلیه شــرکت ها و موسســات دانش بنیان و 
خالق تاثیر منفی گذاشته است. این کسب و کارهای مورد تایید معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، تا زمان تصویب الیحــه »هدایت و 
حمایت از زیســت بوم نوآوری شهری« در شورای شــهر تهران مجاز به 
 اســتقرار در اماکن با کاربری مسکونی شهر تهران هســتند. این فعاالن 
از تســهیالت بند 44 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شــرط عدم ایجاد 
مزاحمت برای سایر ساکنان مســتقر در ساختمان بهره مند خواهند شد. 
بسته خدمتی استقرار شرکت های دانش بنیان بر اساس راهبردهای اقتصاد 

مقاومتی تصویب شده است. 
بر اســاس تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری و فناوری ریاست جمهوری 
و شهرداری تهران، شرایط استفاده از تسهیالت استقرار دفاتر شرکت های 
دانش بنیان در اماکن مسکونی سطح شــهر تهران در اختیار این شرکت 
ها قــرار می گیرد. شــرکت های دانش بنیانــی که از شــرایط الزم برای 
بهره مندی از این بســته خدمتی برخوردار هســتند از ســوی معاونت 
 علمی و فنــاوری معرفی می شــوند تــا در پهنه های مختلف شــهری

 تعیین شده مستقر شوند.  
نداشــتن شــاکی خصوصی در موضوع اســتقرار یا آراء کمیسیون  های 
 ماده صد  از جمله شــرایطی اســت که در مســئله صدور مجوز استقرار

 موثر است.
شرکت های متقاضی باید توجه داشته باشند که بر اساس این تفاهم نامه، 
کاربری ساختمان تغییر نخواهد کرد و صرفاً به شرکت اجازه ادامه فعالیت در 
اماکن مسکونی داده خواهد شد. سقف استفاده شرکت های دانش بنیان از 
این خدمت 250 متر مربع است. پس از بررسی اولیه تقاضای شرکت توسط 
معاونت علمی و فناوری، نامه ای حاوی اطالعات مکانی شرکت به شهرداری 
منطقه مربوطه ارسال خواهد شد و ارزیابی اصلی توسط شهرداری منطقه 

صورت خواهد گرفت.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور خبر داد
خرید و فروش در فضای مجازی افزایش یافت

گــروه اســتان ها- نایب رئیس اتــاق اصناف کشــور ضــرورت نهادینه 
شــدن بســتر خریدهای مجازی با توجه به شــیوع کرونا را مورد تأکید 
 قــرار داد و گفت: اصنــاف در بخش کســب وکارهای اینترنتی پیشــتاز 

هستند.
جالل الدین محمد شکریه شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور و مشکالت 
و چالش هایی که به واسطه آن برای تعداد بی شماری از واحدهای صنفی 
به وجود آمد را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در مدت چند ماهه اخیر 

اصناف در بخش کسب وکارهای اینترنتی نیز مانند همیشه پیشتاز بودند.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه در جریان شیوع ویروس کرونا 
تحرکات بسیار خوبی در حوزه خریدهای مجازی انجام شد عنوان کرد: بحث 
تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی، محدودیت های عبور و مرور و تصمیم 
ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا برای تعطیل شدن برخی از کسب وکارها 
بستر تحقق این موضوع را فراهم کرد. شکریه حالت نیمه تعطیلی و ابالغ 
زمان مشخص برای بسیاری از واحدهای صنفی جهت ادامه فعالیت های 
خود در چهارچوب پروتکل های وزارت بهداشــت و درمان را مورد اشاره 
قرار داد و ابراز داشت: در چنین برهه ای تنها راهی که برای فعالیت و خرید 
و فروش کاال روبه روی بنگاه ها و خود مردم قرار داشــت استفاده از فضای 

اینترنت بود.

 بيمه نامــه هــای كوتاه مــدت آنالین توســط
 استارتاپ ها ارائه می شود

دســتیار ویژه معاون علمی و فناوری بــا بیان اینکه بــه تازگی خدمات 
آنالین بیمه ای توسط استارت اپ ها ارائه می شــود، گفت: قرار است انواع 
جدید بیمه های کوتاه مدت برای متقاضیان در نظر گرفته شــود. علیرضا 
دلیری با بیان اینکه از اواخر اردیبهشــت ماه امســال طبق توافقاتی که 
با رئیس بیمــه مرکزی داشــتیم، بیمه های کاغذی حذف شــدند، بیان 
کرد: کلیه شــرکت های بیمه ای از اول خرداد ماه زیر ســاخت های الزم 
 را برای دسترســی الکترونیکی بیمه گذاران بیمه شــخص ثالث فراهم

 آوردند.
دســتیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این 
اقدام با همکاری و تالش شــرکت ها و استارت اپ های دانش بنیان محقق 
شد، بیان کرد: از ابتدا این قضیه توسط معاونت علمی و بیمه مرکزی مورد 

پیگیری قرار گرفت.
به گفتــه دلیری، در کشــور ایران بیمه ســنتی و ضریب نفــوذ بیمه در 
ایران پایین بــود که این موجب می شــد درصــد پایینــی از جامعه از 
 بیمه اســتفاده کنند مگــر اینکــه از بیمه هــای اجباری بــرای آینده

 خود استفاده می کردند.
وی با تاکید بر اینکه بیمه شــدن آنالین و حذف مــوارد کاغذی موجب 
می شود که بسیاری از افراد به راحتی به این موضوع دسترسی پیدا کنند، 
خاطر نشان کرد: نفوذ دسترسی به واســطه بیمه آنالین بیشتر می شود. 
دســتیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: در این راستا، 
اولین قدمی که برداشتیم استفاده از اســتارت اپ های حوزه بیمه بود که 
با تشکیل کارگروهی قانونی و مشترک با بیمه مرکزی روند آنالین شدن 
در پیش گرفته شد. دلیری ادامه داد: آئین نامه های بیمه شدن آنالین در 
این کارگروه تدوین، مصوب و ابالغ شد در همین مدت کوتاه ۸0 شرکت 

متقاضی بیمه آنالین شدند.
وی با تاکید بر اینکه اســتفاده از پلتفرم آنالین باعث می شود صدور بیمه 
نامه در کشور تسهیل شود، گفت: این امر به واسطه استارت اپ های دانش 
بنیان محقق شده که خدمات بهتر و سریع تری به مخاطبان ارائه شود. وی 
با تاکید بر اینکه در این کارگروه به ارائه خدمات بهتر بیمه ای نیز پرداخته 
می شود، گفت: بنا داریم آپشن های جدیدی همانند سایر کشورها در زمینه 
بیمه به افراد ارائه کنیم. دستیار ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
تاکید کرد: این موضوع که توسط شرکت های دانش بنیان، استارت اپی و 
با حمایت معاونت علمی و فناوری محقق شده در آینده شرایط بهتری نیز 
خواهد داشــت. وی با تاکید بر اینکه در این صورت ضریب نفوذ بیمه باال 
می رود، خاطر نشان کرد: سعی کردیم با صحبتی که با رئیس بیمه مرکزی 
داشتیم اینها را عملیاتی کنیم. اگر بیمه در کشور نفوذ پیدا کند و مردم بیمه 
شوند هزینه حاکمیت دولت و فشار به زندگی بعد از حوادث کاهش می یابد.

اخبار 

معاون وزیر صمــت در حالی 
ضــرب االجلی بــرای اعالم 
قیمت در ســامانه 124 برای 
واحدهــای تولیــدی لوازم 
خانگی تعیین کرد که عالوه 
بر افزایش قیمت این لوازم در بازار، شاهد گران فروشی 
هایی در فضای حقیقی و مجازی هســتیم. عباس تابش 
امروز در مورد این گران فروشــی ها گفت: در سال 9٧ 
حدود 994 پرونده قیمت را بررسی کردیم که با قیمت 
های تصویب شده در تنظیم بازار متفاوت بود. در سال 9۸ 
نیز این آمار با رشــد 9۸ درصدی به هزار و 9٦4 پرونده 
رســید. وی گفت: امســال تاکنون 240 پرونده توسط 
سازمان حمایت به تعزیرات ارســال شده و 240 پرونده 
واحد متخلف به تعزیرات دادیم تا آخــر این ماه به آمار 
باالتری می رسد که نشــان دهنده عزم سازمان حمایت 

در برخورد با گران فروشان است. وی گفت: در سال 9۸ 
نسبت به 9٧ حدود 1٦درصد ارســال پرونده ها بیشتر 
شده و در پرونده متشکله 40 درصد افزایش داشته ایم. 
این در حالی است که قیمت لوازم خانگی نسبت به اوایل 
فروردین امسال شاهد افزایش ۳0 تا ٦0 درصدی تولید 
داخل و بیش از 100 درصدی لوازم خانگی خارجی است 
و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده اند. 
این در حالی است که در سال جدید تولید لوازمی مانند 
ماشین لباسشویی و تلویزیون نسبت به بهار سال گذشته 
چندین برابر شده است. مســئوالن این حوزه، حذف ارز 
نیمایی و افزایش قیمت دالر را دلیل افزایش قیمت ها و 
کاهش تولید می دانند. به نظر می رسد عدم ورود به موقع 
دستگاه های نظارتی در این آشــفته بازار، سودجویان را 

برای افزایش بی رویه قیمت ها مجاب می کند. 

جلوگیری از سودجویی در بازار لوازم خانگی
در همین راســتا رئیس جمهور روز جمعه با دســتور به 
سرپرســت وزارت صمت، بــر ضرورت اجــرای نظارت 

های دقیــق و اقدام فــوری برای ســاماندهی و کنترل 
قیمت ها در بازار لــوازم خانگی تاکید کــرد. روحانی با 
اشــاره به افزایش تقاضا برای خرید لــوازم خانگی پس 
از بازگشایی نســبی فعالیت ها و کســب و کارها و رفع 
برخی محدودیت ها در این راســتا، اظهار داشت: باید با 

اســتفاده از توانمندی و ظرفیت ایجاد شده برای تولید 
لوازم خانگی در داخل کشــور و جلوگیری سریع از روند 
افزایشــی قیمت این کاالهــا در بــازار، از بوجود آمدن 
 تنگنا و مشکل برای مردم توســط برخی دالالن و افراد

 سودجو جلوگیری کنیم.

واحدهای توليدی یك هفته فرصت دارند قيمت های جدید را در سامانه 124 درج كنند

جهش 60  درصدی  قیمت   لوازم خانگی
سودجویان این بار در بازار لوازم خانگی

دستور رئيس جمهور به سرپرست وزارت صمت برای ساماندهی بازار لوازم خانگی

اکثر کاالهای قاچاق در فضای مجازی فروش می رود
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

بیشتر لوازم خانگی قاچاق از طریق فضای مجازی فروش می رود. قرار بود در فضای مجازی اپلیکیشن هایی که بسیار معروف اند کاالیی که برای فروش اعالم می کنند حتما این شناسه کاال که نشان می دهد آن کاال 
قاچاق نیست را کنار آن ثبت کنند. این خالف و تخلف توسط اپلیکیشن ها و فضای مجازی اعالم شود. همین امروز حدود ۳0 کانال و پیامک که کاالهای قاچاق را به فروش می رسانند را برای سازمان ها و نهادهایی مانند 
اماکن و ستاد مبارزه با قاچاق کاال فرستادم تا درگاه های آنها را هرچه سریع تر ببندند و اماکن به احتمال قوی تلفن آنها را نیز مسدود کند. بنابراین این سازمان ها در حال پیگیری هستند ولی متاسفانه قاچاق فروشی 
زیاد شده و جمع کردن آن زمان بر خواهد بود. اکثر قریب به اتفاق کاالهای قاچاق در فضای مجازی فروخته می شود چون اگر این کاالها در مغازه ها عرضه شود از بازرسی و تعزیرات آن را و واحد صنفی را جریمه می 
کنند ولی کاالهای موجود در فضای مجازی یا در انبارهای مخصوص است یا اصال در شهرستان دیگری نگهداری و دپو می شود و متخلفان وقتی فروختند آن را درب منزل تحویل می دهند. بنابراین باید راهکارهایی 
تدوین شود تا این کاالها هرچه سریع تر جمع شود و فروش کاال به کانال اصلی خود برگردد. نهادهای نظارتی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و تعزیرات است. باید شماره تلفن یا مدرکی به این سازمان ها ارائه شود تا آنها بتوانند 
این تخلفات را رسیدگی کنند وگرنه هر کسی می تواند برای شما یک پیامک بزند و کاالی قاچاق خود را بفروشد. البته یک سری از سایت ها مجوز فروش دارند و به آنها اخطار داده شده که از فروش کاالهای قاچاق جدا 
خودداری کنند ولی اکثر آنها متاسفانه مجوز فروش و مجوز اپلیکشین ندارند و به خصوص از طریق پیامک این کار را می کنند که مقامات هم مجبورند که برعکس عمل کنند و آنها را بگیرند. اکثر پیامک هایی که برای 
فروش قاچاق اعالم می شود دارای یک شماره همراه است که اکثرا 091۸ هستند. سایت های فروش اینترنتی مثل زنبیل، دیجی کاال و.. وقتی به آنها فروشی اعالم می شود حتما باید فیلتری باشد که این کاال شناسه 
و گارانتی داشته باشد همان طور که امروز رئیس سازمان حمایت اعالم کرد از دو هفته دیگر سامانه گارانتی هم رونمایی می شود و حتما کاالها باید در سامانه گارانتی ثبت شده باشند و بعد به فروش برسند. قیمت 
کاالهایی که در ایران نمایندگی دارد مثل بوش باید ظرف 10 روز آینده در سامانه 124 ثبت شود یعنی مردم بتوانند در سامانه 124 به قسمت لوازم خانگی بروند و قیمت ها را ببینند و برای خرید مقایسه کنند. آنهایی 

که قیمت و گارانتی ندارند اول باید مردم سعی کنند خرید نکنند و بعد از آن طرف دیگر سازمان هایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کاال، اماکن و.. بتوانند از این موضوعات جلوگیری کنند. 

ورود اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در برخورد با کاالی قاچاق
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی

باید یک سری زیرساخت آماده شود برای اینکه کسب و کارها بتوانند استفاده کنند. اصطالحا باید یک api وجود داشته باشد که من به عنوان کسب و کار بتوانم کاالی باشناسه و بی شناسه را تشخیص دهم. بحث 
شناسه کاال در لوازم خانگی قانون شده و اجرای آن با موضوع کرونا و تعطیلی ها مواجه شد. ما در فضای فیزیکی چنین چیزی را مشاهده نمی کنیم. البته فروشگاه های بزرگی مثل دیجی کاال در حال حاضر با این سبک 
دارند کار می کنند و به شدت هم کار سختی است چون توزیع کنندگان و فروشندگان هم هنوز خودشان خیلی این طرح را جدی نگرفتند و خیلی سخت می شود که شما صرفا در فضای مجازی بخواهید این کار را 
انجام بدهید. باید این کار به صورت پکیج کامل دیده شود؛ بخش آفالین و بخش آنالین. بخش آفالین قطعا باید خودش رعایت کند چون ما قالبا تامین کننده محصوالت از بازارهای آفالین هستیم. بنابراین آن بخش 
اگر خودش بتواند کنترل کند و جنس با شناسه کاال صرفا در فروشگاه ها به فروش برسد فروش این کاالها را در فضای مجازی می توان کنترل کرد. قطعا ما نمی توانیم بگوییم صددرصد این درست اجرا خواهد شد. نیاز 
به این دارد که به هر حال بخش های مختلف کار خود را انجام بدهند. کم کم دایره فعالیت فروشندگان کاالی قاچاق صددرصد کوچک تر خواهد شد. بنابراین نیاز است که زیرساخت الزم وجود داشته باشد ما هم اینجا 
چندین مرتبه به فروشگاه هایی که لوازم خانگی می فروشند ابالغ کرده ایم که شناسه را باید داشته باشند. حاال بحث برخورد با این نوع فروشگاه ها در دایره وظایف تعزیرات است که قطعا اتحادیه هم در این بخش ورود 
خواهد کرد که امروز هم جلسات آن در ستاد مبارزه با قاچاق کاال برگزار شد و نهایتا با هماهنگی با ستاد قاچاق کاال اقدامات بعدی را انجام می دهیم؛  ولی در کل این طرح تازه در حال شکل گیری است و قطعا نیاز به 
هماهنگی های بیشتر دارد. این وسط دالالن هم هستند که به دنبال منافع بیشتر هستند که باید با نظارت دست آنها را از بازار کوتاه کرد. در بحث قیمت ها همه چیز مشخص است. ما یک سری قیمت مصوب در سامانه 
124 داریم و یک سری کاالها که اصال قیمت مصوبی در مورد آن ها وجود ندارد که ما نمی توانیم بر آنها نظارت داشته باشیم. فضای مجازی صرفا آینده ای از فضای فیزیکی است. قطعا ایراداتی در سایت های فروش 
هست اما نباید تصور کنیم که هر تخلفی است آن را به گردن فضای مجازی بیندازیم. اول باید دید آن کاالها از کجا آمده و در کجا دارد عرضه می شود. سایت دارد این کاال را به نمایش می گذارد و می فروشد. باید دید 

تامین آن از کجاست و بحث قاچاق را از مبدأ پیگیری کرد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com
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تاکسی های اینترنتی به کمک مردم آمده اند تا آنها بتوانند 
با هزینه کم و ســرعت باال جابه جا شــوند. در این بین از 
مهم ترین مسائلی که این تاکسی ها را پر کاربرد کرده است، 
وجود روش های پرداخت آنالین و اعتباری است؛ یعنی 
برخالف تاکسی های معمولی نیازی نیست حتماً پول نقد 
به همراه داشته باشید. مسافر در این تاکسی ها حق انتخاب 
دو روش پرداخت نقدی و آنالین را دارد و می تواند هرکدام 

که بخواهد را انتخاب کند.
اما معموالً دخالت راننده و اصرار آنها به مواردی که خالف 
مقررات تاکسی های آنالین اســت، باعث شده مسافران 
از سفر خود راضی نباشــند؛ زمانی که راننده با ما تماس 
می گیرد و از ما می خواهد که درخواســت را لغو کنیم تا 
کمیسیون ندهد، یا زمانی که مبلغ سفر زیاد است و راننده 
درخواست پرداخت نقدی دارد تا هزینه را زودتر دریافت 
کند. اینکه رانندگان حق دارند در تعیین روش پرداخت 
مسافر دخالت کنند یا نه مساله ای است که هنوز حل نشده 

باقی مانده است.

سوار شدی، نقدی پرداخت کن!
کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی تجربه های خود 
را از سفر با تاکسی های اینترنتی مطرح کرده اند. بیشتر 
دغدغه آنها اصرار راننده به پرداخت نقدی مســافر بوده 
است. از دعوا، درگیری لفظی و پیاده کردن مسافر قبل از 
رسیدن به مقصد گرفته تا کتک کاری و شکایت از راننده. 
یکی از کاربران که تجربه ســفر با یک تاکسی آنالین را 
داشته، گفته بود: »در یک اقدام بدیع راننده ازم درخواست 
کرد نه تنها نقدی پرداخت کنم، بلکه سفر رو هم لغو کنم 
تا کمیسیون از ایشان کسر نشــود.« کاربر دیگری گفته 
بود: »راننده های تاکســی آنالین یاد گرفتن درخواست 
پرداخت نقدی می کنــن و کرایه نمایش داده شــده به 
مشتری رو از مسافر می گیرن و بهش می گن درخواست 
رو قبل سفر لغو کنن تا کمیسیون ندن!«  تجربه متفاوت 
یکی دیگر از کاربران باعث شد موضوع را از خود او جویا 
شویم. او درباره مشکلی که توســط یکی از تاکسی های 
آنالین برای او پیش آمده بود نوشته بود. اینکه بعد از عدم 

قبول درخواست برای پرداخت نقدی، راننده با او درگیر 
شده، تا جایی که به او ســیلی نیز زده است. او می گوید: 
»اســفندماه 9٧ بود که از فرودگاه درخواســت تاکسی 
آنالین کرده بودم. معموالً بعضــی از مقاصدی که مبلغ 
بیشتری برای پرداخت آن وجود دارد، راننده درخواست 
پرداخت نقدی می کند. اما من پول نقد نداشتم و راننده 
نیز عصبانی شــد. درحالی که به عنوان مشتری این حق 
 به ما داده شده که روش پرداخت را آنطور که می خواهیم

 انتخاب کنیم.«

تنها کمک، دلجویی از من بود
این کاربر اما قضیه را مســکوت نمی گــذارد و از راننده 
شکایت می کند. او می گوید: »بعد از این ماجرا سریعاً از 
صفحه سفرم »اسکرین شــات« گرفتم تا بتوانم مدرکی 
ارائه دهم. در غیر اینصورت ممکن بود راننده سفر را لغو 
کند و صورت مساله نیز از بین برود. جالب است پشتیبانی 
این تاکسی آنالین نیز در این مورد می خواست که من را از 
شکایت منصرف کند و تنها در حد دلجویی با من همکاری 
کرد.« مشکلی که این کاربر با آن روبه رو بود، عدم پیگیری 
این مساله از سوی تاکسی آنالین بود. این کاربر می گوید: 
»این مســاله نه  تنها از طریق پشتیبانی تاکسی آنالین 
قابل پیگیری نبود که نیروی انتظامی به من اعالم کرد: 
»برای پیگیری راننده مورد نظر نیازی به استعالم تاکسی 
مورد نظر نداریم.« اکنون ســه ماه از این مشکل گذشته 
است و طبق گفته این کاربر هنوز از دادسرا اختیاریه ای 
 در این خصــوص برای او فرســتاده نشــده و پیگیری

 این قضیه معلق مانده است.
با توجه به اینکه کاربران زیادی از مشکالت تاکسی های 
اینترنتی گفته  اند، با چند شرکت مطرح تاکسی  اینترنتی 
تماس گرفتیم و این مشکل را بررسی کردیم. در این میان 
روابط عمومی اســنپ درخصوص مسائلی که مربوط به 
بحث امنیت و پرداخت در این تاکسی هاست، توضیحاتی 

را ارائه داد.
این شرکت درباره حق انتخاب مسافر در روش پرداخت 
به راه پرداخت گفت: »اســنپ به کاربران مســافر حق 

انتخاب پرداخت داده اســت؛ یعنی آنها می توانند برای 
پرداخت کرایه خــود از بین دو گزینــه پرداخت آنالین 
و نقدی یکی را انتخاب کنند و اســنپ نســبت به این 
 دغدغه پیش آمده برای مسافران و رانندگانش بی تفاوت

 نیست.«
طبق گفته روابط عمومی اسنپ در برخورد با رانندگانی که 
مسافر را مجبور به پرداخت نقدی می کنند، بعد از گزارش 
مسافر، ابتدا به راننده تذکر داده می شود، در صورت تکرار 
این موضوع، کاربر راننده ضمن ارجاع به آموزش مجدد، 
غیرفعال می شود. اگر فردی بعد از آموزش مجدد همچنان 
اصرار به پرداخت نقدی داشته باشد، به طور دائم با او قطع 

همکاری می شود.

اصرار رانندگان به دریافت کرایه نقدی منطقی 
است؟

در مقابل بعضی از رانندگان درباره اینکــه چرا اصرار به 
دریافت کرایه نقدی دارند، می گویند که تاکســی های 
آنالین پولشان را دیربه دیر می دهند. از طرفی تاکسی های 
آنالین می گویند که پرداخت هــای رانندگان به صورت 
 روزانه انجام می شــود و هر روز با رانندگانشــان تسویه 

حساب می کنند.
در این باره روابط عمومی اســنپ این ادعاها از ســوی 
راننــدگان را نمی پذیــرد و می گوید: »مبلــغ کارکرد 
رانندگان هر روز 24 ســاعت بعد و با کســر کمیسیون 
پرداخت می شود. همچنین پرداخت اسنپ در روزهای 
تعطیل نیز فعال شــده و بــه این ترتیب مبلغ تســویه 
حســاب از اعتبار کاربران راننده کســر و در همان روز 
به حساب بانکی آنها واریز می شــود. تسویه حساب در 
روزهای تعطیل بــا رانندگانی که در یکــی از بانک های 
 ملی، ملت، صادرات، ســپه، تجارت و پاسارگاد حساب 

دارند انجام می شود.«
همچنین اسنپ به کاربران راننده توصیه کرده که اجازه 
ندهند اعتبار اســنپ آنها منفی شود. در حساب کاربری 
راننده اسنپ گزینه »قابل برداشت« قرار دارد که میزان 
کارکرد و درآمد راننده را نشان می دهد. همچنین در این 

صفحه گزینه دیگری به نام »اعتبار کمیســیون« وجود 
دارد که این اعتبار گاهی منفی می شــود. اعتبار منفی 
نشــان دهنده میزان بدهی کاربران راننده به اسنپ و در 
واقع نشــان دهنده حق کمیسیون اســنپ از سفرهای 

رانندگان است.
اپلیکیشن اسنپ میزان کمیسیون هر سفر را با هر روش 
پرداختی )آنالین یا نقدی( محاسبه می کند و مجموع آن 
به راننده نمایش داده می شود. کاربران راننده باید با شارژ 

حسابشان این مبلغ را پرداخت کنند.
 در سفرهایی که پرداخت مسافر به صورت اعتباری انجام 
می شود، ابتدا بدهی کاربر راننده تسویه شده و سپس مابقی 
حق الزحمه به اعتبار او اضافه می شــود. اگر میزان اعتبار 
منفی کمیسیون از حدی بیشتر شود، تا زمان پرداخت 
بدهی به اسنپ، درخواست سفر برای کاربر راننده ارسال 
نمی شود. در صورتی که کاربر راننده افزایش اعتبار داشته 
باشد، دوباره پیشنهاد سفر به او داده می شود و می تواند با 
استفاده از اپلیکیشن اسنپ اقدام به جابه جایی مسافر و 

کسب درآمد کند.

لغو سفر و عواقب آن
موضوع دیگری که مسافران در شــبکه های اجتماعی 
به آن اشاره کرده اند، این اســت که رانندگان از مسافران 
می خواهند که ســفر را قبل از اینکه به مقصد برســند، 
لغو کننــد. یکــی از کاربــران در این باره گفته اســت: 
»جدای از موضوع کمیســیون، این خیلــی خطرناکه. 
وقتی مســافر ســفر رو لغو می کنه بعد از اون هر اتفاقی 
بــراش بیفته قابل اثبات نیســت. مردم باید بیشــتر به 
امنیت خودشــون فکر کنن. آیا تاکســی های اینترنتی 
 تبلیغی برای مســائل امنیتی داره که آموزش بده؟ فکر 

نمی کنم.«
پاسخی که روابط عمومی اسنپ در این مورد به ما داد این 
بود که اگر راننده یا مسافر سفر را لغو کنند، اسنپ دیگر 
قادر به پشتیبانی نخواهد بود و اگر راننده ای شما را مجبور 
به لغو ســفر کرد باید این موضوع را سریعاً به پشتیبانی 

اطالع دهید.

اصرار رانندگان تاکسی های اینترنتی برای پرداخت نقدی به چه دلیل است؟


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



