
سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت از ادامه 
مهلت آزادسازی ســهام عدالت و انتخاب روش 

مدیریت سهام عدالت خبر داد.
امکان انتخاب روش مستقیم سهامداری از سوی 
مشموالن سهام عدالت از روز ۱۰ اردیبهشت آغاز 
و بارها مدت زمان اعالم شــده از سوی مسئوالن 

تمدید شد.
براســاس آخرین مهلت تمدید شــده از سوی 
اعضای شــورای عالی بورس اعالم شده بود که  

این مهلت ســاعت ۲۴ پنجشنبه )۲۹ خرداد( به 
اتمام می رسد و مشــموالن سهام عدالت تا زمان 
اعالم شده  فرصت دارند روش مدیریت مدنظر را 
برای سهام خود انتخاب کنند اما حسین فهیمی 
سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت 
امروز )پنجشنبه( در گفت و گویی از ادامه مهلت 
انتخاب روش مدیریت توســط مشموالن سهام 
عدالت سخن گفت و افزود: فرصت انتخاب روش 
مستقیم برای مدیریت این سهام فعال ادامه دارد.

وی اعالم کرد که روز شــنبه در جلســه شورای 
عالی بورس در مــورد اینکه مهلت آزادســازی 
 ســهام عدالت تا چه زمانی ادامه داشــته باشد، 

تصمیم گیری خواهد شد.
براســاس گفته فهیمــی، تاکنون حــدود ۲۰ 
میلیون نفر روش مســتقیم را بــرای مدیریت 
ســهام خود انتخاب کردند و طبــق آمار  حدود 
 یک میلیون نفــر تاکنون ســهام عدالت خود را 

فروختند.

قیمت نفت در واکنش به گزارش تولید اعضای اوپک 
در ماه گذشته میالدی گران شد، هر چند باال گرفتن 
اختالف بین چین و آمریکا اجازه رشد بیشتر قیمت 
را نداد. روز گذشته اوپک در گزارشی اعالم کرد که 
تولید ۱۳ عضو این سازمان در ماه مه با کاهش ۶.۳ 

میلیون بشکه ای همراه بوده است.
در این گزارش تاکید شد؛ درحالی که تولید اوپک 
درماه آوریــل ۳۰.۵ میلیون بشــکه در روز بوده، 
این رقم در ماه گذشــته به ۲۴.۲میلیون بشــکه 

رسیده است.  عربستان، امارات و کویت در این بین 
بیشترین تاثیر را در کاهش تولید داشته اند.

این گزارش امیدها را برای تقویت بیشــتر قیمت 
افزایــش داده ،زیرا عرضه را در بازار طالی ســیاه 

متعادل کرده است. 
با توجه به این گزارش، قیمت نفت امروز بعد از چند 
روز کاهش با رشد همراه شد. نفت برنت با رشدی 
۰.۸ درصدی به  ۴۱ دالر و ۴ ســنت در هر بشکه 
رسید. نفت شاخص آمریکا نیز ۰.۵ درصد باال رفت 

تا این نفت ۳۸ دالر و ۱۶سنت در هر بشکه معامله 
شــود. با این حال باال گرفتن اختالف بین چین و 
آمریکا اجازه رشد بیشــتر قیمت ها در بازار را نداد. 
امروز کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد که دونالد 
ترامپ یک مصوبه کنگره درباره تحریم چین را امضا 
کرد. در مقابل چین هم زمان با امضای مصوبه کنگره 
آمریکا توسط ترامپ و بیانیه مشترک اعضای گروه ۷ 
که خواستار بازنگری در الیحه امنیتی هنگ کنگ 

شده بودند، واکنش نشان داد.

قیمت طال در معامالت روز پنجشنبه بازار جهانی در مواجهه با 
رشد ارزش دالر آمریکا و عقب نشینی بازارهای سهام، ثابت ماند.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال بــرای تحویل فوری در 
معامالت روز جاری بازار سنگاپور ثابت بود و در ۱۷۲۶ دالر و 

۶۳ سنت ایستاد.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال تغییری نداشت و 
۱۷۳۶ دالر و ۲۰ سنت معامله شد. بهای معامالت این بازار روز 
گذشته ۹۰ سنت معادل ۰.۰۵ درصد کاهش یافت و در ۱۷۳۵ 

دالر و ۶۰ سنت بسته شــده بود. ایلیا اسپیواک، استراتژیست 
ارزی دیلی فارکــس در این باره گفت: در حــال حاضر عامل 
تاثیرگذاری روی قیمت طال مشاهده نمی شود. از یک سو ارزش 
دالر آمریکا به دلیل اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی آمریکا 
قوی تر شده است و از سوی دیگر فقدان اقدامات محرک مالی 
بیشــتر روی جو بازار تاثیر منفی گذاشته و باعث کاهش بازده 
اوراق قرضه شده است. این عوامل متضاد باعث شده اند طال در 

یک محدوده بماند.

تقاضا برای خرید دالر به عنوان دارایــی امن، جذابیت طال را 
کمتر کرده و شــاخص دالر در برابر ســبدی از ارزهای رقیب 

پرقدرت مانده است.
جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اظهار 
کرد که اقتصاد آمریکا در حال احیــا از بدترین مقطع بحران 
شیوع ویروس کرونا اســت اما با توجه به بیکاری ۲۵ میلیون 

آمریکایی و ادامه پاندمی، به کمک نیاز دارد.
وضع محدودیتهای ســفر در پکن برای متوقف کردن شیوع 

موارد جدید ابتال به ویروس کرونــا و افزایش موارد جدید ابتال 
به بیماری کووید ۱۹ در چندین ایالت آمریکایی، اعتمادها به 
احیای اقتصاد جهانی را تضعیف کرد و باعث سقوط بازارهای 

مالی و کاهش بازده اوراق خزانه آمریکا شد.
بر اســاس گزارش رویترز، بانک مرکزی انگلیس قرار اســت 
افزایش ۱۰۰ میلیارد پوندی )۱۲۵ میلیارد دالر( برنامه خرید 

اوراق قرضه را در نشست سیاست پولی خود اعالم کند.
در بخش تکنیکال، وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز اظهار کرد 

هر اونس طال در محدوده ۱۷۰۸ تــا ۱۷۳۰ دالر خنثی مانده 
است و اگر از این محدوده خارج شود، جهت حرکت مشخصی 

پیدا خواهد کرد.
در بازار سایر فلزات ارزشــمند، هر اونس پاالدیم برای تحویل 
فوری با ۰.۹ درصد افزایش، به ۱۹۳۹ دالر و ۳۹ سنت رسید. هر 
اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد کاهش، ۸۱۴ دالر 
و چهار سنت معامله شد. هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۷ 

درصد کاهش، به ۱۷ دالر و ۴۶ سنت رسید.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ 
نسبت به احتکار لوازم خانگی هشدار داد.

ســرهنگ نادر مرادی در گفت وگو با ایسنا، در این باره 
گفت: اخیرا گزارش هایی به پلیس اماکن رســیده که 
برخی از افراد سودجو اقدام به نگهداری غیرمجاز لوازم 
خانگی در انبار کرده تا در فرصتی مناســب و با قیمتی 
باالتر آن را به فروش برسانند که نظارت و رسیدگی به این 

موارد در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و عرضه 
کنندگان لوازم خانگی با همــکاری اتحادیه مربوطه و 
بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار مأموران 
معاونت نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران قرار 
گرفته است. وی با بیان اینکه متصدیان واحدهای صنفی 
باید لوازم خانگی را برابر با نرخ مصوب اتحادیه به فروش 
برسانند، گفت: هرگونه نگهداری در انبار و عدم عرضه 

لوازم خانگی در بازار یا فروش آن به قیمت بیش از حد 
مصوب و اقداماتی نظایر آن اخالل در بازار و جرم محسوب 

شده و پلیس با آن برخورد خواهد کرد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ 
تصریح کرد:  در همین راستا نیز پلیس به افرادی که اقدام 
به احتکار لوازم خانگی یا گران فروشی آن کنند هشدار 

می دهد و قطعا با تخلف آنان برخورد خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت بورس تهران گفــت: صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله دارا یکم از چهارم تیر در 

بورس قابل معامله خواهد بود.
به گزارش بورس تهران، علی صحرایی گفت: صندوق 
دارایی یکم از ســهام بانک ها و دو شــرکت بیمه ای 
دولتی تشکیل شده اســت و پس از پذیره نویسی از 
جانب بانک ها و کارگزاری های بورس، از چهارم تیر در 

بورس قابل معامله خواهد بود. این صندوق مانند سایر 
صندوق های سرمایه گذاری موجود در بازار معامالت 

آن آغاز می شود.
وی افزود: با این اقدام ابزاری جدید به بازار ســرمایه 
در حوزه بانک و بیمه به سبد محصوالت مالی اضافه 

می شود.
براساس این گزارش وزیر اقتصاد اخیراً از دو برابر شدن 

ارزش واحدهای خریداری شــده نخستین صندوق 
سرمایه گذاری دولتی موسوم به دارایکم خبر داد.

فرهاد دژپسند با بیان اینکه حدود سه میلیون و ۶۰۰ 
 ETF هزار نفر، واحدها و یونیت های نخستین صندوق
را خریداری کردند، گفت: در حال برنامه ریزی هستیم 
تا دو ماه آینده دومین صندوق ای تی اف را نیز در بازار 

سرمایه عرضه کنیم.

رییس مرکــز روابــط عمومی عمومــی و اطالع 
رســانی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
 گفــت: نگــران حــذف یارانــه موالیــد جدید 

نباشید.
هیات وزیران در جلسه یازدهم خردادماه با هدف 
تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت 
و سالمت مردم و معطوف  کردن پرداخت یارانه به 
خانوارهای نیازمند، آئین نامــه اجرایی بند )الف( 
تبصره )۱۴( قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف 

هدفمندی یارانه ها را تصویب کرد.
یکی از بندهای قابل توجه در مصوبه هیات وزیران، 
پرداخت یارانه موالید جدید اســت. به این صورت 
که پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولد شــده 
خانوارهای یارانه بگیر، مشــروط بــه تایید وزارت 
کار و وجود منابع است در حالی که پیش از این با 
تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای 

وی واریز می شد. به گزارش وزارت تعاون »حامد 
شــمس« رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت تعاون 
امروز )پنجشــنبه( اعالم کرد کــه پرداخت یارانه 
موالید جدید مشــروط به شناســایی وزارت رفاه 

شده است.
وی افزود: در صــورت موجود بــودن منابع، کار 
پرداخت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه ها 

انجام می شود.
رئیــس مرکــز اطــالع رســانی وزارت تعــاون 
اظهارداشــت: برخی تصویب این قانون را مخالف 
سیاست های کالن جمعیتی می دانند، اما باید به 
همه هموطنان گفت که هیچ نگرانی در این موضوع 

وجود ندارد.
شــمس خاطر نشــان کرد: وزارت تعاون مکلف 
اســت موالید جدید در ســال ۹۹ را در مدت یک 
ماه شناســایی کند. ســپس جزییات بیشــتر در 

باره نحوه اعتــراض و موارد دیگــر متعاقبا اعالم 
می شــود.  مربــوط بــه دارایی خارجی شــبکه 
بانکی نشــان می دهد رونــد صعــودی افزایش 
 ایــن دارایی ها در ســال ۹۸ نیــز تــداوم یافته 

است.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن اســت 
میزان دارایی های خارجی در پایان سال ۹۷ حدود 
۹۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که در اسفند ۹۸ به 

۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حجم دارایی های خارجی نظام بانکی در اسفند ۹۶ 
حدود ۷۳۲ هزار میلیارد تومان، اسفند ۹۵ معادل 
۵۸۲ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۴ حدود ۵۸۲ 

هزار میلیارد تومان بوده است.
دارایی هــای خارجــی شــامل بانــک مرکزی و 
مؤسسه های اعتباری غیر بانکی است و شعبه های 

خارجی بانک های تجاری را در بر نمی گیرد.

مجرمان سایبری ســعی دارند با جلب اعتماد کاربران 
و ترغیب آنها به نصــب نرم افزارهای جعلی و مخرب، به 
اطالعات هویتی و خصوصی کاربران دسترسی پیدا کنند.

به گزارش ایسنا، اپلیکیشن هایی با اهداف خاص می تواند 
توسط هکرها طراحی شود و در شبکه های اجتماعی با 
نام های تحریک آمیز و اغواکننده به اشتراک گذاشته شود 
که حاوی یک بدافزار باشند و با باز کردن آنها امکان افشای 
اطالعات شما وجود دارد. همچنین ارسال یک ایمیل آلوده 
یا جعلی بسیار ساده و بدون دردسر است و یک مهاجم 

به سادگی می تواند اقدام به ارسال یک ایمیل آلوده کند.
درنتیجه اگر با یک ایمیل تحریک آمیز مواجه شــدید، 
موارد امنیتی را مدنظر داشته باشــید. کارشناسان به 
کاربران توصیه می کنند که از باز کردن و دانلود هرگونه 
برنامه مشکوک در شــبکه های اجتماعی و سایت های 
غیرمعتبر جلوگیری کنند. همچنین توصیه می شــود 
آنتی ویروس های خــود را به روز کنند تــا هنگام ورود 

اینگونه نرم افزارهای جعلی به سیستم توسط آنتی ویروس 
شناسایی شــود. همان طور که پلیس فتا هشدار داده، 
برخی مجرمان سایبری با تبلیغات جذاب و اغواکننده 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغ 
و ارایه نرم افزارهای به ظاهر کاربردی می کنند در حالی 
که قصد آنها جاسوسی و جمع آوری اطالعات با استفاده 
از همان اپلیکیشن هاست. مجرمان سایبری سعی دارند با 
جلب اعتماد کاربران و ترغیب آنها به نصب نرم افزارهای 
مورد نظرشان به اهداف مجرمانه خود یعنی دسترسی به 

اطالعات هویتی و خصوصی کاربران برسند.
بنابراین کاربران برای خرید و نصب نرم افزار در گوشی، 
تبلت، لپ تاپ و سیستم های خانگی حتما از سایت ها و 
نشان گاه های معتبر و رسمی اقدام و از نصب نرم افزارهای 
غیرضروری از منابع نامعتبر خودداری کنند. همچنین 
درصورتی کــه برای نصــب نرم افزار به فروشــگاه های 
ارایه دهنده خدمات گوشــی و رایانه مراجعه می کنند، 

از معتبر بودن فروشــگاه و دارا بودن پروانه کســب آن 
مطمئن شوند.

البته نصب برنامه های نامعتبر و نرم افزارهای مخرب از 
فروشــگاه هایی مانند گوگل پلی هم امکان پذیر است. 
همان طور که پیش از این، جعــل نرم افزارهای امنیتی 
در  گوگل پلی توسط نویسندگان بدافزار، منجر شده بود 
کاربران اطالعات خود را به این برنامه های مخرب بدهند 
که در نهایت گوگل پس از هشدار کارشناسان امنیتی، 

اقدام به حذف این برنامه های مخرب کرد.
از دیگر اقدامات امنیتی که الزم است افراد برای جلوگیری 
از هجوم هکرها و کالهبرداران انجام دهند این است که 
در سیستم خود آنتی ویروس مطمئن نصب و مرتب به 
به روزرسانی آن اقدام کنند. هنگام نصب نرم افزار حتما به 
مجوزهای دسترسی که از طرف برنام درخواست می شود، 
دقت کنند و از نصب نرم افزارهایی که مجوزهای دسترسی 

غیرمنطقی تقاضا می کند، خودداری کنند.

روی خوش بازار نفت به گزارش اوپکمهلت آزادسازی سهام عدالت تمدید شد

طال حبس شد

امکان معامله صندوق دارایکم از ۴ تیرهشدار پلیس به محتکران و گران فروشان لوازم خانگی

دردسر سرقت اطالعات با نرم افزارهای جعلینگران حذف یارانه موالید جدید نباشید
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متخصص خارجی؛ بزرگ ترین 

شاخصۀ فوالد سنگان

۹۵ درصد پوشاک خارجی 
در بازار قاچاق است
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سرمقاله

يادداشت

 کنترل حباب  مسکن در تعامل 
بورس کاال و وزارت مسکن 

عامل کلیدی 
افزایش  قیمت  مسکن

بازارهای مختلــف معموال از 
 شــرایط اقتصاد کالن متاثر 
می شوند؛ اما بخشی از تاثیرات 
اقتصادی با التهاب ناشــی از 
سوداگری شدت بیشتری به خود می گیرند. تحریم 
و کاهش درآمدهای ارزی  نباید به یک شدت باعث 
تورم شود؛ چرا که به عنوان مثال بازار خودرو با کاهش 
شدید تولید و ممنوعیت واردات مواجه بوده است. در 
بازار ارز کاهش ۸۰ درصدی درآمدهای ارزی را شاهد 

بودیم اما در بازار...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

  ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران
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60  درصد شاغالن 
تحت پوشش  بیمه  نیستند

بازار خدمات پس از فروش 
در دست شرکت های صوری

بیش از85 درصد معامالت بازار مسکن سرمایه ای و تقاضای سوداگرانه است

حذف تقاضای مصرفی از بازار مسکن
صفحه۴

صفحه3

بازار  زیرزمینی
 خرید و فروش  کارتخوان

شرایط   سخت   بانک ها   برای   دریافت  کارتخوان
   مشاغل   را   به   دردسر   انداخته   است

تقاضا برای اشــتغال در مشــاغل غیررسمی رو به 
افزایش اســت و این اتفاق زنگ خطری دیگر برای 
اقتصاد ایران اســت. این در حالی است که با شیوع 
ویروس کرونــا و بیکارید عده زیــادی از کارگران 
آمار این مشــاغل که از بیمه نیز برخودار نیستند 
رو به افزایش اســت. برابر آمارها بخــش زیادی از 
اشتغال ایجاد شــده در سه ســال اخیر در بخش 
غیررسمی اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. اما مطابق 
گزارش های مرکز پژوهش های مجلس مشــاغل 
غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض خطر 
هستند، سهم اشتغال غیررسمی۶۰ درصد است و 
این سهم در برخی استان ها باالی ۷۰ درصد است. 
بر اساس این گزارش، بیشتر این افراد در بنگاه های 

کوچک کار می کنند و قرارداد...

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ســازمان حمایت با 
بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطالعات 
در این ســامانه مقاومت می کنند، گفت: برای بیش 
از ۵۰۰ شــرکت تولیدی و واردکننده، شناســنامه 
گارانتی صادر شــد.به گزارش مهر، در سالیان اخیر 
با توجه به وفــور کاالهای تقلبی و قاچــاق در بازار، 
مصرف کنندگان کاال معموالً برای استفاده از خدمات 
پس از فروش کاالی خریداری شده، دچار سردرگمی 
 شــده و در نهایت نیز بــدون اینکه بهــره ای از این 
خدمات ببرند، متضرر می شوند و به مرور زمان مفهوم 
گارانتی برای خریداران کاال بی اعتبار شده است.حضور 
ردپای شرکت های صوری در آشــفته بازار خدمات 
 پس از فروش و افزایش روزافزون کارت های گارانتی

 فاقد اعتبار در سطح بازار...



اقتصاد2
ایران وجهان

یک مقام مسئول خبر داد:
صدور ۵۰۰ جواز تاسیس برای 

تولیدکنندگان رمز ارز
براساس تصمیم کمیسیون اصلی اقتصادی دولت 
مقررشد، دستگاه های استخراج رمزارز که به طور 
غیرقانونی و تا قبل از ابالغ دستورالعمل استخراج 
رمزارز وارد کشور شده اند، سامان دهی شوند.سعید 
زرندی در جلســه هماهنگی و نظارت بر استخراج 
رمزارزها که بــا حضور نمایندگان دســتگاه های 
اجرایی مرتبــط و نهادهای نظارتی برگزارشــد، 
گفت: براین اســاس، در یک برهه زمانی مشخص، 
دارندگان این دســتگاه ها تعیین تکلیف خواهند 
شد و از آن به بعد دستگاه های تعیین تکلیف نشده، 
قاچاق محسوب خواهند شــد.وی افزود: سازو کار 
سامان دهی این دستگاه ها در ســامانه بهین یاب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده و پس از 
تصویب هیأت محترم وزیران اجرای آن آغاز خواهد 
شد.زرندی گفت: هم اکنون دستگاه های استخراج 
رمزارز براساس کد تعرفه تعریف شده اجازه واردات 
رسمی و قانونی دارند.معاون طرح و برنامه هم چنین 
در این جلسه تأکید کرد: باید بستری در کشور فراهم 
شود که فعاالن این صنعت به ســمت روند قانونی 
اســتخراج رمزارز حرکت نمایند.وی تصریح کرد: 
نباید مسیر قانونی را به قدری سخت و ناهموارکرد 
که فعالیت ها زیر زمینی و غیر قانونی شود.معاون 
طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
یکی از مهم ترین انتقادهای مطرح شده فعاالن این 
صنعت، تعرفه برق اســت که به نظر می رسد جای 
تأمل و بررســی دارد.زرندی تاکید کــرد: تاکنون 
بیش از ۵۰۰ جوازتأسیس برای این صنعت صادر 
شده است و ما امیدواریم این صنعت بتواند در مسیر 

تجارت خارجی و تأمین ارز به کشور کمک نماید.

خبر

مدیرکل دفتــر نظارت بر 
خدمات ســازمان حمایت 
بــا بیــان اینکــه برخی 
تولیدکنندگان برای ثبت 
اطالعات در این ســامانه 
مقاومت می کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت 
تولیــدی و واردکننده، شناســنامه گارانتی صادر 
شد.به گزارش مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور 
کاالهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف کنندگان 
کاال معموالً بــرای اســتفاده از خدمــات پس از 
فروش کاالی خریداری شــده، دچار ســردرگمی 
 شــده و در نهایت نیز بدون اینکه بهــره ای از این 
خدمــات ببرنــد، متضرر می شــوند و بــه مرور 
زمــان مفهــوم گارانتی بــرای خریــداران کاال 
بی اعتبار شــده اســت.حضور ردپای شرکت های 
صــوری در آشــفته بازار خدمات پــس از فروش 
 و افزایــش روزافــزون کارت هــای گارانتــی

 فاقد اعتبار در ســطح بازار، مســئوالن ذی ربط را 
بر آن داشــت تا برای پایان دادن به این معضالت، 
تصمیمات جدی اتخــاذ کنند.در همین راســتا، 
راه انــدازی »ســامانه جامع گارانتــی« در تیرماه 
ســال ۹۷، بر اســاس تفاهم نامه همــکاری میان 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سازمان حمایت 
از مصرف کننده، در دســتورکار قــرار گرفت و بر 
 اساس بند )۲( از ماده »۲« این تفاهم نامه، سازمان 
حمایت ملزم به نظــارت بر ارائــه خدمات پس از 
فروش با اســتفاده از »ســامانه های الکترونیکی« 
شــد. البته پیــش از انعقــاد تفاهمنامــه مزبور 
نیــز در مــواد ۳ و ۴ قانــون حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان، بــر نقش ســازمان حمایت در 
خصوص نظارت بــر ارائه خدمات پــس از فروش 
 تأکید شــده بود.بر اســاس اظهــارات حمیدرضا 
دهقانی نیا، سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در آبــان ماه ســال گذشــته، آخرین مهلت 
ســازمان حمایت برای راه اندازی ســامانه جامع 

گارانتی تا پایان ســال ۹۸ بوده اســت؛ به همین 
منظور در گفتگو با ســید جواد احمدی مدیرکل 
دفتــر نظــارت بــر خدمــات ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، از آخریــن 
وضعیت راه اندازی ســامانه جامــع گارانتی جویا 
شدیم.برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی روند.سید 
 جواد احمــدی مدیرکل دفتر نظــارت بر خدمات 
ســازمان حمایت در گفت و گو بــا خبرنگار مهر با 
بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در 
مصوبات مربوط به پیاده سازی آن مقرر شده است، 
دارای ۳ بخش مجزا اســت، گفت: در حال حاضر 
شــرکت های واردکننده کاال، همکاری و همراهی 
مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه 
شــرکت های تولیدی بعضاً مقاومت هایی در این 

زمینه از خود بروز می دهند.
مدیــرکل دفتر نظــارت بــر خدمات ســازمان 

حمایت با بیــان اینکه »ثبت شناســنامه گارانتی 
 واحدهای تولیدی و وارداتی« اولین پازل تشکیل

 دهنده این ســامانه از مجموع بخش های سه گانه 
آن اســت، گفت: بخش ثبت شناســنامه گارانتی 
از ابتدای آذرماه ســال گذشــته آغاز به کار کرده 
و عملیاتی شــده است.این مقام مســئول با اشاره 
بــه اینکه از زمان عملیاتی شــدن ســامانه جامع 
گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگــی، تایر خودرو و 
 محصوالت آی تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی

 شــده اند، اظهار داشــت: در مرحله بعــد، لوازم 
یدکی خــودرو نیــز مشــمول ثبت شناســنامه 
خواهند بود.احمــدی عنوان کــرد: تاکنون برای 
بیــش از ۳۰۰ شــرکت واردکننده تلفــن همراه، 
۷۲ شــرکت تولیدکننــده و واردکننــده لــوازم 
خانگــی، ۸۳ شــرکت واردکننده تایــر خودرو و 
۷۴ شــرکت تولیدکننده و واردکننده محصوالت 

 آی تی )کامپیوتر و ملحقات( شناســنامه گارانتی
 صادر شده است.

ســامانه جامع گارانتی در حال تکمیل 
است

احمــدی دو بخــش دیگــر ایــن ســامانه را 
»اعتبارســنجی گارانتی« و »ارزیابی شــرکت های 
ارائه دهنده گارانتــی« عنوان کرد و افــزود: این دو 
بخش توســط پیمانکار جدیدی که برای ســامانه 
 در نظر گرفته شــده، در حال تکمیــل و راه اندازی

 اســت.مدیرکل دفتــر نظارت بر خدمات ســازمان 
حمایــت تأکیــد کــرد: بخش هــای دوم و ســوم 
این ســامانه ارتباط و همبســتگی با بخش اول آن 
نــدارد، بنابرایــن نگرانــی از بابــت فرآینــد ثبت 
 شناســنامه گارانتــی واحدهــای تولیدکننــده

 و واردکننده وجود ندارد.وی اظهار امیدواری کرد: با 
توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت های 
صورت گرفته با شرکت های تولیدی و همچنین الزام 
قانونی اخذ و نصب شناســه کاال و کــد رهگیری در 
کاالهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت 
به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام 
 خواهند کرد.احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها

 و خواسته های ســازمان حمایت در صدور تأییدیه 
خدمات پــس از فــروش کاالهــای ســرمایه ای و 
مصرفــی بــادوام توســط شناســنامه گارانتی به 
 صورت کامل برقرار خواهد شــد، بیان کرد: سامانه
 مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را 
دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، 
نقش آفرینی کند.به گزارش خبرنگار مهر، »استعالم 
آســان گارانتی و اصالت کاال«، »نظارت مســتمر بر 
 خدمات پس از فــروش«، »رهگیری و شناســایی

مقایســه  فرصــت  »دادن  قاچــاق«،  کاالی   
بــه مشــتری بــا رتبه بنــدی و اعتبارســنجی 
شــرکت های ارائــه دهنــده گارانتــی« از جملــه 
 مزایــای راه انــدازی ســامانه جامــع گارانتــی

 محسوب می شود.

مفهوم گارانتی بی اعتبار شده است

بازار خدمات پس از فروش  در دست شرکت های صوری

دژپسند خبرداد
آمادگی دولت برای واگذاری 

اموال به بخش اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایــی اولویت اصلی دولت را 
افزایش تولید و توسعه اقتصادی دانست و تاکید کرد : 
دولت آمادگی کامل برای واگذاری اموال خود و بانک 
ها را به بخش خصوصی دارد و در این راه مصمم است.
به گزارش ایرنا ، فرهاد دژپســند روز پنجشنبه در 
نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی مازندران در 
بابلسر با اظهار این که تملک واحدهای تولیدی گره ای 
از مشکالت اقتصادی کشور باز نمی کند ، افزود : هم 
دولت و هم بانک ها به دنبال واگذاری تملکات خود به 
بخش خصوصی برای فعال شدن حوزه تولید هستند.
وی با تاکید بر این که دولت از هرگونه پیشنهاد بخش 
خصوصی برای برون رفت از بنگاهداری استقبال می 
کند و راهکارهای را به سرعت مورد بررسی قرار خواهد 
داد ، از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی خواست تا 

برای فعال سازی واحدهای تولیدی پا پیش بگذارند.

کاهش زمان تاسیس شرکت از ۷۲ 
روز به سه روز

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اجرای طرح 
پنجره واحد فیزیکی ایجاد شــرکت سرمایه 
گذاری و تولیدی ، اظهار داشت : در نخستین 
قدم ، این پنجره فیزیکی در پایتخت کشــور 
فعال شده و زمان ایجاد شــرکت را از ۷۲ روز 
به سه روز کاهش داده است.وی بهبود فضای 
کسب و کار را مهم ترین اولویت برای تحقق 
افزایش و جهش تولید دانست و افزود : کاهش 
زمان تاسیس شرکت یکی از برنامه های بهبود 
فضای کسب و کار و تنوع بخشی به این فضا 

است که به مرحله عملیاتی رسیده است.

اخبار
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حمیدرضا عظیمیان در خصــوص راه اندازی کارخانۀ 
کنســانترۀ ســنگان به عنوان بزرگ تریــن کارخانۀ 
شرق کشور گفت: کارخانۀ کنســانترۀ سنگان که با 
سرمایه گذاری مســتقیم فوالد مبارکۀ اصفهان انجام 
شده، برای تداوم تولید شرکت کمی حاشیۀ امن ایجاد 
می کند.وی ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این پروژۀ 
عظیم در منطقۀ مرزی و محروم سنگان اظهار داشت: 
فوالد مبارکه نیمی از فوالد کشــور را تولید می کند؛ 
ازاین رو باید برای تأمین مواد اولیه اطمینان و امنیت 
خاطر داشته باشد. شــرکت فوالد سنگان برای تداوم 
تولید محصوالت فوالد مبارکه اهمیت اســتراتژیک دارد، چراکه اگر مواد اولیۀ ما تأمین نشــود، 
محصولی هم در فوالد مبارکه تولید نخواهد شد و این مسئله زیان زیادی برای صنعت فوالد کشور، 
صنایع پایین دستی و سهام داران به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه محصوالت فوالد مبارکه 
در اختیار صنایع زیادی قرار می گیرد، اگر تولید متوقف شود صنایع پایین دست نیز دچار مشکالت 
زیادی می شوند؛ پس برای حفظ این زنجیرۀ تولید، که اشتغال بسیار زیادی در کشور ایجاد می کند، 
نیازمند تأمین ۵ میلیون کنسانتره و ۵ میلیون گندله هستیم و فوالد سنگان وظیفۀ تأمین بخشی 
از این کنسانتره را بر عهده دارد.وی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه در سی سال فعالیت خود همواره 
در مسیر افزایش تولید قدم برداشته افزود: حجم تولید فوالد مبارکه در ابتدای تأسیس ۲.۴ میلیون 

تن بوده که این رقم در حال حاضر به 1۰.۲ میلیون تن در گروه فوالد مبارکه افزایش یافته است.

احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگان، فوالد سفیددشت و الکترود 
گرافیتی اردکان؛ هدیۀ فوالد مبارکه به سال جهش تولید

عظیمیان به برنامه های شرکت فوالد مبارکه برای جهش تولید در سال جاری اشاره کرد و گفت: این 
شرکت به منظور تحقق شعار سال »جهش تولید«، اجرای سه پروژه را در سال جاری در برنامۀ خود 
دارد. یکی از این پروژه ها بهره برداری از واحد تولید کنسانترۀ فوالد سنگان با ظرفیت ۵ میلیون تن 
بود. پروژۀ دوم نیز که در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید، پروژۀ واحد فوالدسازی شرکت 
فوالد سفیددشت با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن است که این امر میزان تولید در مجموعۀ فوالد مبارکه را تا 
حدود 11 میلیون تن در سال افزایش می دهد. سومین پروژه طرح الکترود گرافیتی اردکان است که 
در نیمۀ دوم امسال به بهره برداری می رسد و به دنبال آن بخش زیادی از دغدغه های فوالد مبارکه 

در زنجیرۀ تولید فوالد رفع می شود.

همکاران فوالد سنگان نشان دادند برای عدۀ بسیاری خدمت به کشور بر 
هر کار دیگری ارجحیت دارد

مدیرعامل فوالد مبارکه با تقدیر و تشــکر از تالش های صورت گرفته به منظــور بهره برداری از 
کارخانۀ تولید کنسانترۀ فوالد سنگان گفت: خوشبختانه روحیۀ بسیار خوبی در همۀ همکاران 
فوالد سنگان وجود داشت و آن ها توانســتند این پروژه را برای بهره برداری آماده کنند. همۀ این 
تالش ها برای ما ارزشمند است و نشــان می دهد خدمت به کشور برای بســیاری از افراد بر هر 
چیز دیگری ارجحیــت دارد. امیدوارم این نحوۀ تفکر به عنوان الگویی در شــرکت فوالد مبارکه 
مطرح باشــد و همواره بتوانیم نقش اقتصادی و اخالقی خود را در برابر جامعه و کشور ایفا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بازدیدکنندگان از این شرکت از اینکه این مجموعه بدون وجود کارشناس 
خارجی و به دســت متخصصان داخلی ساخته شــده احســاس غرور خواهند کرد و این پیام 
 بزرگی برای بخش صنعت اســت که می توان با تالش و دوری از انفعال و سرگردانی، همت کرد

 و کارهای بزرگ انجام داد.

اتکا به توان داخلی بدون متخصص خارجی؛ بزرگ ترین شاخصۀ فوالد 
سنگان در سال جهش تولید

وی ادامــه داد: البته در ایــن زمینه همکاران واحــد روابط عمومی باید به خوبی این دســتاورد 
بزرگ را اطالع رســانی کنند که همت و تالش در کشــور شــعار نیســت. اینکه این پروژه های 
ارزشــمند با تــالش کارشناســان داخلی و بــا اتکا به تــوان جوانــان متخصــص ایرانی در 
مــدت کوتاهی بــه بــار می نشــیند و به خوبی مراحــل تســت و راه اندازی ســرد و گــرم را 
 پشــت ســر می گذارد، نشــان از دانــش و همت همۀ فعــاالن عرصــۀ بومی ســازی و تولید

 داخلی دارد.

فوالد مبارکه به دنبال ورود نسل چهارم انقالب صنعتی به صنعت کشور
عظیمیان در ادامه با اشاره به اینکه فوالد مبارکه به دنبال ورود نسل چهارم انقالب صنعتی به کشور 
بوده و درصدد است پیشتاز و مبدع انقالب نسل چهارم در کشور باشد گفت: فوالد مبارکه در این راه 
قدم گذاشته و به دنبال آن است که با اجرای این پروژه، به الگویی برای فوالدسازان و سایر بخش های 
صنعت بدل گردد. در این خصوص هماهنگی های الزم با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته 
و قدم های الزم برداشته شده و قرار است فاز اول آن در دهۀ مبارک فجر سال جاری آمادۀ بهره برداری 
شود و در نهایت تا پایان سال 1۴۰1 به بهره برداری کامل برســد. در طی این پروژه فوالد مبارکه 
به صورت هوشمند اداره می شود و با اجرای آن شاهد افزایش بهره وری به میزان ۸ درصد خواهیم بود 

که این رقم، رقم باالیی برای رونق تولید و ارزش آفرینی برای سهام داران است.

در فوالد مبارکه زنجیرۀ تولید کامل است
این که با تالش و همدلی توانسته ایم چنین واحد بزرگی را به بهره برداری برسانیم حاکی از آن است 
که در گروه فوالد به شعار »ما می توانیم« جامۀ عمل پوشیده شده است. در گروه فوالد مبارکه زنجیرۀ 
تولید کامل است، به نحوی که کنسانتره به گندله و آهن اسفنجی و طی فرایند دیگری به فوالد خام 
و در نهایت به انواع محصوالت فوالدی تخت موردنیاز بسیاری از صنایع خرد و کالن کشور تبدیل 

می شود. بدون شک این دستاورد برای صنعت و اقتصاد کشور حائز اهمیت است.

گلوگاه اصلی تهدیدکنندۀ فوالد مبارکه مسئلۀ تأمین مواد اولیه است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به وجود برخی مشکالت بر سر راه تولید در کشور اشاره کرد و گفت: 
ازجمله گلوگاه های اصلی که از نظر اقتصادی و صنعتی شرکت فوالد مبارکه را تهدید می کند مسئلۀ 
تأمین مواد اولیه است و کمبود مواد اولیه و خام یکی از دغدغه ها و نگرانی های اصلی هیئت مدیره، 

معاونان و مدیران این شرکت است.

برای ما   زجرآور   است  که به دلیل نبود مواد اولیه تولید کاهش یابد
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه در سال گذشته نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان فروش را از دست 
داد که نیمی از این رقم سود خالص بود. ۷۰ درصد علت ناتوانی در کسب این موفقیت کمبود مواد 
است. البته قطع گاز و برق نیز ازجمله دالیل دیگر کاهش میزان تولید بوده، اما این مسئله تا اندازه ای 
به خاطر اهمیت بهره مندی مردم از برق و گاز در فصل گرما و سرما توجیه پذیر است؛ ولی برای ما 
بسیار زجرآور است که به دلیل نبود مواد اولیه تولید کاهش یابد و تأثیر و پیامد این مسئله در بازار و 

قیمت محصوالت در بخش اقتصاد مطلوب نیست.

فوالد مبارکه لوکوموتیوی است که واگن های بسیاری در کشور به حرکت 
آن وابسته است

عظیمیان تصریح کرد: فوالد مبارکه یک واحد منحصربه فرد و یک بنیاد عظیم اقتصادی و صنعتی و 
صنعت ساز در کشور است که نقش بسیاری در اشتغال، گردش مالی و سودآوری کشور دارد و تأثیر 
آن در همۀ نقاط کشور مشهود است، فوالد مبارکه همچون لوکوموتیوی است که واگن های بسیاری 
به حرکت آن وابسته است و فعالیت بسیاری از صنایع در گرو فعالیت آن است. کمبود مواد اولیه، یک 
خطر دائمی است که سایۀ آن بر سر فوالد مبارکه سنگینی می کند؛ بنابراین کار شما بسیار مهم است 
و خدمت در تأمین مواد اولیه می تواند فوالد مبارکه را به آرامش برساند تا این شرکت به فکر اهداف 
بزرگ تری باشد.وی ضمن قدردانی از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرۀ شرکت سنگان، معاونان، 
مدیران و تمامی کارکنان این شرکت که هریک به نوعی در به بهره برداری رساندن این مجموعه 
نقش آفرینی کردند، گفت: تأثیر تالش همکاران این مجموعه در این منطقۀ مرزی و محروم کشور 

به خوبی در رونق اقتصادی منطقه مشهود است.

تا 40 درصد بیش از توان ظرفیت اسمی تجهیزات تولید می کنیم
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بخش دیگری از ســخنان خود بر ضرورت بهره مندی از تمامی 
ظرفیت ها به منظور ایجاد رونق و جهش تولید تأکید کرد و گفت: برای من و همکارانم در فوالد مبارکه 
باعث افتخار است که هم اکنون جزو کارخانه هایی هستیم که گاهی تا ۴۰ درصد بیشتر از ظرفیت 
اسمی تجهیزات فعالیت می کنیم. به عنوان نمونه، ظرفیت تولید گندله سازی ۵ میلیون تن است که 
با ایجاد تغییراتی، این رقم را به میزان ۵۰ درصد و تا ۷.۵ میلیون تن ارتقا داده ایم. ظرفیت تولید نورد 
گرم شماره یک نیز ۴.۲ میلیون تن است که در حال حاضر به میزان ۵.۵ میلیون تن انواع ورق در این 

خط تولید می شود.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران از 
تشدید نظارت ها بر میوه فروشی های سطح شهر تهران از 
شنبه )۳1 خرداد( خبر داد.اسداهلل کارگر در گفت وگو با 
ایسنا، در این باره اظهار کرد: عالوه بر بازدید بازرسان از 
واحدهای خرده فروشی در سطح شهر، نظارت دیگری 
در نظر گرفتیم که در آن اعضــای هیات مدیره اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی بر عملکرد واحدهای صنفی 

نظارت خواهند کرد.وی ادامــه داد: در این بازدیدها به 
اعضا نکاتی همچون نصب اتیکت، دریافت فاکتور خرید 
از میدان، رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی، نحوه برخورد با مشتری و میزان سود، یاد آوری 
می شود.رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان 
تهران در پاسخ به این سوال که اگر  بعد از این  نظارت ها، 
واحدی پروتکل های بهداشتی را همچنان رعایت نکرد، 

چه تدابیری برای آن اتخاذ خواهد شد، گفت: در مرحله اول 
وظیفه ما این است که واحدها را در رعایت نکات و پروتکل 
های بهداشتی توجیه کنیم. اگر بعد از چندین تذکر این 
پروتکل ها رعایت نشد، برخورد شدیدتری خواهیم داشت 
و درخواست پلمب این واحد را به مراکز مربوطه ارسال 
خواهیم کرد.به گفته وی، تقریبــا ۷۰ درصد واحدهای 

میوه فروشی پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امسال برای مردم هم در زمینه 
مسکن و هم لوازم خانگی مشکالت زیادی به وجود آمده 

است، گفت: امیدوارم قیمت لوازم خانگی کنترل شود.
حســن روحانی صبح )پنجشــنبه( بــه صورت 
ویدئو کنفرانــس از طرح های ملــی وزارت راه و 
شهرسازی در استان های، البرز، مازندران و ایالم، 
بهره برداری کرد.روحانی با اشاره به اینکه مسکن 
هم جزو اولویت هــای دولت در شــرایط فعلی 
است، گفت: البته مسئله مســکن همیشه مهم 
 بوده اســت و ما از آغاز دولت یازدهــم تاکنون

 همه طرح هــای نیمه تمام و باقیمانده مســکن 
را که حــدود یک میلیــون و ۳۰۰ هــزار واحد 
مســکونی بود، تکمیل کردیم و در اختیار مردم 
قرار دادیم و در دولت دوازدهم مجموعاً وزیر راه 
و شهرســازی به مردم قول داده است که تا پایان 
این دولت حدود یک میلیون واحد مســکونی را 
در اختیار مــردم قرار دهد.وی اظهارداشــت: ما 
امروز می دانیــم که مردم در زمینــه اجاره بها و 
مسکن دچار مشکل هستند. در کشور ما حدود 
۳۰ درصد مردم مستأجر و ۷۰ درصد مالک خانه 
 هستند که البته در اســتان ها این آمار متفاوت

 است و در اســتان تهران آمار مستأجران بیشتر 
است.روحانی با بیان اینکه مسکن جزو کاالهای 
اساسی برای زندگی مردم است، افزود: مردم باید 
در جایی زیســت کنند و باید مسکن مطمئنی 
برای آنان وجود داشته باشد.وی ادامه داد: دولت 

و ستاد اقتصادی دولت در این زمینه برنامه هایی 
در دســتور کار دارند و شــخص اول معاون اول 
رئیس جمهور هم برای قیمت مســکن و اجاره 
 بهای آن مسئولیت گرفته است، چرا که مردم در 
این زمینه مشــکالتی دارند و دولت وظیفه دارد 
برای حل این مشــکل مردم اقداماتــی را انجام 
دهد.ئیس جمهور با اشــاره به اقداماتی که برای 
مقابله با گرانی مســکن باید انجام شــود، گفت: 
یکســری از اقدامات بلندمدت اما ضروری است. 
زمین هایی کــه باید در اختیار مــردم قرار گیرد 
و همچنیــن دســتگاه ها، وزارتخانه هــا و حتی 
نیروهای مســلح بایــد زمین های مــورد نیاز را 
در اختیار وزارت راه و شهرســازی قرار دهند تا 
 این وزارتخانه بتواند زمین را به قیمت مناســب

 و ارزان در اختیار کســانی قرار دهد که ساخت 
مســکن را به صورت انبوه انجــام می دهند و یا 
آنکه در اختیــار مردمی قرار دهنــد که نیازمند 
خانه مسکونی هستند و این مسئله اول ما است.

وی با اشاره به اینکه مســئله مصالح ساختمانی 
که مربــوط بــه وزارت صمــت اســت از دیگر 
مسائل مورد نظر ما اســت، گفت: قیمت مصالح 
ساختمانی باید متناسب باشــد تا مردم بتوانند 
صاحب مســکن شــوند. همچنین بانک ها باید 
 اقداماتی را برای ســاخت و خرید مسکن انجام

 دهند که کار آنها در این زمینه بســیار اهمیت 
دارد.روحانی افزود: عالوه بر این، باید مقرراتی در 

زمینه مسکن گذاشته شود، چرا که مقررات فعلی 
در زمینه فروش و اجاره مسکن کافی نیست و ما 
باید اصالحاتی انجام دهیم تا فشار را از روی دوش 
مردم برداریم.رئیس جمهور تصریح کرد: امسال 
برای مردم هم در زمینه مسکن و هم لوازم خانگی 
مشکالت زیادی به وجود آمده است که البته در 
زمینه قیمت لوازم خانگی مقرراتی وضع شــده 
و ســازمان حمایت و تعزیرات به میدان آمدند و 
 امیدواریم قیمت لوازم خانگی کنترل شود، چرا که
 قیمت های فعلی فشــار زیادی را بــه مردم وارد 
کرده اســت.وی ادامه داد: بازآفرینی شــهری از 
ابتدای این دولت مورد نظر ما بود که بهترین راه 
برای مقاوم کردن مســکن و تولید مسکن جدید 
است. به این معنا که مردم در برخی از محله های 
قدیمی در زحمت هســتند که اگر این محله ها 
بازآفرینی شــوند، هم امکانات بهتری در اختیار 
مردم قرار می گیــرد، هم امنیت آنــان افزایش 
می یابد و هم قیمت ساختمان آنان بیشتر می شود 
و از ســوی دیگر می توانیم خانه های جدیدی را 
تولید کنیم و در اختیار مسکن اولی ها قرار دهیم.

روحانی گفت: قدم های خوبی در دولت یازدهم در 
زمینه بازآفرینی شهری برداشته شد و در دولت 
دوازدهم هم اقداماتی در این زمینه در حال انجام 
شــدن اســت. بهترین راه برای مسکن آن است 
 که در داخل شــهر بتوانیم محله ها را بازآفرینی

 کنیم.

گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین 
ایران در ماه میالدی گذشــته ۶ دالر و ۳۹ سنت 

معادل ۳۷.۲ درصد افزایش ماهانه داشت.
به گزارش ایسنا، قیمت نفت ســنگین ایران در 
ماه مه به ۲۳ دالر و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید 
که شش دالر و ۳۹ سنت معادل ۳۷.۲ درصد در 
مقایســه با قیمت 1۷ دالر و 1۶ سنت در آوریل 
افزایش داشــت.میانگین قیمت نفت ســنگین 

ایران از ابتدای ســال ۲۰۲۰ تاکنون ۳۷ دالر و 
۹۸ سنت در هر بشــکه بوده است.شاخص سبد 
نفت اوپک در ماه مه برای نخستین بار از دسامبر 
سال ۲۰1۹ رشد ماهانه داشت که منعکس کننده 
رشد شاخصهای بزرگ، کاهش عرضه جهانی نفت 
و بهبود تدریجی تقاضا برای نفــت در بحبوحه 
کاهش محدودیتهای قرنطینه وضع شــده برای 
مقابله با شــیوع بیماری کووید 1۹ بوده اســت.

ارزش ســبد نفتی اوپک در ماه مه به ۲۵ دالر و 
1۷ ســنت در هر بشکه رســید که هفت دالر و 
۵1 ســنت معادل ۴۲.۵ درصد نسبت به آوریل 

افزایش داشت.
میانگین ارزش ســبد نفتی اوپک از ابتدای سال 
۲۰۲۰ تاکنون ۳۹ دالر و ۶۵ سنت در مقایسه با 
۶۵ دالر و ۹۶ سنت در مدت مشابه سال گذشته 

است.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد؛

اتکا به توان داخلی بدون متخصص خارجی؛ بزرگ ترین شاخصۀ فوالد سنگان

روحانی در بهره برداری از طرح های وزارت راه:

شرایط  سختی  در مسکن  داریم

قیمت نفت سنگین ایران افزایش یافت

تشدید نظارت بر میوه فروشی ها از شنبه
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آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه در بازار پنج شنبه نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۴۰۰۰ تومان افزایش، ۷,۷۷۵,۰۰۰ )هفت میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار( تومان نرخ گذاری شد. سکه بهار آزادی پنج شنبه 

با افزایش ۱.۳۳ درصدی، از ۷,۴۰۰,۰۰۰ )هفت میلیون و چهارصد هزار( تومان به ۷,۵۰۰,۰۰۰ )هفت میلیون و پانصد هزار( تومان رسید.در بازار پنج شنبه نیم سکه نسبت به ۲ روز 
پیش، با ۳۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۸۵۰,۰۰۰ )سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار( تومان نرخ گذاری شد.ربع سکه، پنج شنبه به ۲,۱۲۰,۰۰۰ )دو میلیون و یکصد و بیست هزار( تومان 

رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۴۱ درصدی داشته است.هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۱,۱۲۰,۰۰۰ )یک میلیون و یکصد و بیست هزار( تومان قیمت خورد.
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بازار جذاب اجاره یا فروش دستگاههای کارتخوان
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی

سالهاست که موانع بانکی موجب به راه افتادن بازار زیرزمینی خرید و فروش کارتخوان یا همان دستگاه های پرداخت وجه خرید و فروش شده است. سازوکاری که بانک ها برای ارایه کارتخوان دارند تا حدودی سختگیرانه است که باز هم تا 
حدودی می توان به بانک ها در این رابطه حق داد. در سالهای گذشته به دلیل سهولت دریافت کارتخوان افراد بسیاری با گرفتن این دستگاهها اقدام به پولشویی و حتی خارج کردن آن از کشور و فعالیت کارتخوان ها در کشورهای دیگر در هر 
رسته شغلی کردند. اما از طرفی دیگر این سازوکار موجب دشواری در تهیه کارتخوان برای بسیاری از مشاغل شده که دالالن نیز با سواستفاده از این جریان با اجاره یا فروش دستگاههای کارتخوان بازاری جذاب را برای خود دست و پا کرده 
اند.  مشاغلی که تراکنش مالی دارند، همه می توانند از دستگاه های پوز استفاده کنند اما استفاده از دستگاه های پوز متعدد در دست اصناف و مشاغل معضل است و اگر تنها سوپرمارکتی ها را درنظر بگیریم، از هر ۳ مغازه ۲ تای آن از دستگاه 
پوز استفاده می کنند و بعضی ها نیز بیشتر. به همین جهت نباید تعداد باالی دستگاه فعال کارتخوان در کشور دور از ذهن باشد. اما در حال حاضر لزوم تعیین روش مناسب هم برای دریافت کارتخوان برای مشاغل رسمی و قانونی و همچنین 

جلوگیری از فعالیت دالالن برای فروش این دستگاه ها هستیم که بانک مرکزی به عنوان متولی این امر باید به این موضوع ورود کند. 

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران 
از تشــدید نظارت ها بر میوه فروشی های سطح شهر 
تهران از ۳۱ خرداد خبر داد. اسداهلل کارگر در این باره 
اظهار کرد: عالوه بر بازدید بازرسان از واحدهای خرده 
فروشی در سطح شهر، نظارت دیگری در نظر گرفتیم که 
در آن اعضای هیات مدیره اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزی بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت خواهند کرد.
وی ادامه داد: در این بازدیدها به اعضا نکاتی همچون 
نصب اتیکت، دریافت فاکتور خرید از میدان، رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی، 
نحوه برخورد با مشتری و میزان ســود، یاد آوری می 

شود. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان 
تهران در پاسخ به این سوال که اگر  بعد از این  نظارت ها، 
واحدی پروتکل های بهداشتی را همچنان رعایت نکرد، 
چه تدابیری برای آن اتخاذ خواهد شد، گفت: در مرحله 
اول وظیفه ما این است که واحدها را در رعایت نکات و 
پروتکل های بهداشتی توجیه کنیم. اگر بعد از چندین 
تذکر این پروتکل ها رعایت نشد، برخورد شدیدتری 
خواهیم داشت و درخواست پلمب این واحد را به مراکز 
مربوطه ارســال خواهیم کرد.به گفته وی، تقریبا ۷۰ 
درصد واحدهای میوه فروشی پروتکل های بهداشتی 

را رعایت می کنند.

نوده فراهانی گفت: در حال حاضر بنا بر این شده است که 
فعالیت فروشگاه های اینترنتی به کانال اتحادیه بازگردد تا 
بتوانی نظارت بیشتری بر آن ها داشته باشیم.رئیس اتاق 
اصناف تهران با بیان اینکه فروشگاه های اینترنتی باید با 
علم روز پیش بروند، گفت: فروشگاه های اینترنتی یکی از 
مشاغلی هستند که نیاز به تکنولوژی روز دنیا دارند. رئیس 
اتاق اصناف تهران بیان کرد: در حال حاضر تمام مردم از 
فروش اینترنتی ناراضی هستند به دلیل اینکه واحدهای 
صنفی که مجوز فروش یا پروانه کسب یا مکان مناسبی 
ندارند در این فروشگاه ها شرکت می کنند و در نهایت به 
دلیل بسیاری از مسائل مردم با مشکالت زیادی رو به رو 
می شوند، چرا که وقتی کاالیی را می خرند و با مشکل 

مواجه می شوند، دیگر دستشان به جایی بند نیست.
نوده فراهانی تشریح کرد: در سال ۹۲ قانون نظام صنفی 
در مجلس شورای اسالمی اصالح شد و در همان زمان 
کلید استارت فعالیت فروشگاه های اینترنتی زده شد. 
همان زمان این قانون وضع شد که کلیه فروشگاه های 
اینترنتی باید زیرمجموعه اتحادیه صنفی مربوطه باشند 
مثال فروش لوازم خانگی باید زیر مجموعه اتحادیه لوازم 

خانگی، فروش لوازم یدکی زیر مجموعه اتحادیه لوازم 
یدکی و ... باشــد، بدین صورت هــر محصولی باید زیر 

مجموعه صنوف مربوطه باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: اینگونه زمانی که خریدار با 
مشکلی رو به رو شــود می تواند حقوق خود را از طریق 
اتحادیه دریافت کند و حقوق آن پایمال نخواهد شــد. 
رئیس اتاق اصناف تهران  تشریح کرد: جلسات متعددی 
را برپا کردیم و آموزش های الزم را به اتحادیه ها داده ایم 
که چگونه در فضای مجازی باید ثبت نام کنند، معیارها 
برای فعالیت چگونه باید باشــد، چه مدارکی باید ارائه 
دهند، اگر کاالیی را قصد فروش دارند از لحاظ کیفیت و 
قیمت باید اتحادیه آن را نظارت کند چرا که باید اتحادیه 

جوابگو باشد.
نوده فراهانی تشــریح کرد: قیمت گــذاری و کیفیت 
محصوالت بایــد در فضای مجازی متعادل باشــد. اگر 
کاالیی در فضای مجازی معیوب به فروش برســد باید 
اتحادیه پاسخگوی آن باشد.این مقام مسئول ادامه داد: 
در حال حاضر بنا بر این شده است که فروشگاه ها به کانال 

اتحادیه باز گردد تا بتوان روی آن نظارت داشت.

یک فعال حوزه کار تحقق دولت الکترونیک را موجب 
کاهش مراجعات حضوری مــردم، افزایش کیفیت 
خدمات رســانی، حذف مقررات غیر ضــرور و نوین 
شدن کسب و کارها دانست.هادی ابوی درباره برنامه 
دولت برای تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و 
کار و کاهش زمان صدور مجوزها اظهار کرد: در حال 
حاضر ایجاد یک شغل و کسب و کار در کشور هم برای 
دولت و هم برای مردم گران تمام می شود و کسی که 
می خواهد با طرح و اندیشه ای که دارد یک کسب و کار 
ایجاد کند موفق نمی شود؛ دلیلش وجود قوانین دست و 
پاگیر و کهنه ای است که با شرایط امروز به کار نمی آید.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در برخی از کسب و کارها 
هنوز بر متراژ واحد و دفتر تاکید می شود در حالی که 
این مساله دیگر منسوخ شده است، چون ایجاد شغل یا 
به بار نشستن یک ایده ممکن است به گونه ای باشد که 

به مکان و فضا نیاز نداشته باشد.
ابوی در ادامه اســتقرار دولــت الکترونیک را موجب 
افزایش سرعت دسترســی به خدمات و کاهش زمان 
صدور مجوزها دانست و گفت: در ماههای گذشته کرونا 
شرایطی را برای دولت و مردم به وجود آورد که باالجبار 
در بسیاری از موارد بر بســتر دولت الکترونیک پیش 
رفتیم و یک نمونه آن بحث تمدید دفترچه های تامین 
اجتماعی بود که به دلیل شرایط کرونا اعالم شد از طریق 
سیستم الکترونیک و به شکل غیرحضوری پیگری شود. 
این فعال حوزه کار با تاکید بر لزوم حرکت به ســمت 
دولت الکترونیک،  تحقــق آن را در کاهش مراجعات 
حضوری مردم، پیگیری بهتر امور و حذف قوانین زائد 
و غیر ضرور موثر خواند و افــزود: در حال حاضر وجود 

برخی مقررات زائد باعث شده تا مشکالتی در بحث ثبت 
شرکتها به وجود آید به نحوی که اگر کسی به دنبال 
ثبت یک شرکت تعاونی باشد باید درگیر بروکراسی های 
اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر شود در حالی 
که هیات مقررات زدایی باید این فرایند را تسهیل کند.

وی با بیان اینکه مردم به الکترونیکی شــدن امور و 
انجام امور به شکل غیر حضوری اقبال نشان می دهند، 
تصریح کرد: از هر اتفاقی که در حوزه دولت الکترونیکی 
رقم بخورد و خروجی خوبی داشــته باشد استقبال 
می کنیم، چرا که این کار به نوین شدن کسب و کارها، 
دسترســی آســان به خدمات، کاهش فرایند صدور 
مجوزهای کسب و کار و جلوگیری از طوالنی شدن آن، 
کاهش مشکالت بنگاههای کارگری و کارفرمایی، رفع 
موانع کسب و کار و ایجاد شغل در کشور کمک می کند.
وی در پایان گفت: کسانی که از الکترونیکی شدن امور 
انتقاد می کنند چون آشنایی و آگاهی کاملی ندارند 
که در این بستر کار کنند نســبت به اجرای آن ایراد 
می گیرند. اگر دولت همه دستگاهها را موظف کند که 
کارمندان خود را برای تحقق این هدف بزرگ آموزش 
بدهند و یک پنجره واحد برای آن تعریف کند، کسب و 
کارها از شرایط بهتری در کشور برخوردار خواهند شد 
و مردم توان ایجاد شغل را خواهند داشت به شرط آنکه 
دستگاهها آموزشهای الزم را در این خصوص ببینند و 
به کار اهمیت بدهند. دولت درصدد است در راستای 
تحقق شعار جهش تولید، برنامه تسهیل فرآیندهای 
ورود به بازار کسب و کارها و کاهش زمان دسترسی 
به مجوزها را از طریق اســتقرار دولــت الکترونیک 

دنبال کند. 

به رغــم تاکیدات بســیاری 
که در رابطه بــا اخذ مالیات و 
شفاف ســازی درآمدها شده 
اســت گویا سیســتم بانکی 
تمایلی بــرای ارایه کارتخوان 
به مشاغل ندارند. با توجه به شرایط نسبتا دشوار دریافت 
کارتخوان خصوصا کارتخوان های سیار، بازار فروش این 
نوع از کارتخوان ها را داغ شده است. نصب کارتخوان یکی از 
مسیرهای سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق کاهش 
فرار مالیاتی و شفافیت مالی است که قطعا نیازمند همکاری 
دستگاه های مرتبط است. این بین عالوه بر بانک ها شرکت 
هایی هم هستند که بدون قوانین بانکی دستگاه ارائه می 
کنند اما یک حلقه بینابینی هــم وجود دارد که منجر به 

کاهش شفافیت مالی و تداخالت مالیاتی می شود.
یکی از مراجعین به شعب بانکی در رابطه با تجربه خود از 
دشواری گرفتن کارتخوان می گوید: من یه کارمند دولت 
هستم که سوپرمارکتی هم راه اندازی کرده ام. برای دستگاه 
ثابت بانک ها مشکلی ندارند اما برای دستگاه های سیار اصال 

ارائه نمی دهند و متقاضی را به شرکت های مختلف ارجاع 
می دهند و این شرکت ها هم با مبلغی حدود ۲ میلیون 
تومان دستگاه را می فروشــند. همچنین بسیاری از این 
دستگاه ها حاال در سایت های آگهی به فروش می رسند 
و دستگاه نو و دســت دوم از ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان 
بدون نیاز به سپرده و مســدود شدن حساب یا بدون نیاز 
به مدارک مربوط به مغازه و محل کار زیر قیمت موجود 
است. اما اگر خود بانک این کار را انجام بدهد دست دالل 
ها وسودجویی افراد هم کاهش خواهد یافت اما قوانین یک 
شبه و من درآوردی مسئولین سبب بروز داللی و واسطه 

گری می شود. 
 در همیــن رابطــه اتحادیــه فنــاوران رایانــه، فروش 
کارت خوان هــا را در واحدهای صنفی غیر قانونی و کاله 
برداری اعالم کرد. مهدی میرمهدی، رئیس پیشین اتحادیه 
فناوران رایانه با اشــاره به اینکه این دستگاه ها از طریق 
بانکهای معتبر پشتیبانی نمی شــود افزود: فروشندگان 
این دســتگاه ها با دریافت مدارک از متقاضی در بانکها 
حساب جاری یا ســپرده باز کرده و یا از مشتری شماره 
شبا دریافت و سپس دســتگاه را فعال می کنند که این 
فعالیت بدلیل پشتیبانی نشدن از سوی بانکها، در آینده 
قادر به دریافت خدمات نخواهند بود و از سرویس خارج 

می شود. وی محل ورود این دستگاه ها را نامعلوم دانست 
و گفت: برای ما مشخص نیست که این دستگاه ها بصورت 
قانونی وارد کشور می شود و یا قاچاق هستند که اگر قانونی 
وارد می شود باتوجه به انجام تراکنش و فعالیت بانکی آیا 
هر شخصی مجوز واردات این کاال را خواهد داشت یا فقط 

بانکها مجاز به ثبت سفارش آن هستند؟
میر مهدی با اشاره به اینکه این یک کالهبرداری جدید 
و سوء استفاده از ناآگاهی مردم است ادامه داد: با توجه به 
دسترسی افراد دارنده این دستگاه ها که از بانک دریافت 
نشده است و همچنین به دلیل  فراهم بودن زمینه دسترسی 
به مشخصات بانکی خریدار، این دستگاه ها به حسابهای 

شخصی متصل و از این بخش نیز کاله برداری می شود.
وی واگذاری این دســتگاه ها را از بانکهای معتبر بسیار 
راحت و بدون دریافت هزینه و بدون واســطه دانســت و 
افزود: فروش دســتگاههای کارت خــوان  در واحد های 
صنفی غیر قانونی اســت و با شــخص متخلف برخورد 
خواهد شــد البته اطالعیه این موضوع امــروز از طریق 
رســانه را به واحد های صنفی اعالم می شود.میر مهدی 
قیمت این دســتگاه ها را در واحدهای صنفی بیش از دو 
 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه بانکها، 
دستگاه هایی را که از طریق بانک عامل دریافت نشده است 

را پشتیبانی و به روز رسانی نخواهد کرد و خریدار در آینده 
حتما متضرر خواهد شد.

به عقیده برخی فعاالن بازار مقصر اصلی ســازمان امور 
مالیاتی است. بدان معنا که خود مســوالن سازمان امور 
مالیاتی باید با مدیران عامل بانک ها در این زمینه کارت 
خوان برای مشاغل به تفاهم جامع رسیده باشند که فرد 
مودی مالیاتی با مراجعه بــه بانک به راحتی بتواند کارت 
خوان دریافت نماید و ثبت نــام مالیاتی را طبق مقررات 

انجام دهند. 
به هر حال به خاطر باال بودن هزینه این دستگاه ها و تعداد 
محدودشان، بنابراین بانک ها باید به نحوی مطمئن شوند 
که واگذاری دستگاه کارت خوان بی سیم به شما برایشان 
سود و منفعتی دارد، به همین دلیل به میزان تراکنش شما 
نگاه می کنند که باید میزان رضایت بخشی باشد و به عبارتی 
کارکرد حسابتان خوب و پربار باشد. حرف وحدیث ها درباره 
اینکه کدام بانک بهتر و سریع تر کارتخوان را تحویل می دهد 
زیاد است اما انگار داشتن میزان تراکنش باال حرف اول را در 
به دست آوردن یک دستگاه کارت خوان بی سیم می زند یا 
در غیر این صورت به قول یکی از درخواست دهندگان باید 
یک جوری مسئول مربوطه را قانع کرد. حاال این قانع شدن 

چطور می شود خدا داند.

شرایط سخت بانک ها برای دریافت كارتخوان مشاغل را به دردسر انداخته است

بازار  زیرزمینی خرید و فروش کارتخوان
اجاره كارتخوان خارج از قوانین بانکی                                                                     كارتخوان های غیرقانونی با 2 میلیون تومان خرید و فروش می شود
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دبیراتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
با بیان اینکه شــیوع ویروس کرونا موضوع مقابله با 
پوشــاک قاچاق در ســطح عرضه را کمرنگ کرده، 
تصریح کرد که ۹۵ درصد پوشــاک وارداتی در بازار 
شناسه کاال ندارد و قاچاق محسوب می شود.سعید 
جاللی قدیری با اشاره به ممنوعیت واردات در دو سال 
گذشــته، اظهار کرد: البته تولیدکنندگان معتقدند 
واردات با موازین قانونی و مشخص بودن منشا، مبدا 
و برند آن ایرادی ندارد و منجر به ایجاد فضای رقابتی 
می شــود. اما به گفته وی یکی از شکل های واردات 
پوشاک که تولیدکنندگان داخلی از رقابت با آن باز 
می مانند،  واردات کاالی اســتوک است. به طوری که 
پوشاکی که فصل آن تمام شده و اصطالحا استوک 
نامیده می شــوند به قیمت هر کیلو یک دالر خریده 
می شــود و به طور تخمینی می توان گفت که چهار 
تیشــرت حدود یک دالر و هر کدام حدود ۱۰ هزار 
تومان قیمت دارند و هیچ تولیدکننده ای قادر به رقابت 

با این ارقام نیست.
جاللی قدیری با بیان اینکه امکان این حجم از واردات 
به صورت زیرزمینی و کولبــری وجود ندارد، تصریح 
کرد: واردکنندگانــی که عالقه دارند در بــازار ایران 
کارکنند موظف هســتند با تولیدکننــدگان ایرانی 
قرارداد ببندد که معادل ۲۰ درصد وارداتشان را آن ها 
در کشور تولید کنند. بخشی از کسانی که با تولیدکننده 
داخل همکاری می کنند شناسه کاال دریافت می کنند، 
اما هرکاالیی که شناسه نداشته باشد قاچاق محسوب 
می شــود که حجم بســیار زیادی از بازار را تشکیل 

می دهد،  به طوری که می توان گفت ۹۵ درصد پوشاک 
خارجی در بازار شناسه کاال ندارد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
با اشاره به لزوم اجرای طرح مقابله با کاالی قاچاق در 
سطح عرضه،  تصریح کرد: شیوع ویروس کرونا باعث 
کمرنگ شدن مباحث مربوط به مبارزه با قاچاق شد 
و طی ماه های گذشته نیرو و انرژی واحدهای اجرایی 
صرف مقابله با این ویروس شده است.وی با بیان اینکه 
یکی از مطالبات تولیدکنندگان اجرای مرحله به مرحله 
طرح شناسه کاال ذیل ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز است، تصریح کرد: جلسات مربوط به اجرای 
این طرح بیش از شش ماه است برگزار نشده اما باید 
توجه کنیم که شرایط همیشه به این شکل نخواهد 
ماند و کشــور باید برای روزهایی که تجارت به حالت 
عادی برمی گردد آماده شود تا قاچاق کشور را تحت 

تاثیر قرار ندهد.
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز دو سال پیش اعالم 
کرد که از ابتدای دی ماه ســال ۱۳۹۷، با هماهنگی 
دستگاه های مختلف با تمام فروشندگان برندهای بدون 
مجوز رسمی پوشاک، برخورد قاطع می شود. اما مرداد 
ماه سال گذشته، حدود هفت ماه بعد از آغاز اجرای این 
طرح، مجید نامی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران، گفت که "مبارزه با 
قاچاق پوشاک در سطح عرضه با صدور اخطار کتبی به 
شکلی که در سال گذشته اجرا می شد، تقریباً متوقف 
شده اســت". حاال هم به نظر می رسد شیوع ویروس 

کرونا مانع از سرگیری اجرای این طرح شده است.

تقاضا برای اشتغال در مشاغل 
غیررسمی رو به افزایش است 
و این اتفاق زنگ خطری دیگر 
برای اقتصاد ایران است. این در 
حالی است که با شیوع ویروس 
کرونا و بیکارید عده زیادی از کارگران آمار این مشاغل که 
از بیمه نیز برخودار نیستند رو به افزایش است. برابر آمارها 
بخش زیادی از اشتغال ایجاد شــده در سه سال اخیر در 

بخش غیررسمی اقتصاد کشور اتفاق افتاده است.
اما مطابق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس مشاغل 
غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض خطر هستند، 
سهم اشتغال غیررسمی۶۰ درصد اســت و این سهم در 
برخی اســتان ها باالی ۷۰ درصد اســت. بر اساس این 
گزارش، بیشتر این افراد در بنگاه های کوچک کار می کنند 
و قرارداد رسمی ندارند. این در حالی است که وضعیت زنان 
از این نظر بدتر از مردان اســت. از کل زنان شاغل، حدود 
۶۲ درصد بیمه ندارند در حالی که ایــن عدد در رابطه با 
مردان ۵۹ درصد است. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس 

بازار کار در رابطه با افزایش مشاغل غیر رسمی در بازار کار 
افزود: یکی از علل آن ناشی از شرایط سختی است که در 
بازار کار ایجاد شده به طوری که چندسالی است که دچار 

رکود در بازار کار شدیم و بازار کار رسمی ما هر روز کوچک تر 
شده است. یکی دیگر از دالیلی که بازار رسمی در چنین 
 شرایطی کوچک می شود و در مقابل بازار غیر رسمی شکل 

می گیرد این اســت که درآمد و ســودآوری در بازار غیر 
رسمی به دلیل نداشتن هزینه های بیمه، مالیات، عوارض، 

اجاره و غیره باالتر از درآمد در بازار رسمی است.

ایجاد مشاغل بدون شناسنامه در سه سال اخیر رشد بی سابقه ای را تجربه كرده است

60  درصد شاغالن تحت پوشش بیمه نیستند
بازار كار رسمی هر روز كوچک تر می شود

حرکت دولت به سمت ایجاد مشاغل کم هزینه و ارزان
علی اکبر لبافی، اقتصاددان

مشاغل غیررسمی تا قبل از شیوع بیماری کرونا نیز وجود داشته و با توجه به آماری از سوی مجلس ارایه شده و مروبط به زمستان سال گذشته است متوجه می شویم که هنوز آمار تاثیرگذاری کرونا بر مشاغل داده نشده است. بنابراین باید 
انتظار افزایش این آمار را در گزارش بعدی مجلس داشته باشیم که این اتفاق زنگ خطر برای اقتصاد کشور خواهد بود. دالیل بسیاری برای این اتفاق وجود دارد و مهم ترین آنها اینکه دولت به سمت ایجاد اشتغال ارزان نرفته است. به عبارتی 
دولت برای جلوگیری از ایجاد بازار مشاغل غیررسمی که از حمایت های بیمه ای نیز برخوردار نیستند و آمار بسیاری از آنها نیز برای دریافت بیمه بیکاری بحران کرونا دیده نشد، باید به سراغ اشتغال کم هزینه و ارزان برود در غیر این صورت 

با رشد روزافزون و افزایش سریع این گونه شغل ها و تاثیر بحران کرونا بر بازار اشتغال تا چند سال آینده مشاغل غیررسمی بازار کار را قبضه خواهند کرد.
ببینید دستفروشی به عنوان یکی از دم دست ترین مشاغل غیررسمی تا چه اندازه توانست در سالهای اخیر بازار کار را درگیر کند. در حال حاضر هر فردی که توانایی دستیابی به شغل مناسب ندارد و هر کارگری که به هر دلیل از کار بیکار می 
شود به دست فروشی روی می آورد.  نبود بانک اطالعاتی دقیق از این مشاغل و عدم برخورداری این افراد از حمایت های بیمه ای بزرگترین نقص در این سیستم کاری است. در چند ماهی که با بحران کرونا مواجه شده ایم قرار بر این شد تا 
دستفروش ها و البته کارگرانی که از کار بیکار شده اند مشمول دریافت وام هایی شوند که بسیاری از افرادی که در مشاغل غیررسمی مشغول به فعالیت بوده اند در لیست پرداختی قرار نگرفته اند و تنها عده ای معدود از دستفروشان و دیگر 
مشاغل غیررسمی در سامانه ای که به همین منظور از سوی شهرداری در سالهای گذشته اعالم شد مشمول دریافت حمایت های کرونایی و بیمه بیکاری قرار گرفتند. تولید آمار اشتغال غیررسمی و آمار اشتغال بخش غیر رسمی در کشور 
می تواند ضمن راهگشا بودن در پایش تحوالت اقتصادی کشور، ابزاری مهم در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی های حوزه سیاست بازار کار با رویکرد جنسیتی باشد.  لذا باید نظام برنامه ریزی کشور به این مهم توجه کند و ابزارهای الزم را در 

اختیار نظام آماری کشور و به ویژه مرکز آمار ایران قرار دهد تا اندازه گیری بخش غیررسمی در دستور کار نظام آماری کشور قرارگرفته و داده های الزم برای پایش گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی فراهم شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتاق اصناف تهران:

فروشگاه های اینترنتی باید زیر مجموعه اتحادیه فعالیت کنند

۹۵ درصد پوشاک خارجی در بازار قاچاق است

تشدید نظارت بر میوه فروشی ها 

کاهش مراجعات حضوری مردم با استقرار دولت الکترونیک
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 كنترل حباب مسكن در تعامل بورس كاال و وزارت مسكن 
  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

بازارهای مختلف معموال از شرایط اقتصاد کالن متاثر می شوند؛ اما بخشی از تاثیرات اقتصادی 
با التهاب ناشی از سوداگری شدت بیشتری به خود می گیرند. تحریم و کاهش درآمدهای 
ارزی  نباید به یک شدت باعث تورم شود؛ چرا که به عنوان مثال بازار خودرو با کاهش شدید 
تولید و ممنوعیت واردات مواجه بوده است. در بازار ارز کاهش 80 درصدی درآمدهای ارزی 
را شاهد بودیم اما در بازار مسکن عوامل تولید کامال داخلی است و نباید تورم در این بخش در 
مدت 2 سال به 280 درصد می رسید. التهابات به گونه ای پیش رفته است که حباب قیمت 
مسکن برپایه قیمت ارزی، قیمت های ترکیه را رد کرده است و با اروپا رقابت می کند. بخش 
اعظم نابسامانی در بازار مسکن مربوط به حضور سرمایه گذاران، دالالن و سوداگران است و 
سهم مصرف کننده واقعی در محدوده 20 درصد قرار دارد. درچنین شرایطی نخست باید سهم 
مصرف کننده واقعی را باال برد و دست دالالن را کوتاه کرد. برای این کار مالیات بر عایدی ثروت 
)مسکن( در یک بستر شفاف با سامانه های پویا و مکانیسم های قابل اتکا می تواند مفید باشد 
و سوداگری در این بخش را کاهش دهد. گام بعدی ایجاد بستر مناسب تولید است تا نقدینگی 
به سمت تولید مولد حرکت کند. ابزارهای متعددی از جمله فروش متری، صندوق امالک و 
مستغالت و .... در بورس کاال شرایط را می تواند به نحو احسن مدیریت کند تا افرادی که به 
جهت نگرانی از وضعیت مسکن خود و فرزندان تقاضاهای آتی خود را زودتردر بازار انجام می 
دهند ویا افرادی پول کافی برای خرید ندارند بتوانند از این ظرفیت ها استفاده نمایند .انبوه 
سازان و تولیدکنندگان مسکن با مدیریت وزارت مسکن بر اساس چارچوب های تدوین شده 
در بورس کاال پروژه ها را تعریف و عرضه می نمایند و در یک بستر شفاف تقاضاها پاسخ داداه 
می شود . برای معامالت مسکن مهر در گام اول و سایر امالک در گام های بعدی نیز ظرفیت 
مناسبی در بورس کاال می تواند فراهم گردد تا ازبخش مسکن از معضل التهاب و سوداگری 
دور شود. بررسی دقیق نشان می دهد بخش اعظم بهای تمام شده تولید مسکن را در کالن 
شهر ها زمین تشکیل می دهد اما افزایش قیمت زمین نیزبه سود مناسب بساز و بفروشی و 
تقاضا برا ساخت و ساز مربوط است و ظاهرا کاهش موارد کلنگی و نبود زمین خالی به عنوان 
عوامل مهم یاد می شود . اما وجود 500 هزار واحد خالی در تهران با متراژهای باالی 100 متر 
نشان می دهد در نبود تفکرات درازمدت در خصوص ساخت مسکن براساس الگوی مصرف 
باعث شده زمین ها بامتراژهای بزرگ با سوددهی باال به تصرف لوکس نشینان درآید و 500 
هزار واحد خالی به عنوان سرمایه گذاری)سوداگری( احتکار شوند این در حالی است که با 
ابعاد استاندارد الگوی مسکن و ارائه مشوق ، شاید میتوانستیم بیش از 1 میلیون واحد مسکونی 
در حد تقاضای قشر متوسط را پاسخ دهیم اما مقایسه قیمت ها با کشورهای اروپایی که غالبا 
مساحت های بسیار کوچکی دارند نشان می دهد که افزایش قیمت زمین هم فراتر از تاثیرات 
اقتصاد کالن بوده است و حباب اصلی در بخش زمین حبس شده است. دولت با جرایمی 
بانک ها را مجبور به فروش دارایی ها و امالک کرده است و این می تواند فرصت خوبی باشد تا 
وزارت مسکن و بورس کاال از این ظرفیت در جهت تعریف پروژه های جدید استفاده نمایند . 
در ضمن امالک دولت، شرکت های دولتی و سازمان ها می تواند بصورت گسترده به ابزارهای 
مالی بورس واگذار شود تا ضمن تامین مالی دولت ، مشکل تامین زمین و تعریف پروژه حل 
گردد . به نظر می رسد بازار بورس بتواند با جذب نقدینگی سرگردان ،تحت ابزارهای مختلفی 
همچون سهام ، افزایش سرمایه، انواع اوراق، صندوق ها و فروش متری مسکن ضمن کاهش 
التهابات و کاهش حباب در بازارهای مختلف، اثبات و رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد. توجه 
به تجربه موفق عرضه محصوالت پتروشیمی و فوالدی و ... در بورس کاال، سایر کاالها نیز می 
تواند در این بستر شفاف و رقابتی عرضه شود تا ضمن جلوگیری از رانت و التهاب، ثبات و 

تقویت بخش تولید فراهم شود. 

فعاالن صنعت رمزارز چشم انتظار تصويب نهايی 
مصوبه جديد هيات دولت

   محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بالکچین ایران 
با گذشت قریب به یک سال از ابالغ مصوبه هیئت دولت و رسمیت بخشیدن به صنعت استخراج 
رمزارز نکات مجهول، گنگ و گاها اشتباه در مسیر این صنعت نوپا به چشم می خورد. یکی از مهم 
ترین نکات مغفول در مصوبه، تعیین تکلیف فعاالن قبل از مصوبه و دستگاه های آنهاست. کسانی 
که قبل از تصویب مصوبه با صرف هزینه شخصی و ریسک پذیری وظیفه اثبات کارآیی این صنعت 
را بر عهده داشته و بانی مصوبه هیئت محترم وزیران شدند. پس از تصویب مصوبه و با توجه به 
نواقص موجود در آن، ایشان مورد بی مهری و اتهام سازمان های مختلفی واقع  و با مصادره اموال 
و گاها حبس مواجه شدند.محمدرضا شرفی افزود: در حالی که کشور با شرایط خاص مواجه شده 
و نیاز به تدبیر ضمن رعایت تسهیل در مشارکت آحاد ملت در مواجهه با چالش های اقتصادی 
بیش از پیش احساس می شود، تصویب چنین مصوبه های نصفه و نیمه و ناقص نتیجه ای جز 
خودتحریمی و حبس امکانات موجود در پی ندارد. حال پس از گذشت یکسال و با پیگیری های 
صورت گرفته توسط تمامی فعاالن این صنعت و انجمن بالکچین ایران و با مساعدت و همکاری 
مرکز پژوهش های ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصالحیه مصوبه تهیه و 
مسیر قانونی خود را به جهت تصویب در هیئت محترم وزیران طی کرده تا شاید در هفته پیش رو 
با تصویب آن مشکالت جمعی از پیشگامان نوآوری صنعت کشور حل شود.تصویب این مصوبه 
که قطعا موجبات شفافیت فعالیت بخش خصوصی و بهره گیری از سرمایه ها و امکانات موجود 
را جهت اجرای قسمتی از ابالغیه اقتصاد مقاومتی فراهم می آورد نیازمند حمایت همه جانبه 
تمامی مسئوالن، مدیران و دلسوزان اقتصاد کشور است.این مصوبه در دو جلسه کمیته تخصصی 
کمیسیون اقتصاد و جلسه کمیسیون فرعی و جلسه کمیسیون اصلی مورد بررسی و تصویب 
واقع شد تا در گام نهایی و روز یکشنبه توسط ریاست محترم جمهور گره از کار بسیاری از نخبگان 

اقتصادی و علمی کشور بازگردد.
  متن مصوبه پیشنهادی:

پیرو مصوبه هیئت وزیران مورخ 1۳۹8/5/۶ و در راستای تعیین تکلیف وضعیت دستگاه 
های استخراج رمزارز )ماینر( موجود در کشور، هیئت وزیران در جلسه ... به پیشنهاد شماره 
... مورخ ... معاونت حقوقی رئیس جمهور و پیشنهاد شماره ... مورخ ... مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری وبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران تصویب کرد:1-کلیه دارندگان دستگاه های استخراج رمزارز )ماینر( مکلف 
هستند حداکثر ظرف ۳0 روز مدت یک ماه از زمان اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه هایی که در مالکیت 
آنهاست در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند، مطابق فرم موجود 
در این سامانه اقدام کرده، حســب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در 
همین سامانه نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند. 2-در صورتی که 
دارندگان دستگاه های استخراج رمزارز )ماینر( ظرف مهلت مقرر در این مصوبه نسبت به 
اعالم و ثبت دستگاه ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند سازمان 
تعزیرات پرونده های موجود را مبتنی بر دستورالعمل ذیل این مصوبه تعیین تکلیف خواهد 
کرد.۳-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی 
شدن سامانه بند )1( این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تاسیس در این صنعت را اعالم 
کند. دارندگان دستگاه ها مکلفند از تاریخ اعالم فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه تمام 
دستگاه های خود را به مراکز یادشده تحویل دهند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. 
مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری کنند. نگهداری از 
دستگاه ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.4-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است 
دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این 
مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه G4bبارگذاری کند.5-ترتیبات اجرایی این 
مصوبه از جمله تطبیق مشخصات دستگاه های اظهارشده با مشخصات دستگاه های تحویل 
داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابالغی، منوط به دستورالعملی خواهد بود 
که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همکاری دستگاه های اجرایی ذی 
ربط حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز می رسد.

سرمقاله

يادداشت

قیمت های عجیب و غریبی در 
بازار مسکن به گوش می رسد 
که حتی کارشناسان این بازار 
را متحیر می کند. گویی کار بازار 
مسکن یک سره شده و مافیای 
بزرگی در آن در حال فعالیت است که مانع از کنترل قیمت در 
این بازار می شود. این در حالی است که به طور میانگین با تورم 
موجود برای خانه دار شدن باید 20 سال منتظر ماند. هرچند 
افزایش قیمت در این بازار دیگر از حالت عادی خارج شده و 
همه عوامل دست به دست هم داده اند تا این بازار را آشفته 
کنند. این عوامل عبارتند از: تورم عمومی، کاهش قدرت خرید 

مردم، افت عرضه و بی اثر بودن تسهیالت بانکی و... 

راهکار خروج سوداگران از بازار مسکن
با توجه به آنکه بیش از 85 درصد معامالت در بازار مسکن 
سرمایه ای اســت، باید کاری کرد تا سوداگران از این بازار 
خارج شوند. کارشناسان معتقدند راهکار این کار دریافت 
مالیات بر عایدی مسکن اســت که متاسفانه این طرح از 
مجلس دهم نیز بیرون نیامد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک در مورد چرایی اجرایی نشدن این طرح می گوید: 
»من در مورد مالیات بر عایدی مسکن، دست های پنهان 
را لمس کردم. من به عنوان یک فعال اقتصادی که بیش از 
20 سال است در حوزه مشــاوران امالک مسئولیت دارم، 
کامال لمس می کنم که دست های پنهان و مافیای مسکن 
در قوانین و قواعد جلوگیری از سفته بازی سوداگری بازار 
مسکن نقش دارند، ولی با آمدن نمایندگان مجلس یازدهم 
که شعار انقالبی گری و جهادگری دارند، انتظار می رود که 
افزایش نجومی قیمت مسکن را بررسی می کند. باشد.«»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، دالیل حرکت ها و برنامه هایشان در حوزه اقتصادی مسکن متفاوت 

زهــره زمانی کــه تصمیم گرفت بــرای تن 
ندادن به ازدواج اجباری دست به خودکشی 
بزند، قطعا مــرگ را تنها گزینــه پیش پای 
خود می دانســت؛ اما چــرا دخترک معصوم 
1۳ ســاله کرمانــی کــه هنــوز شــیطنت 
 دوران کودکــی خود را بــه همــراه دارد، به جای زندگــی، مرگ را

 انتخاب کرد؟
این روزها به طور عجیبی روزهای بــدی بر دختران این مرز و بوم می 
گذرد. زمانی که ماجرای قتل رومینا، دختر 1۳ ســاله تالشی جامعه 
مردساالر ایران را در اندوه برد تا امروز، چندین فقره قتل دیگر مشابه 
همین قتل ناموســی به وقوع پیوسته اســت. کم نیستند دخترکان 
نوجوانی که در فرهنگ مردساالر ایران به دالیلی قربانی افکار و عقاید 
پدران خود می شــوند. روزی رومینای 1۳ ساله و روزی دیگر ریحانه 

22 ساله. 
اما داستان زهره از نوع ازدواج اجباری است که او را وادار کرد دست به 

خودکشی بزند. 
»می خواستند عروسش کنند، ولی دخترم نمی خواست به زور عروسی 
کند. می گفت من قصد ازدوج ندارم.« این صحبت های دوربی بی، مادر 
زهره است. زهره همان دخترک معصوم 1۳ ساله ای است که هرچند با 
خوردن قرص، مرگ را به جان خرید، اما با دلسوزی و هوشیاری مادرش 

خوشبختانه به زندگی بازگشت. 

امنیت جانی نداریم
دوربی بی در گفتگو با »کســب و کار« گفت: »شوهر من ۹ سال است 
که به رحمت خدا رفته و پولی برای امرار معاش نداریم. اما تمام تالشم 
را می کنم که با یارانه زندگی را بگذرانیم و دو دختر نوجوانم طعم بی 
پدری را نچشند. عموهای زهره می خواهند او به اجبار با پسر عمویش 
ازدواج کند. اما زهره نمی خواهد ازدواج کند. چند بار دخترکم را کتک 

زده اند و حتی زمانی که خواستم جلوی آنها را بگیرم، مرا نیز کتک زدند 
و تهدید کردند که باید از خانه ام بروم.«

مادر زهره که با لهجه غلیظ کرمانی صحبت می کند، ادامه داد: »خدا 
شاهد اســت که دارم به این فکر می کنم که دخترکانم را بردارم و از 
اینجا فرار کنم قبل از اینکه زهره را وادار کنند عروسی کند و برای او 

اتفاقی بیفتد.«
دوربی بی که حاال دو دختر را سرپرســتی می کنــد، ادامه می دهد: 
»به دلیل فشــار زیادی که به زهره آوردند تــا او را مجبور به ازدواج با 
پســرعمویش کنند، او قرص خورد تا خودش را بکشد؛ اما تا رسیدم 
آمبوالنس را خبر کردم. زهره یک هفته بیمارســتان بود تا بهتر شد 
ولی زمان مرخص شــدن دکتر توصیه کرد برای ادامه درمان او را نزد 
روانپزشک ببرم اما من پولی در بساط ندارم. دخترکم از عموهایش می 

ترسد اما نمی خواهد به زور و اجبار ازدواج کند. «
 دوربی بی که در روســتای جعفرآباد کرمان به همــراه دو دخترش 
زندگی می کند، ادامه داد: »چند بار شــکایت کرده ام اما هنوز دستم 
به جایی بند نیست. دخترم از نظر روحی بسیار آسیب دیده است. سه 
دختر دارم. دختر اولم در 1۳ ســالگی عروس خاله ام شــد. زهره هم 
االن 1۳ ساله اســت. خودش می گوید من می خواهم درس بخوانم 
اما عموهایش می خواهند به زور عروســش کننــد. چند بار به منزل 
ما آمده اند و هم زهــره و هم مرا کتک زده اند. بــه دادگاه و کالنتری 
شکایت کردیم اما هنوز امنیت جانی نداریم. آنها می خواهند خانه ام 
را از من بگیرند و هم دخترم را و بعد مرا بــه زور از خانه بیرون کنند. 
دادگاه اول را رفتیم ولی آنها نیامدند. آنها هم به شورای حل اختالف 
مراجعه کرده اند. بعد از شــکایت نیز دو روز پیش دوباره عموها و زن 
عموها و 10 نفری جمع شدند و به خانه ما آمدند و مرا و دخترم را کتک 
 زدند. االن فقط این راه حل به ذهنم می رســد که دخترانم را بردارم

 و از اینجا فرار کنم.«
این دخترک معصوم همان دختری است که می خواهد زندگی عادی 
مثل تمام دختران این سرزمین داشته باشد اما آیا کسی به حمایت از 

او برخواهد خواست؟

بيش از85 درصد معامالت بازار مسكن سرمايه ای و تقاضای سوداگرانه است

حذف  تقاضای  مصرفی  از  بازار  مسکن
مافيای پنهان افزايش نجومی قيمت مسكن

تسهيالت بانكی كمكی به خانه دار شدن مردم نمی كند

مادر زهره در گفتگو با »كسب و كار« از داليل خودكشی دخترش پرده برداشت

خودکشی دختر 13 ساله بعد از تهدید به ازدواج اجباری

عامل کلیدی افزایش قیمت مسکن
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران

در حالت عادی در اقتصاد کشور یک تورم طبیعی داریم که بر کاالهای مصرفی تاثیر می گذارد. مسکن سهمی ۳5 درصدی از کل سبد خانوار و همچنین از اقتصاد کشور دارد. بنابراین هر تحولی که در اقتصاد کشور به وجود بیاید، به همان 
نسبت در بازار مسکن تاثیر می گذارد. این در حالی است که این تورم در بخش های دیگر نیز تاثیر دارد؛ اما کمتر از بخش مسکن است زیرا در بخش های دیگر برنامه تولید برای آن کاال دارند مثل خوراک، لوازم خانگی و خودرو؛ ولی برنامه 
تولید در ۶ سال اخیر در بخش مسکن مستمر نبوده است. در این ۶ سال ممکن است مردم عادی به سهم خودشان خانه هایی در سطح شهر ساخته باشند که در سال حدود 250 تا ۳00 هزار واحد بوده است که آمار هم همین را نشان 
می دهد؛ اما طرحی که اثرگذار باشد و اقشار هدف یعنی اقشار متوسط و متوسط به پایین را شامل شود که نمونه آن را در مسکن مهر داشتیم، در این ۶ ساله اخیر چنین برنامه ای اجرا نشده است. بنابراین دو عامل در افزایش قیمت نقش 
داشت. عامل اول عدم تولید و دوم عدم تعادل عرضه و تقاضا. وقتی ما یک میلیون واحد در سال نیاز داریم ولی ۳00 هزار واحد مسکونی تولید شود یعنی 700 هزار واحد کمبود. این 700 هزار واحد کمبود که در 5 سال اخیر جمع شده و به 
۳500 هزار واحد رسیده و انباشت تقاضا را به وجود آورده و فاصله ای را بین عرضه و تقاضا انداخته است و همین فاصله هر چقدر زیادتر شود افزایش قیمت بیشتر می شود. به همین دلیل اثر آن امروز روی بازار مسکن قابل مشاهده است. 
به طور مثال در بازار خودرو تورم اثر گذاشته ولی میزان عرضه و تقاضا در آن بازار نسبت به بازار مسکن به هم نزدیک تر بود. اینجاست که سوداگر وارد بازار می شود و سوءاستفاده می کند و از آنجا که مسکن کاالی مورد نیاز ضروری مردم 
است از این آب گل آلود ماهی می گیرد. این است که عوامل متعدد دست به دست هم داده اند و شاهد افزایش چند باره قیمت در بازار مسکن هستیم ولی اگر ما می خواهیم مقابله کنیم و فکری برای این بازار بکنیم، اصل برنامه ریزی برای 
تولید مسکن است. وقتی سوداگر در بی برنامگی برای تولید مسکن وارد این بازار شود حساب می کند و می گوید تولید مسکن که نیست و نیاز ما یک میلیون واحد است و االن هم تولید ما کم است پس انباشت تقاضا باعث افزایش قیمت 
می شود و او از فرصت سوءاستفاده و سرمایه اش را وارد بازار می کند. آن واحد را نگه می دارد تا افزایش قیمت مورد نظرش پیش بیاید. وقتی تعدادی از این سوداگران وارد بازار مسکن می شوند کنترل بازار را در دست می گیرند یعنی بین 
خود توافق و قیمت را تعیین می کنند و حتی گاهی با باال بردن قیمت در بازه هایی مردم را ترغیب به خرید مسکن می کنند. ما در بورس هم این افراد کلیدی را داریم که کل بازار بورس را در دست خود می گیرند. فقط اصل مبارزه با مافیای 
مسکن، افزایش تولید مسکن است تا عرضه با تقاضا برابر شود. هرچه بیشتر تولید مسکن داشته باشیم می توانیم افزایش قیمت ها را کنترل کنیم. در حال حاضر قیمت ها رشد خود را کرده است. یعنی بعید به نظر می رسد که در آینده 
دوباره شاهد رشد قیمت غیرمتعارف باشیم. ولی هیچ چیز در این بازار بعید نیست. درمجموع وقتی آسیب شناسی کنیم تا علت افزایش قیمت را پیدا کنیم و روی آن علت افزایش قیمت متمرکز شویم که آن هم برنامه ریزی برای تولید 
است به این معناست که موانع بر سر راه تولید را برداریم و هزینه ها را کاهش دهیم، زمین های دولتی را وارد بازار کنیم، تسهیالت ارزان قیمت و مصالح مناسب در اختیار ساخت بگذاریم آنگاه این اقدامات اثر خود را در برنامه ریزی برای 

مقابله با سوداگران می گذارد چون بازار عرضه را تقویت می کند و عرضه و تقاضا به هم نزدیک می شود. 
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محو خودکار پالک ماشین ها در تصاویر آگهی های دیوار
۴۰ درصد کاربران دیوار نسبت به نمایش داده شدن پالک در تصویر خودروی خود حساسیت دارند که از این بین، حدوداً ۱۰ درصد به دلیل نگرانی هایی که دارند کالً آگهی خود را 
بدون عکس درج می کنند و تقریباً ۹۰ درصد از تصاویر مخدوش یا ناقص و از زوایای نامطلوب استفاده می کنند که این موضوع به شدت بر جذابیت و در نتیجه بازدید آگهی آنها تاثیر 

می گذارد. دیوار برای حل این مشکل و تسهیل کار کاربران برای ثبت آگهی باکیفیت و پاسخ گویی به دغدغه های حریم خصوصی آن ها، راه حل جدیدی ارائه داده است. از این پس 
کاربران می توانند، تصاویر کامل و متعددی از خودروی خود از تمامی زوایا بگیرند و آن ها را بدون نگرانی و بدون نیاز به هیچ گونه ویرایشی در آگهی خود درج کنند،

يادداشت

آخر
 کسب و کار

آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( - نوبت دوم
 

شهرداری مرزن اباد در نظر دارد برابر موافقتنامه شماره 445724 مورخ 98/8/13 اجرای پروژه زيرسازی – خاک بردادری – خاكريزی و 
ادامه بلوار امام رضا )ع( و احداث ميدان علويان در سه راهی شهرک صنعتی را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

محل تامين اعتبار: منابع دولتی )استانی( – داخلی 
پرداختی از منابع دولتی به صورت اسناد خزانه ميباشد.

برآورد بر اساس فهرست راه باند و ابينه سال 99
متقضيان ميتوانند از ساعت 7/30 الی 14 روز شنبه 99/3/24 لغايت ساعت 13 روز پنجشنبه 99/3/29

جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد اداری – مالی شهرداری مراجعه نمايند.
ساير شرايط در اسناد مناقصه ذكر شده است . 

نوبت اول اگهی : 99/3/24
نوبت دوم اگهی: 99/3/31

محمد ردايی – شهردار مرزن آباد 
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