
مدیرکل روابــط عمومــی شــرکت هواپیمایی 
جمهوری اســالمی ایران )هما( اعالم کرد: پرواز 
برنامه ای تهران – منچســتر از ۱۴ تیــر ماه و در 
روزهای شنبه هر هفته انجام می شود و مسافران 
می تواننــد از طریق ســایت، ســامانه تلفنی این 
شــرکت، دفاتر فروش هما یا آژانس های معتبر در 

ایران نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
حسین جهانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
پی مذاکرات صورت گرفته و با توجه به درخواست 
مسافران پرواز تهران – منچستر از ۱۴ تیر ماه )چهار 
جوالی( با هواپیمای ایرباس ۳۳۰ انجام می شــود 
و شــنبه هر هفته فرودگاه امام خمینی )ره( را در 

ساعت ۵:۵۵ صبح به مقصد منچستر ترک می کند.
وی افزود: پرواز بازگشــت منچســتر – تهران نیز 
در همان روز ســاعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی انجام 
می شــود و مســافران می توانند از طرق مختلف 
نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند که می توان به دفاتر 
فروش هما، سایت فروش بلیت اینترنتی ایران ایر 
 www.ebooking.iranair.com به نشــانی
و ســامانه تلفنی  ۴۶۶۲۱۸۸۸-۰۲۱ اشاره کرد. 
همچنین مسافران خارجی یا مستقر در منچستر 
می توانند به ســفارت ایران مراجعه کرده و بلیت 

خود را تهیه کنند.
مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری 

اســالمی ایران )هما( ادامه داد: ایران ایر به غیر از 
منچســتر مقاصد دیگری برای پروازهای خارجی 
خود از جمله آمستردام، پاریس، میالن، استکهلم 
و لندن دارد. همچنیــن ۲۷ ژوئن پرواز فوق العاده 
مادرید برقرار شــده و قرار اســت ۱۳:۳۵ دقیقه 
فرودگاه امــام خمینی )ره( را ترک کنــد و پرواز 
برگشــت نیز ســاعت ۱۶:۱۵ دقیقه همان روز از 

مادرید به سمت تهران حرکت خواهد کرد.
جهانی گفت: فرآیند تهیه بلیت بــرای این پرواز 
نیز مانند ســایر پروازها از طریق سایت اینترنتی، 
سامانه تلفنی، دفاتر فروش هما، آژانس های معتبر 

و سفارتخانه برای مسافران خارجی است.

کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی 
Cairn Energy Research بــه تازگی برآورد و 
اعالم کرده اند که میزان فــروش جهانی خودروهای 
برقی در ســال ۲۰۲۱ میــالدی ۳۶ درصد افزایش 

خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، به تازگی گزارشی از سوی کارشناسان 
 Cairn و تحلیلگران فعــال در موسســه تحقیقاتی
Energy Research منتشــر شده است که نشان 
می دهد میزان فروش خودروهای برقی، پاک و دوستدار 
محیط زیست در بازارهای جهانی در سال آینده میالدی 
یک رشــد ۳۶ درصدی را تجربه خواهــد کرد و برای 
نخســتین بار در طول تاریخ از مرز ۳ میلیون دستگاه 

عبور خواهد کرد. ســام جاف، مدیر ارشد این موسسه 
تحقیقاتی در این خصوص خاطرنشــان کرده است: 
همانطور که تاکنون در سال های اخیر تقاضای مشتریان 
در بازارهای جهانی به خصوص کشورهای پیشرفته برای 
خریداری و استفاده از خودروهای الکتریکی هیبریدی و 
پالگین هیبریدی روندی رو به رشد را پشت سر گذاشته 
است، انتظار می رود که در سال آینده میالدی نیز این 
رشد تقاضا بسیار چشمگیرتر از پیش شود و ۳۶ درصد 

افزایش پیدا خواهد کرد.
وی بر این باور است که دیگر نمی توان افزایش بهای 
سوخت در جهان را علت اصلی روی آوردن مشتریان 
به خودروهای برقی عنوان کرد چرا که آنها دالیل بهتر 

و با پشتوانه بیشتری برای خریداری و استفاده از این 
محصوالت پاک و دوستدار محیط زیست دارند.

بر اساس گزارش وب سایت seekingalpha، این 
کارشناسان تالش های مداوم و پیگیرانه دولت برخی 
از کشورهای اروپایی و آســیایی را یکی از مهمترین 
دالیل و فاکتورهای رشد و افزایش تقاضای مشتریان و 
قیمت خودروهای برقی دانسته اند که در کنار توسعه 
و تولید خودروهای لوکس و قدرتمندی برقی از سوی 
خودروسازان برتر جهان همچون فولکس واگن، فورد، 
جنرال موتورز، بی ام و، نیســان و تسال در سال آینده 
میالدی نتیجه بخش خواهد بود و موجب رونق این 

بازار خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
ایران با اشاره به ثبات قیمت تعرفه خدمات مخابراتی 
در تمام بخش ها، اعم از صوت و دیتا از ســال ۱۳۸۴ 
تاکنون، به لزوم افزایش حق اشتراک تلفن ثابت برای 

توسعه زیرساخت های مخابراتی تاکید کرد.
به گــزارش ایســنا، مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده صاحبان سهام شــرکت مخابرات ایران، 
روز گذشته برگزار و تغییرات در میزان دریافتی حق 
اشتراک از مشــترکین تلفن ثابت تصویب شد. در 
این مجمع که با حضور ۸۹ درصدی صاحبان سهام 
تشکیل شــد، تصمیم گیری درباره تغییرات میزان 
دریافتی حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
بدین ترتیب نرخ های مصوب شده برای حق اشتراک 
ماهانه از مشترکین تلفن ثابت در مناطق روستایی، 
ماهانه ۱۰۰ تومان، شهری ماهانه ۲۰۰۰ تومان، مراکز 
شهرستان ها ماهانه ۲۵۰۰ تومان، مراکز استان ها به 
استثنا کالن شهرها، ماهانه ۴۰۰۰ تومان، کالن شهرها 

ماهانه ۵۰۰۰ تومان و در شهر تهران ماهانه، ۸۰۰۰ 
تومان محاسبه و به تصویب مجمع عمومی عادی به 

طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران رسید.
در این راستا و به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین 
الملل شــرکت مخابرات ایران، محمدرضا بیدخام 
با تاکید بر توجه ویژه این شــرکت به منظور توسعه 
روزافزون شبکه زیرســاختی مخابرات، اظهار کرد: 
مبلغ حق اشتراک تصویب شده در مجمع فوق العاده 
مخابرات، کامال منطبق با مواد اساســنامه شرکت 
مخابرات ایران و کمیســیون تنظیم مقــررات و در 
جهت هزینه کرد پروژه های توسعه شبکه مخابرات 

کشور مصروف می شود.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
ایران ادامه داد: تعرفه خدمــات مخابراتی در تمام 
بخش ها، اعم از صوت و دیتا از سال ۱۳۸۴ تاکنون، 
به مدت ۱۵ سال افزایش نیافته، در حالی که در این 
مدت عالوه بر تورم روزافزون ساالنه، میزان تعرفه تمام 

حامل های انرژی چندین برابر افزایش یافته است.

بیدخام افزود: هزینه خالص نگهــداری هر خط به 
جز هزینه های جانبی، حدودا ماهانه ۷۵۰۰ تومان 
است که مبلغ حق اشتراک به صورت میانگین، بخش 
کوچکی از این هزینــه در حــدود ۳۶۰۰ تومان را 
پوشش می دهد. این در حالی ست که از ابتدای سال 
۹۸، آبونمان، راندآپ و حداقل کارکرد قبوض صادره 
مشتریان، با تصمیم مراجع ذی ربط به صورت کامل 

حذف شده است.
وی خاطرنشان کرد: لزوم توسعه شبکه و جایگزینی 
تجهیزات جدید به جهت ضرورت تغییر تکنولوژی، 
افزایش قابل توجه هزینه های ناشی از اقالم رفاهی 
کارکنان و بازنشستگان، از جمله مهم ترین اولویت های 
شــرکت مخابرات ایران است. دریافت حداقل مبلغ 
ممکن برای حق اشتراک تلفن ثابت در روستاهای 
سراسر کشور به میزان ماهانه ۱۰۰ تومان و عدم تغییر 
آن، نسبت به حق اشــتراک مصوب پیشین، موید 
حرکت شرکت در جهت توسعه زیرساخت ها همراه با 

توجه به وضعیت اقتصادی کلی در کشور است.

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی مصوبه اصالح 
حداقل دستمزد ۹۹ که نسبت به پارسال ۲۶ درصد 
افزایش دارد را به همــه کارفرمایان و کارگاه های 

مشمول قانون کار ابالغ کرد.
سرانجام پرونده دســتمزد ۹۹ روز ۱۷ خردادماه 
پس از ســاعت ها چانه زنی نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت بســته شــد. براین اســاس 
نمایندگان توافق کردند که حق مسکن کارگری 
۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد و به عنوان پیشنهاد 
به هیات وزیران ارائه شود و عالوه بر آن ۷۵ هزار 
تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج درصد به 
پایه حقوق اضافه شود. براین اساس پایه کارگران 
حداقل بگیر در ســال ۹۹ که پیش از  ۲۱ درصد 

رشد داشت، ۲۶ درصد شد.
به گــزارش روز یکشــنبه وزارت تعــاون متن 
کامل بخشــنامه دســتمزد ۹۹ از سوی »محمد 
شریعتمداری« وزیر تعاون به همه کارفرمایان و 

کارگاه های مشمول قانون کار ابالغ شد.

براساس این مصوبه برای بهبود وضعیت معیشتی 
کارگران در سال جهش تولید مبلغ روزانه ۲ هزار و 
۵۰۰ تومان از مبلغ پایه سنواتی کسر و به حداقل 
مزد روزانه از اول تیرماه ســال ۱۳۹۹ اضافه شد.  
بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ 

روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان تعیین شد.   
همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال 
۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال 
۱۳۹۸ )ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار( به 
اضافه روزانه پنج هزار و ۵۳۳ تومان افزایش یافت.   
در تبصره این مصوبه آمده اســت: از اول تیرماه 
امسال با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران 
مشــمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت 
سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ 

تومان کمتر شود.  
همچنین به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ 
دارای یک ســال سابقه کار شــده یا یک سال از 

دریافت آخرین پایه ســنواتی آنان گذشته باشد، 
روزانه مبلغ ســه هزار و ۳۳۳ تومان نیز به عنوان 

پایه )سنوات( پرداخت خواهد شد.
 از اول تیرماه امسال پرداخت مبلغ مربوط به پایه 
سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی 
مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با در نظر گرفتن رقم فوق  برای گروه یک با توجه 
به دستورالعمل و جدول اعالمی توسط "اداره کل 

روابط کار و جبران خدمت" انجام می شود.
همچنین در راستای تقویت مهارت محوری و بهره 
مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی 
کارگران باسابقه، از اول تیرماه امسال همه کارگران 
دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که 
دارای یک سال سابقه کار شــده و یا یک سال از 
دریافت آخرین پایه )سنوات( آنان در همان کارگاه 
گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای 
پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، 

مشمول دریافت پایه )سنوات( خواهند بود.

وزارت انرژی روســیه پیش بینی کرد که میانگین 
قیمت نفت اورال در سال میالدی جاری ۳۵ دالر در 

هر بشکه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، مقامات روسیه پیش تر گفته بودند 
بودجه ۲۰۲۰ روســیه برمبنای قیمت ۴۲ دالر در 
هر بشکه است. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه 
در مصاحبه با نشــریه آلمانــی هندلزبالت ضمن 
پیش بینی نفت ۳۵ دالر در سال ۲۰۲۰، گفت: در 
حال حاضر وی انتظار دارد فراهم کنندگان خدمات 
نفتی که از کاهش تولید نفت روســیه تحت توافق 
کاهش تولید اوپک پالس به شدت آسیب دیده اند، 

نیازمند حمایت دولتی باشند.
وی در ادامه افزود: شــرکت های نفت و گاز روسیه 

به برنامه های ســرمایه گذاری ادامه خواهند داد و 
برخی از آنها ســرمایه گذاری خود را حداکثر ۲۰ 
درصد کاهــش داده اند اما تغییر اساســی صورت 

نگرفته است.
نواک اظهار کرد که انتظار نــدارد تقاضا برای نفت 
در کوتاه مدت به ســطح پیش از بحــران برگردد 
زیرا پروازها و رانندگی کمتر شده و افراد بیشتری 
کارهایشــان را به صورت اینترنتی انجام می دهند. 
اقتصاد دوباره رشد خواهد کرد اما تقاضا برای نفت 

از سوی بخش حمل و نقل پایین تر خواهد ماند.
وزیــر انــرژی روســیه گفــت: روســیه در حال 
حاضــر نیازی بــه کاهش بیشــتر تولیــد تحت 
توافق اوپــک پــالس نمی بینــد اما ایــن گروه 

 ماهانــه بــه بررســی وضعیــت بــازار خواهــد 
پرداخت.

بر اســاس گزارش پالتس، نواک همچنین درباره 
نوسان بازار گاز در نتیجه شــیوع پاندمی ویروس 
 LNG کرونا، زمستان های گرم تر و افزایش ظرفیت
صحبت کرد و گفت: امیدوارم بدترین شرایط را در 
بازار گاز پشت سر گذاشته باشیم. وضعیت در بازار 
گاز بسیار دشوارتر است زیرا نهاد رگوالتوری مانند 
اوپک در این بخش وجود ندارد و هماهنگی بسیار 
دشوارتر اســت. به همین دلیل بازار گاز آشفتگی 
بیشتری داشته و ورشکستگی های بیشتری در آن 
روی می دهد. با این حال وی گفت که انتظار ندارد 

قیمت های گاز برای مدت طوالنی منفی شوند.

اندیشــکده آمریکایی کاتو در مقاله ای به کشــورها 
پیشنهاد کرد از ظرفیت ارزهای دیجیتالی برای ایجاد 

پشتوانه ارزی استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، اندیشکده کاتو در مقاله ای با اشاره 
به شیوع ویروس کرونا و کاهش ارزش پول ملی شمار 
زیادی از کشورها نوشت: به دلیل وضعیت ناپایدار بازار 
ارز در این کشورها ارزش پول ملی کاهش و بار بدهی 
خارجی آن ها افزایش یافته است. وضعیت ناپایدار در 
بازار های مالی، بحران های بانکی، مساله بدهی های 
خارجی و افزایش نرخ تورم همگی یک دلیل دارند: 
نرخ ارز در این کشورها بی ثبات است که خود معلول 

سیاست گذاری های غلط ارزی است.
کارل شیلر- وزیر دارایی آلمان بین سال های ۱۹۶۶ تا 

۱۹۷۲ جمله معرفی دارد: ثبات همه چیز نیست اما 
بدون ثبات نیز هیچ چیز وجود نخواهد داشت.

این اندیشــکده با اشــاره ضرورت ایجاد یک هیات 
ارزی در کشورهای با مشکل ثبات ارزی می نویسد: 
این هیات می تواند از طریق ایجاد یک پشتوانه ارزی 
خارجی که دارای نرخ تبدیل ثابتی به پول ملی باشد، 
اقدام به چاپ اسکناس و ســکه کند. میزان پول در 
گردش از طریق نیروهای بــازار که به آن تقاضا برای 
پول ملی می گوییم تعیین خواهد شد. این هیات ها 
نمی توانند قرض دهنده منابع مالی یا اعتباری باشند. 
حدود ۷۰ کشور تاکنون تجربه هیات ارزی را داشته اند 
از جمله روســیه در یــازده نوامبــر ۱۹۱۸و اکنون 
معروف ترین هیات ارزی در جهان را هنگ کنگ دارد.

اکنون با رونق گرفتن ارزهای دیجیتالی، بسیاری از 
بانک های مرکزی این ارزها نظیر لیبرا را یک تهدید 
می دانند: در گزارشی که توسط شورای پول و مالی 
لندن در سال ۲۰۱۹ تهیه شده بود، از ۲۳ بانک مرکزی 
که در تهیه این گزارش مشارکت داشتند حدود نیمی 
از آن ها ارزهای دیجیتال غیر متمرکز و خصوصی را 
یک تهدید واقعی دانسته بودند چرا که به نظر آن ها 
این ارزها باعث به چالش کشیدن اختیارات نهادهای 

مالی و اخالل در نظام مالی جهانی بودند.
با این حال به نظر می رســد که ارزهای دیجتالی در 
آینده قابلیت استفاده به عنوان پشتوانه ارزی را دارند 
به ویژه آن که برخی از آن ها خود توسط ارزهای فیات 

یا طال حمایت می شوند.

رشد ۳۶ درصدی فروش خودروهای برقی در سال آیندهپرواز تهران - منچستر راه اندازی شد

وزیر تعاون مصوبه افزایش ۲۶ درصدی حقوق را ابالغ کرد چرا هزینه تلفن ثابت گران شد؟

پتانسیل ارزهای دیجیتالی در حمایت از پول ملیپیش بینی جدید روسیه  درباره قیمت  نفت
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بر اساس اعالم مرکز آمار ایران

تورم  خرداد  
 به 27/8 درصد   رسید
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وزارت ارتباطات
 به خدمات پایه 
شبکه ملی اطالعات 
توجه کند
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بانک مرکزی 
متخلفان ارزی 

را  به مردم 
معرفی کند
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دولت به دنبال 
مولدسازی دارایی

بانک ها  و  تیشه 
به  ریشه  اعتماد عمومی

دولت کســری بودجه دارد و 
باید اقداماتی را در دستور کار 
قرار دهد کــه بتواند به جبران 
کاهش درآمدهــای نفتی که 
یکــی از بزرگتریــن منابــع 
 تامین کننده بودجه اســت کمک کند. نفت، مالیات و 
دارایی های مالی منابع تامین کسری بودجه است که 
روی فروش نفت به دلیل تحریم ها باید کمتر اتکا کرد. 
اما در رابطه با درآمدهای مالیاتی دولت باید به طور جدی 
وارد عمل شــود و جلوی فرار مالیاتی و معافیت های 

مالیاتی گرفته شود...

  مهدی پازوکی، اقتصاددان

  عباس علوی راد، اقتصاددان
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نارضایتی  مردم  از  واریز نشدن 
پول فروش سهام عدالت

ناکامی  دولت  در  
اجاره داری  حرفه ای

بانک مرکزی:  ارزها  را نیاورید، اسامی تان منتشر می شود

اولتیماتوم  به صادر کنندگان  متخلف
صفحه۲

صفحه۳

لوازم خانگی بدون شناسه قاچاق است
برخورد   با   لوازم   خانگی   فاقد   شناسه   پس   از   بارها   تعویق،   از   روز  گذشته  آغاز  شد

امروز صدای اعتراض ســهامداران عدالتی به گوش 
می رسد که برای باز شدن گرهی از کار خود حاضر 
شدند ۳۰ درصد سهامشان را بفروشند. سهام عدالت 
و ماجرای آزادسازی آن خود قصه نانوشته ای است که 
هر روز وارد فصل تازه ای می شود و گرهی رقم می 
خورد تا هرازچندی با اوج گرفتن اعتراضات، مسئولی 
حاضر به پاسخگویی شود. »هنوز پول فروش سهام 
عدالت رو بانک ملی واریز نکرده، تو رو خدا پول منه 
مستاجر که از تهران اومدم توی بیابون پرند زندگی 
می کنم رو بانک ملی بده! لطفا آقای فهیمی رسیدگی 
کنید خواهشا!« این صدای اعتراض صدها نفری است 
که در جریان فروش ۳۰ درصد سهامشان راه خود را به 
بانک ها کج کردند. بررسی های »کسب و کار« نشان 

می دهد با وجود آنکه...

بازار ساخت و ســاز این روزها در شرایط مناسبی 
به ســر نمی برد و در حالی که اکثر مردم از گرانی 
مسکن و اجاره بها شکایت دارند و روز به روز به آمار 
مستاجران اضافه می شود، حتی طرح های حمایتی 
دولت از ســازندگان نیز نتوانســته آنان را به بازار 
ساخت و ساز وارد کند. سازندگان بر این اعتقادند 
که مردم توان مالی خرید ندارند، روی این حساب 
بسیاری از سازندگان هم دست نگاه داشته و فعال 
در این بازار سرمایه گذاری نمی کنند. به هر ترتیب 
عقب ماندگی ســاالنه ۷۰۰ هزار مسکن در کشور 
این پیام را به جامعه القاء می کند که شــاید دولت 
 شرایط ساخت و ساز را مهیا کرده اما تولید مسکن 
 صورت نمی گیرد حال سوال این است که مقصر این 

عقب ماندگی کیست؟



اقتصاد2
ایران وجهان

با انعقاد تفاهم نامه میان بانک توسعه صادرات 
و صندوق نوآوری و شکوفایی صورت پذیرفت

کاهش 6 درصدی سود تسهیالت اعطایی 
به شرکت های دانش بنیان صادراتی

بانک توسعه صادرات ایران طی سالهای اخیر توجه 
ویژه ای به ظرفیت های شــرکت های دانش بنیان 
در حوزه صادرات داشته است؛ پتانسیل مطلوب این 
شرکت ها در حوزه صادرات، این بانک توسعه ای را بر 
آن داشت تا با هدف حمایت از این واحدها، با همکاری 
سازمان هایی چون معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و صندوق نوآوری و شــکوفایی، در حوزه 
تامین مالی ورود کند.در همین راستا به تازگی تفاهم 
نامه ای بین بانک توســعه صادرات ایران و صندوق 
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به امضا رسیده و 
به زودی وارد مرحله عملیاتی می شود؛ بر اساس این 
تفاهم نامه دو طرف برای برقراری و توسعه تعامالت 
فی مابین در زمینه پرداخت تسهیالت و ارائه سایر 
خدمات مالی به شــرکت های دانــش بنیان اعالم 
آمادگی کرده و متعهد شــدند که تمهیدات الزم را 
برای تحقق هدف یادشده به کار ببندند.به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات، بر اساس تفاهم 
نامه دو جانبه یاد شده، نرخ سود موثر تسهیالت بر 
اســاس منابع تلفیقی بانک و منابع صندوق توسعه 
ملی 12 درصد خواهد بــود.در این تفاهم نامه بانک 
توسعه صادرات ایران متعهد شده است از محل منابع 
خود و منابع تلفیقی نسبت به اعطای تسهیالت برای 
ســرمایه در گردش و طرح های شرکت های دانش 

بنیان اقدام کند

تسهیالت بانک توسعه تعاون به 
شرکت های دانش بنیان با نرخ 8 

درصد پرداخت می شود
معاون شعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون به تبیین 
جزئیات تسهیالت پرداختی این بانک به شرکت های 
دانش بنیان با نرخ 8 درصد پرداخت.ســعید معادی 
معاون شــعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون بابیان 
مطلب فوق اظهار داشت: صندوق نوآوری و شکوفایی 
از مهم ترین ابزارهای دولت برای هدایت اقتصاد به 
سمت دانش محوری است که باهدف و کارکردهای 
خاص تشکیل شــده و همکاری نهادهای توسعه ای 
دولتی با این صندوق، دستاوردها و نتایج درخشانی به 
همراه خواهد داشت.معادی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه 
بانک توسعه تعاون با صندوق نوآوری و شکوفایی در 
سال گذشته گفت: این تفاهم نامه با حضور معاونت 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقدشده 
است و هدف آن حمایت از شرکت های دانش بنیان 
است که با دریافت معرفی نامه از سوی صندوق فوق 

می توانند از تسهیالت حمایتی بانک بهره مند شوند.
وی با اشاره به رویکرد توسعه ای بانک توسعه تعاون 
در طرح های ملی به ویژه طرح حمایت از شرکت های 
دانش بنیان گفت: مطابق این تفاهم نامه، تسهیالت با 
نرخ ترجیحی مناسبی پیش بینی گردیده بود، که در 
این مرحله اعضای هیات مدیره بانک مصوب نمودند 
سود تسهیالت حتی با شرایطی مناسب تر و نرخ 8 
درصدی و با دوره بازگشت 36 ماهه به معرفی شدگان 
اعطا گردد.معاون شعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون 
بابیان نوپا بودن شرکت های دانش بنیان گفت: این 
شرکت ها با رویکرد فنی و تخصصی تشکیل شده اند 
و کادر مدیریتی شرکت ها این پتانسیل را دارند که 
سطح استاندارد حرفه ای حسابداری و مالی شرکت ها 
را ارتقا دهند و موجب ایجاد ارزش افزوده مناسب در 

اقتصاد گردند.

تقدیر مدیرعامل برق منطقه ای 
یزد از چادر ملو

مدیرعامل برق منطقه اي یــزد با حضور در 
مجتمع معدني چادرملو از همکاري هاي این 
شرکت معدنی وصنعتی در پیک بار سال 98 
تقدیر کرد و خواستار تداوم همکاري در پیک 
بار سال جاري شد.به گزارش پایگاه خبري توانیر، 
ابوالفضل اسدي مدیرعامل این شرکت با حضور 
در مجتمع معدني چادرملو از همکاري هاي این 
مجتمع در مدیریت پیک بار سال 98 تجلیل و ابراز 
امیدواري کرد در سال جاري نیز شاهد همکاري 
اثر بخش این مجتمع در پیک سایي باشیم.سید 
محمد ابریشمي مدیر مجتمع معدني چادرملو نیز 
همکاري با صنعت برق را با رویکرد تأمین منافع 

ملي بیان کرد.
سپس در این نشست با ذکر ســوابق همکاري 
ارزنده این مجتمع، بــراي تداوم تعامالت و حل 

مشکالت، بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه این دیدار که جمعــی دیگر از مدیران  
شــرکت برق منطقه اي یزد، حضور داشتند  از 
ایســتگاه برق 230 به 20 کیلوولت چادرملو و 

نیروگاه این مجتمع بازدید شد.

بانک ها

استان ها

مرکز آمــار اعالم کــرد که 
نرخ تورم یک ســال منتهی 
بــه خــرداد 1399 بــرای 
خانوارهای کشــور به 2۷.8 
درصد رســیده که نسبت به 
ماه قبــل، 2 واحد درصد کاهش یافته است.براســاس 
گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالیانه برای خانوار شهری 
2۷.۷ درصد و برای خانوار روستایی 2۷.8 درصد رسیده 
که نسبت به اردیبهشت ماه به ترتیب 2 و 2.6 درصد کم 
شده اســت.  منظور از نرخ تورم سالیانه تغییر میانگین 
قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری است، نسبت به 

دوره مشابه قبل از آن است.  

رشد ۱.۵ واحدی نرخ تورم نقطه ای 
نرخ تورم نقطه ای تغییرات قیمت نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته را نشــان می دهد که براساس اعالم مرکز 
آمار نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشــور در خردادماه 
22.۵ درصد بود. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
22.۵ درصد بیشتر از خرداد سال گذشته برای خرید یک  

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
نرخ تورم نقطه ای خرداد ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 

)اردیبهشت ماه(  1.۵ واحد درصد افزایش یافته است.  
نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« با افزایش 2.9 واحد درصدی به 1٤.9 درصد 
و گروه »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« با افزایش 0.۷ 

واحد درصدی به 26.٤ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شهری 22.۷ درصد و خانوار روستایی 21.1 درصد بوده 
و نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.٤ و 1.8 واحد درصد رشد 

داشته است.  

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
یکی دیگر از نرخ های تورمی اعالم مرکز آمار تورم ماهیانه 
که تغییرات قیمت نسبت به ماه قبل را نشان می دهد 
نرخ تورم ماهیانه خرداد 1399 به 2 درصد رســیده که 
نسبت به اردیبهشــت 0.۵ واحد درصد کاهش داشته 
 است.  تورم ماهیانه برای گروه های عمده »خوراکی ها،

 آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« به ترتیــب 2.٤ درصــد و 1.8 درصد بوده 
اســت.این در حالی اســت که نرخ تورم ماهیانه برای 
خانوارهای شــهری 2 درصد است که نســبت به ماه 
قبل، 0.6 واحد درصد کاهش داشــته است. هم چنین 
این نرخ بــرای خانوارهای روســتایی 2.2 درصد بوده 
 که نســبت به ماه قبل 0.1 واحد درصد افزایش داشته

 است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »نان و غالت« )انواع برنج خارجی، ماکارونی(، گروه 
»میوه و خشکبار« )سیب، پرتقال(، و گروه »گوشت قرمز 

و گوشت ماکیان« )مرغ ماشینی( است.
در گروه عمــده »کاالهای غیر خوراکــی و خدمات«، 
گروه »تفریح و فرهنگ« )تجهیزات رایانه، حق عضویت 
باشگاه های ورزشــی(، گروه »مبلمان و لوازم خانگی« 
)لوازم خانگی و ظروف آشــپزخانه( و گروه »بهداشت و 
درمان« )انواع دارو و ویزیت( بیشترین افزایش قیمت را 
نسبت به ماه قبل داشته اند.همچنین گروه »سبزیجات« 
)پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی( و متوسط قیمت یک 
متر مکعب گاز مصرفی خانوارها نسبت به ماه قبل، کاهش 

قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های 
هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالیانه در خرداد ماه 1399 برای 
دهک های مختلف هزینه ای از 2۵.8 درصد برای دهک 

اول تا 30 درصد برای دهک دهم است.
جزئیات نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی در خرداد99

بررسی نمودارهای نرخ تورم خردادماه نشان می دهد که 
حمل و نقل، لوازم خانگی و پوشاک بیشترین نرخ تورم 12 
ماه منتهی به خرداد را در بین کاالها و خدمات مصرفی 
کشور داشتند.مرکز آمار در پایان هر ماه نرخ تورم آن ماه 
را اعالم می کند. بر این اساس، نرخ تورم بخش حمل و 
نقل در خردادماه در مقیاس سالیانه ٤۵.1 درصد رشد 
داشته است این در حالی است که ضریب اهمیت حمل و 
نقل در بین خانوارهای کشور 9.٤1 بوده است.مسکن که 
باالترین ضریب اهمیت را در بین خانوارهای کشور دارد و 
ضریب اهیمت آن برابر 3۵.۵ است نسبت به اردیبهشت 
1.٤ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته 21.۷ درصد 
رشد داشته است. نرخ تورم سالیانه مسکن در این دوره 
برابر 22.6 درصد است.براساس اعالم این مرکز نرخ تورم 
خوراکی ها 26.۵ درصد است. ضریب اهمیت خوراکی ها 
در میان خانوارهای کشور 2۵.۵۵ را نشان می دهد. نرخ 
تورم اقالم نوشیدنی همچون چای، قهوه، کاکائو، نوشابه 
و موارد دیگر نیز ٤9 درصد بوده است.افزایش قیمت لوازم 
خانگی یکی از سوژه های داغ اقالم مصرفی خانوارهای 
کشور در شبکه های خبری است و اعداد مختلفی برای 
افزایش بهای آن عنوان می شود. مرکز آمار در گزارش 
امروز )یکشنبه( خود نرخ تورم سالیانه لوازم خانگی را 
3۷ درصد اعالم کرد. بهای لوازم خانگی در خرداد امسال 
نسبت به سال گذشته 26.6 درصد و نسبت به اردیبهشت 

ماه 3.٤ درصد افزایش یافته است.

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران

تورم  خرداد   به 27/8 درصد   رسید
کاهش ۲درصدی تورم ساالنه

طال و دالر هم پای هم پیش رفتند
در بازار ارز و طال روز یکشــنبه شــاهد روند 
افزایشی قیمت ها بودیم؛ به گونه ای که سکه 
تمام به هشــت میلیون و 200 هزار تومان و 
دالر به 18 هزار و 800 تومان رسید.به گزارش 
ایسنا، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در بازار روز یکشــنبه با افزایــش 200 هزار 
تومانی، به هشت میلیون و 200 هزار تومان 
رسیده است. سکه طرح قدیم با قیمتی معادل 
هفت میلیون و 9۵0 هزار تومان داد و ســتد 
می شــود که 2۵0 هزار تومان بیشتر از دیروز 
شده است.قیمت نیم سکه چهار میلیون و ۵0 
هزار تومان است و ربع ســکه نیز افزایش ۵0 
هزار تومانی را تجربه کرده و دو میلیون و 2۵0 
هزار تومان فروخته می شود.سکه یک گرمی 
هم با افزایش 110 هزار تومانی یک میلیون و 
200 هزار تومان داد و ســتد می شود.در این 
میان هر گرم طالی 18 عیار در طالفروشی ها 
۷000 تومان گران  شده و 80۷ هزار تومان به 
فروش می رسد.همچنین در بازارهای جهانی، 
آخرین قیمت هر اونس طال 1۷٤٤ دالر ثبت 
شــده که 13 دالر افزایش یافته است.در بازار 
ارز نیز روز یکشنبه قیمت ها افزایشی بود؛ به 
گونه ای که صرافی های بانکی هر دالر آمریکا 
را معادل 18 هزار و ۵00 تومان خریدند و به 
قیمت 18 هزار و 800 تومان فروختند که در 
مقایسه با دیروز به ترتیب 100 و 200 تومان 
افزایش قیمت داشته  اســت.همچنین، روز 
یکشنبه نیز این صرافی ها هر یورو را به قیمت 
20 هزار و 600 تومان خریدنــد و 20 هزار و 
900 تومان فروختند که نرخ خرید و فروش 
یورو نسبت به روز گذشــته به ترتیب 200 و 
300 تومان افزایش قیمت دارد.عالوه براین، 
بانک ها نیز روز یکشنبه هر دالر آمریکا را 18 
هزار تومان و هر یــورو را 20 هزار تومان برای 
خرید قیمت گذاری کردند که نســبت به روز 

گذشته تغییر قیمتی نداشته است.

نیما از بازار فاصله گرفت
خرج درهم، بازی دالر

گرچه کاهش عرضــه دالر و عدم تامین نیاز بازار 
از عوامل افزایش قیمت ارز عنوان می شــود، اما 
بررســی آخرین وضعیت عرضه و تقاضای ارز در 
بازار نیمایــی بیانگر پاســخگویی تمام تقاضای 
بازار اســت که در این بین، بیش از ۷0 درصد آن 
با فروش درهم که نیاز اصلی بازار کشــور را در بر 
می گیرد، تامین شده است نه دالر.طی مدت اخیر 
به ویژه دو هفته گذشــته قیمت ارز در بازار آزاد 
به صورت صعودی بوده و نرخ دالر تا بیش از 19 
هزار تومان افزایش یافته است. گرچه بسته بودن 
مرزها به دلیل ویروس کرونا و کاهش صادرات و 
به تبع آن کاهــش ارزآوری، عاملی بود که گفته 
می شد می تواند تامین ارز را تحت تاثیر قرار دهد، 
اما این روزها با وجود این که شرایط تامین ارزی 
در سامانه نیما تا حدودی به حالت عادی برگشته، 
همچنان قیمت در بازار رو به افزایش است.این در 
حالی است که بررسی آخرین وضعیت عرضه ارز 
در سامانه نیما نشان می دهد در روز )31خرداد( 
مجموع فروش نیمایی و پتروشــیمی که توسط 
بانک مرکزی انجام شده، فقط در یک روز معادل 
۷3 میلیون دالر بوده است که از این رقم، معادل 
۵1 میلیون دالر آن از فروش درهم تامین شــده 
است؛ در واقع 188 میلیون درهم در سامانه نیما 
فروش رفته که ۷0 درصد تقاضای عرضه بازار را 
تامین کرده و بقیه نیز با ارزهای دیگر تامین شده 
است.از سوی دیگر قیمت دالر در سامانه نیما به 
حدود 16 هزار تومان می رسد و اختالف 3000 
تومانی با قیمت روز دالر در بازار آزاد دارد که قابل 
تامل است.بر این اساس، ظاهرا تامین ارز نمی تواند 
تنها عامل برای افزایش قیمــت ارز در بازار آزاد 
باشد، چراکه طبق آمار سامانه نیما آنچه تقاضا در 
بازار نیمایی وجود داشته، پاسخ داده شده است.

فعاالن بازار ارز معتقدند که روند افزایش قیمت 
ارز طی حدود دو هفته گذشته چندان طبیعی به 
نظر نمی رسد و عامل اقتصادی مشخصی برای آن 
وجود ندارد، ولی می تواند در کنار عامل تحریم که 
ویژه این روزها نیست، ناشی از مسائل دیگری نیز 
باشد، از جمله باال بودن قیمت درهم در امارات و 
عدم اجرای تعهد برخــی صادرکنندگان.این در 
حالی اســت که اخیرا عبدالناصر همتی - رئیس 
کل بانک مرکــزی - در رابطه بــا تعهدات ارزی 
تاکید کرده بود که صادرکنندگان باید هرآنچه از 
ارز حاصل از صادرات خود در سال گذشته بوده را 
به روش های اعالمی بانک مرکزی تا پایان تیرماه 
به چرخه اقتصادی برگردانند که با توجه به حجم 
باالی تعهدات می تواند در هفته های پیش رو در 

بازار موثر باشد.

اخبار
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یکصد و چهل و پنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت 
صبح یکشنبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی رئیس جمهور، برگزار شد و مهمترین 
مســائل و موضوعات اقتصادی کشور مورد بررسی 
و تبادل نظر قــرار گرفت.به گزارش ایســنا،  رئیس 
جمهور در این جلسه با اشــاره به لزوم درک شرایط 
سخت کشور و محدودیت های ناشی از تحریم های 
ضد بشری آمریکا از جمله در زمینه صادرات نفت، 
گفت: در نتیجــه این تحریم ها نقــل و انتقال ارز با 
دشواری همراه بوده و از ســوی دیگر شرایط ناشی 
از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از 
مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.روحانی 
با اشــاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد در شرایط 
سخت اعمال تحریم ها در دو ســال اخیر و بویژه در 
دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته، اظهار 

کرد: تالش دولت همواره بر حفــظ آرامش و ایجاد 
هماهنگی و هم افزایــی میان همه بخش های فعال 
اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.رئیس جمهور 
اعطای تســهیالت و تدوین و طراحی سیاست های 
حمایتی از مشــاغل و خانواده های آســیب دیده از 
محدودیتهای ایجاد شــده برای مقابلــه با کرونا، را 
موفقیت آمیز دانســت و افزود: اجرای این برنامه ها 
تا اندازه ای توانسته اســت در این شرایط سخت به 
مردم کمک کند، اگرچه ممکن اســت این برنامه ها 
نتواند تمامی آســیب ها را جبــران کند.روحانی با 
اشــاره به ضرورت مدیریت کارآمد فضای عرضه و 
تقاضا و کنترل قیمت ها تاکید کرد: همه مسئوالن 
و فعاالن اقتصادی اعــم از دولتی و خصوصی باید با 
تالش مضاعف و مراقبت های الزم در مســیر ایجاد 
توازن و آرامش در بازار حرکــت کرده و نباید اجازه 

داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار 
مشــکل کرده و فضای روانی جامعه را نا امن کند.
رئیس جمهور با اشــاره به لزوم کنترل قیمت ها در 
بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست 
ارزی کشــور و مجموعه مصوباتــی که در خصوص 
سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات 
غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد 
ارزی همه فعاالن بخش صــادرات و واردات اعم از 
دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون 
و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف 
است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای 
واردات ارز دریافت کرده اند بعالوه میزان عمل آنها به 
تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این اطالعات 
برای مردم، رســانه ها  و مراجع ذیصالح شفاف و به 
سهولت قابل دسترس باشــند.رئیس جمهور ادامه 

داد: بانک مرکزی می بایســت به همــه بدهکاران 
عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار 
داده و زمان پرداخت برای آنان مشــخص شــود و 
در صورت تخطی، با معرفــی آنها به افکار عمومی و 
مراجع ذیصالح، به تخلف آنها رسیدگی شود.روحانی 
تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است 
که به هیچ وجه نمی توان در اجرای قوانین و اعمال 
مدیریت فعاالنه تعلل کرد؛ مردم از دولت انتظار دارند 
که با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای 
مدیریت اقتصاد کشــور تدبیر و تالش کند.در این 
جلسه شیوه و قاعده مندی آزادسازی سهام عدالت و 
ضروت آگاهی بخشی به سهام داران در خصوص قواعد 
و مقررات مرتبط با نحــوه مالکیت، واگذاری، خرید 
وفروش و مدیریت شرکت های سرمایه پذیر سهام 

عدالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای اســالمی صیانت از شبکه 
ملی اطالعات را موضوعی مهم عنوان کرد و گفت: 
شــبکه ملی اطالعات در خدمات پایه عمومی از 
جمله در بخش پیام رسان و سیستم عامل دچار 
کمبود جدی است که وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات باید به آن توجه کند.
محمدباقر قالیباف  روز گذشته پس از ارائه گزارش 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جلسه علنی 
اظهارداشــت: امنیت ملی، عمومی، اجتماعی و 
اخالقی ما در گرو شبکه ملی اطالعات است، همین 
شــبکه ملی اطالعات که االن وجود دارد دارای 
اشکاالتی اســت.وی افزود: عدم تناسب در رشد 
ترافیک داخلی و خارجی وجــود دارد و آن اندازه 
که رشد ترافیک در بخش خارجی وجود دارد، در 
حوزه داخلی نتوانستیم کنترل کنیم بنابراین به 

سیاست های تعدیلی و راهبردی نیاز داریم که در 
اختیار این وزارتخانه است.

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه جنس 
و شکل ترافیک هم مهم اســت، افزود: در ارسال 
یک پیام ساده بین دو شــهروند ابتدا این پیام به 
خارج می رود و بعد به داخل بازمی گردد و این یک 
ضعف جدی است.قالیباف ادامه داد: شبکه ملی 
اطالعات در خدمات پایه عمومی از جمله در بخش 
پیام رسان و سیســتم عامل دچار کمبود جدی 
است که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات باید 
به آن توجه کند، بحث صیانت از این شبکه ملی 

هم موضوعی مهم است.
رییس مجلس شورای اسالمی با  تاکید بر اینکه 
شــبکه ارتباطی ما متکی به حوزه موبایل است، 
افزود: در شــبکه ثابت فیبر نوری بسیار ضعیف 

عمل کرده ایم، فیبر نــوری از ۷0 کیلومتر به 2 
هزار کیلومتر رسیده است، اما سیاست مشخصی 
درباره آن وجود ندارد. این از وظایف روشن وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات است و به پول دولت 

هم نیازی ندارد.
وی ادامه داد:  بخش خصوصی قادر به انجام این 
کار اســت، اپراتورها هم داوطلب هســتند، چرا 
منازل و مدارس نباید فیبر نوری داشته باشند که 
با توسعه شبکه داخلی آسیب پذیری هم، کاهش 
یابد. این وظایف تقسیم کار شده و شورای عالی 
فضای مجازی آن را مشخص کرده  و مجلس آماده 
اســت در صورت نیاز در این زمینه کمک کرده و 
شرایط نابسامان این بخش را سامان دهی کند و  

ابهامی در وظایف در این بخش وجود ندارد.
قالیباف بر اهمیت زیرســاخت محتوا و خدمات 

در این زمینه تاکید و اظهار کرد: بخشی از محتوا 
در اختیار دســتگاه های دیگر و مردم اســت، اما 
سیاســت گذاری و مدیریت در این بــاره وجود 
ندارد چگونه اســت که برای رشد صنعت خودرو 
سیاست گذاری، تعرفه گذاری و حمایت از صنعت 
داخلی داریم، امــا در حوزه وظایــف وزارتخانه 
مربوطه که باید سیاســت های تعدیلی داشته و 
رشد حوزه داخلی و خارجی با آن متناسب باشد 
این سیاست اعمال نمی شود، چرا حمایت در حوزه 

محتوا از بخش داخلی صورت نمی گیرد.
وی ادامــه داد: از وزیر ارتباطــات تولید محتوا را 
انتظار داریم، سیاست گذاری در دست شما است،  
این بحث مهی در کشور بوده و در جنگ اقتصادی 
هم مبانی زیرساخت و خدمات عمومی است که 

باید از آن استفاده شود.

بانک مرکزی ضمــن تشــکر از صادرکنندگانی 
که در راســتای مصالح و منافع جامعه نسبت به 
برگشــت ارز حاصل از صادرات اقــدام کرده اند، 
اعالم کــرد کــه درصورت عــدم برگشــت ارز 
 توســط ســایر صادرکنندگان، مطابق مقرارت،
 اســامی متخلفان در رسانه ها انتشــار می شود.

طبــق آنچه بانــک مرکــزی اعالم کــرده، این 
 بانک با توجــه به اصل شــفافیت و بــه منظور 
آگاهی عموم از عملکرد حــوزه تجارت خارجی 
کشور طی دوســال اخیر نسبت به اعالم فهرست 
دریافت کننــدگان ارز بــرای واردات اقدام کرده 
اســت.باتوجه به اینکه در حوزه تجارت خارجی 

توســط عده بســیار اندکی از افراد و شرکت ها 
در مقایســه بــا آحــاد جامعــه حضــور دارند 
 و ضرورت دارد در راســتای اصل شــفافیت در

 اســتفاده از امکانــات و منابع کشــور در بخش 
صادراتی نیز عملکرد آنــان در تولید و صادرات و 
برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح 
 شود.از این رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به 
صادرکننــدگان بــرای تســریع در برگشــت 
ارزهــای حاصل از صادرات خود طی ســال های 
 139۷ )تعــدادی از صادرکننــدگان علیرغــم
 گذشــت مدت طوالنــی از تاریخ صــدور کاال 
و خدمات هنــوز ارزهــای صادراتی این ســال 

را بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بازنگرداندند( 
و 1398 تــا پایــان تیرمــاه ســال جــاری، 
 اعــالم می کنــد درصورت عــدم برگشــت ارز 
مطابــق مصوبــات هیــات وزیــران و مصوبات 
شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی، اســامی 
خدماتــی  و  کاال  صادرکننــدگان  تمــام 
کــه ارزهــای صادراتــی را مطابــق ترتیبــات 
 اعالمــی ایــن بانــک بــه صــورت شــفاف

 به چرخه اقتصادی کشــور بر نمی گردانند را در 
رسانه ها انتشــار خواهد داد تا عموم مردم مطلع 
باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی 
خود باعث تالطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه های 

سرسام آور به آحاد جامعه می شوند.بانک مرکزی 
همچنین ضمن تشــکر از صادرکنندگانی که در 
راستای مصالح و منافع جامعه برابر سیاست های 
ابالغی اقدام به برگشــت ارز کرده اند، خطاب به 
آن دســته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت 
به این مهم اقدام نکرده اند، اعالم کرد که در نظر 
گرفتن فرصت زمانی حداکثــر چهار ماه از تاریخ 
صدور کاال برای برگشــت ارز صادراتی، به منظور 
فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور 
است؛ لذا انتظار می رود صادر کنندگان با تسریع 
در برگشت ارز صادراتی مصالح و منافع جامعه را 

مدنظر قرار دهند.

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

بانک مرکزی متخلفان ارزی  را به مردم معرفی کند

قالیباف:

وزارت ارتباطات  به خدمات پایه  شبکه ملی اطالعات  توجه کند

بانک مرکزی:  ارزها  را نیاورید، اسامی تان منتشر می شود

اولتیماتوم  به صادر کنندگان  متخلف

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

توصیه همتی به بانک ها برای واگذاری سهام خود از طریق بازار سرمایه
رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیالت معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بر تداوم نقش بانک ها در رونق بازار سرمایه تاکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت خروج بانک ها از بنگاه داری از طریق واگذاری اموال و دارائی هایشان  گفت: بانکها با تداوم واگذاری سهام خود در شرایط فعلی بازار سرمایه 
می توانند ضمن کمک به تعمیق این بازار در راستای اصالح و کاهش ناترازی خود اقدام کنند.وی در ادامه بانکها را به فراهم کردن امکان بهره مندی از شرایط مناسب این بازار برای 

افزایش سرمایه از محل صرف سهام به عنوان یک روش متداول و مرسوم در نظام مالی دنیا توصیه کرد.
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  سالهاســت برای تحقق منابع مالیاتی سخن به میان 
می آید اما در عمل نمی توانیم بر روی درآمدهای مالیاتی 
حساب کنیم. در شرایط تحریم مالیات ستانی یکی از 
مهم ترین و اصلی ترین منابع تامین بودجه است که در 

سالهای اخیر خیلی جدی گرفته نشد. 
این قانون الزم االجرا است که هر کسی درآمدی دارد 
باید مالیات بدهد. اگر فرار مالیاتی حذف شود، کل بودجه 
کشور تامین می شود. با این کار دست دولت هم باز است 
و می تواند بودجه مناسبتری ببندد. دولت مجبور است 
که بخشی از درآمد و کســری بودجه خود را از طریق 
مالیات و گمرک تأمین کند؛ امــا هنوز قواعد و قوانین 
منسجم و مشخصی درباره مالیات ستانی وجود ندارد. اگر 

مجموعه حاکمیت به دنبال افزایش درآمد مالیاتی و قطع 
وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی است باید 
حتماً به دنبال وضع قوانین، مقررات و سیاست گذاری 

خوب در این حوزه باشد.
کار مهم دیگری که دولت می تواند در شــرایط فعلی 
انجام دهد و گام های مثبتی نیز برای تحقق آن برداشته 
مولدسازی دارایی اســت. دولت باید دارایی های مازاد 
خود را بفروشد. دولت آن قدر دارایی غیرمولد دارد که 
با فروش بخشی از آن هم می تواند هزینه های یک سال 
خود را پاسخ دهد. در شرایطی که قرار است نفت فروخته 
نشود، منابع درآمدی دولت شامل مالیات، فروش اوراق 

بدهی و مولدسازی دارایی راه حل بهتری خواهد بود.

متوسط ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران تا 
ماه می سال جاری میالدی، ۲۸.۸۳ مگابیت برثانیه 
است که رتبه ایران را با ۱۲ پله صعود در مقایسه با ماه 
مارس سال ۲۰۲۰، به ۶۷ از میان ۱۳۸ کشور رسانده 
است.ســرعت اینترنت از مواردی است که همواره 
برای کاربران دغدغه بوده و یکی از فاکتورهای کیفی 
خدمات اینترنتی محسوب می شــود. در ایران در 
حالی که تا چندین سال پیش برخی معتقد بودند 
فناوری اطالعات و اینترنت، جزو کاالهای لوکس 
اســت و اینترنت ۱۲۸ کیلوبیتی برای دسترسی 
مردم کافی است، اکنون دیگر کمتر کسی از اهمیت 
اســتفاده از اینترنت غافل است و فناوری اطالعات 
به پدیده ای ضروری در زندگی افراد تبدیل شــده 
است. طبق اطالعات وب ســایت Speedtest که 
شاخص های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی 
می کند. در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰، متوسط جهانی 
سرعت دانلود اینترنت موبایل در تمامی کشورها، 
۳۱.۹۵ مگابیت برثانیه و متوســط جهانی سرعت 
آپلود، ۱۱.۳۲ مگابیت برثانیه بود. متوسط جهانی 
سرعت دانلود اینترنت پهن باند ثابت نیز در تمامی 
کشورها، ۷۴.۲۳ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی 
سرعت آپلود، ۴۰.۷۹ مگابیت برثانیه اعالم شد.در 
حال حاضر و طبق آخرین آمار منتشرشــده تا ماه 
می ۲۰۲۰، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت 
موبایل، ۳۳.۷۱ مگابیت برثانیه و متوســط جهانی 
سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۰.۸۹ مگابیت برثانیه 
اســت. همچنین در حوزه اینترنت ثابت، متوسط 
جهانی ســرعت دانلــود، ۷۶.۹۴ مگابیت برثانیه و 

متوسط جهانی سرعت آپلود ۴۱.۰۹ مگابیت برثانیه 
است.

رتبه یک تــا پنج اینترنت موبایــل در جهان تا ماه 
می ۲۰۲۰، بــه ترتیب به کره جنوبــی )۱۰۰.۲۲ 
مگابیت برثانیــه(، امارات متحده عربــی )۹۹.۶۷ 
مگابیت برثانیه(، چیــن )۹۷.۱۰ مگابیت برثانیه(، 
قطــر )۸۹.۱۱ مگابیت برثانیه( و هلنــد )۷۳.۶۹ 
مگابیت برثانیه( تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج 
اینترنت پهن باند ثابت در جهان، به ترتیب به سنگاپور 
)۲۰۵.۱۳ مگابیت برثانیه(، هنگ کنگ )۱۸۳.۲۴ 
مگابیت برثانیه(، تایلند )۱۷۰.۱۴ مگابیت برثانیه(، 
رومانــی )۱۵۹.۳۱ مگابیت برثانیه( و ســوییس 

)۱۵۵.۹۴ مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
اینترنت موبایل ایران در ماه ژانویه ســال ۲۰۲۰ با 
متوسط سرعت دانلود ۲۷.۵۳ مگابیت برثانیه در رتبه 
۷۰ قرار داشت، در بخش اینترنت پهن باند ثابت نیز 
ایران با متوسط سرعت دانلود ۱۸.۴۱ مگابیت برثانیه، 
جایگاه ۱۲۲ جهانی را کسب کرده بود.درحال حاضر 
متوسط ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 
۲۸.۸۳ مگابیت برثانیه و متوســط ســرعت آپلود 
اینترنت موبایل، ۱۱.۵۹ مگابیت برثانیه است که رتبه 
ایران را به ۶۷ از میان ۱۳۸ کشور رسانده و در مقایسه 
با رتبه ۷۰ در ژانویه سال جاری میالدی، حاکی از 
صعود ۳ رتبه ای است.همچنین نسبت به ماه مارس 
سال جاری که ایران در رتبه ۷۹ قرار داشت، صعودی 
۱۲ رتبه ای را تجربه کرده اســت. طبــق این آمار، 
اینترنت موبایل ایران در حــال حاضر از آذربایجان 

و باهاماس کندتر و از فیجی و تونس سریع تر است.

معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل 
پرونده برای یک واحد متخلف تولید تایر به ارزش ۱۱ 
میلیارد ریال خبر داد و اعالم کرد که تا تصمیم گیری 
نهایی بر اساس اسناد مالی شرکت های تولید تایر، آن ها 
مجاز هستند به طور علی الحساب ۳۰ درصد افزایش 
قیمت را اعمــال کنند. وحید منایــی درباره افزایش 
قیمت الستیک اظهار کرد: با توجه به مذاکرات صورت 
گرفته در جلسه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ کارگروه ستاد تنظیم 
بازار مقرر شد به طور علی الحساب ۳۰ درصد افزایش 
قیمت تایر شرکت های تولیدی مربوطه اعمال شود تا 
پس از ارایه اسناد کامل، قیمت تمام شده محصوالت هر 
شرکت توسط این سازمان بررسی و اقدام الزم صورت 
گیرد. همچنین به گفته وی اخیرا "نواقص اسناد مالی 
شرکت های مذکور رفع و مراتب از سوی دفتر بررسی 

قیمت درحال رسیدگی است.

این مقام مســئول در ادامــه درباره گران فروشــی 
شــرکت های تایرســازی نیز گفت: طی سال جاری 
گزارش تخلفی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها به سازمان حمایت اعالم نشده، اما بر اساس 
شکایت دریافتی و بررسی فعالیت یکی از شرکت های 
تولید کننده در خصوص قیمت فروش تایر در ســال  
۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، پرونده آن واحد به دلیل گرانفروشی به 
ارزش بیش از ۱۱ میلیارد ریال برای این سازمان محرز و 
لذا اقدام الزم برای تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی 
انجام شده است. اوایل خرداد ماه ارز دولتی برای واردات 
الستیک حذف شده و ارز تخصیصی به این گروه کاالیی 
نیمایی شد که به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
تایر باتوجه به اینکــه ۴۰ درصــد ارزش مواداولیه را 
مواداولیه خارجی و وارداتی تشکیل می دهد، هرگونه 
تغییر نرخ ارز به میزان این ۴۰ درصد مستقیما بر قیمت 

تمام شده اثرگذار است و آن را افزایش می دهد.

یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد کرد در شرایط حاضر 
که با بحران کرونا مواجه هستیم و مردم هم عالقمند 
به دریافت خدمات اینترنتی و غیرحضوری هستند، 
ضمن اعتمادسازی در جامعه، فضا برای ایجاد کسب 
و کارها و ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی به شکل 
مطلوب فراهم شود.حمید حاج اسماعیلی درباره برنامه 
دولت برای تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کار 
و کاهش زمان صدور مجوزهــا اظهار کرد: بیش از دو 
دهه است که هدفگذاری در خصوص ایجاد زیرساختها 
برای آغاز دولت الکترونیک در کشــور صورت گرفته 
ولی متاسفانه طی این مدت پیشرفتها محسوس نبوده 
است. در حالی که هدف این بود که بتوانیم با استفاده از 

ابزارهای نوین بخشی از مشکالت کشور را حل کنیم.
وی ادامه داد: هزینه های کشور به ویژه در بخش حمل 
و نقل، انرژی و رفت آمد نسبت به سرانه کشور بسیار 
باال است و ما نسبت به نرم جهانی هزینه های بیشتری 
را برای امورات مردم انجام می دهیم. به همین دلیل 
یکی از اهداف دولت الکترونیک، تسهیل گری در انجام 
امور و ایجاد خدمات برای مردم بوده است لذا با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و محدودیتهایی که به لحاظ 
رعایت پروتکل های بهداشتی به وجود آمده ضرورت 
حرکت به ســمت دولت الکترونیــک بیش از پیش 

احساس می شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به تغییرات گسترده ای که در 

بستر فضای مجازی در دنیا شاهد هستیم، گفت: به 
دلیل استفاده از تکنولوژی و تغییر و تحول در مشاغل 
متعدد الزم است بستر جدیدی برای فعالیتهای بازار 
کار در حوزه اینترنت فراهم شــود و مساله استفاده از 
فضای اینترنت به شــکل چندجانبه مورد توجه قرار 
گیرد.این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تحقق دولت 
الکترونیک جزو برنامه هــای میان مدت و بلندمدت 
دولتها است، گفت: با اســتقرار دولت الکترونیک هم 
دسترســی مردم به انجام امور آسان تر می شود و هم 
بروکراسی های اداری پرهزینه و زمان بر در کشور تقلیل 
می یابد و در نهایت از هدر رفت سرمایه های ملی که 
هزینه رفت و آمد، انرژی و حمل و نقل به کشور تحمیل 

می کند، جلوگیری می شود.
حاج اسماعیلی به ایجاد و گسترش بسیاری از کسب 
و کارها در بســتر فضای مجازی اشاره و اظهار کرد: با 
توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید و بر اساس 
هدفگذاری صورت گرفته در دولت، مقرر شده مدت 
زمان ثبت و تاسیس شرکتها کوتاه باشد که اقدام خوبی 
است ولی کفایت نمی کند چون ما باید فضاهایی را که 
می تواند استعدادهای جدید را در کشور شکوفا کند 
مطرح کنیم ولی متاسفانه در این حوزه برنامه جدی 
نداریم و نتوانسته ایم از مشاغلی که در بستر اینترنت و 
فضای مجازی شکل گرفته اند، حمایت جدی صورت 

دهیم و خیلی از این مشاغل بیمه نیستند.

برخورد با لوازم خانگی فاقد 
شناسه از روز گذشته آغاز شد. 
با این وجود کارشناسان نگران 
اند که بار دیگر اعمال فشارها 

مانع از اجرای این طرح شود.
پس از گذشــت هفت ســال از ابالغ آئین نامه اجرایی 
شناسه های کاال و رهگیری کاال و تعویق چندباره اجرای 
این آئین نامه در بازار لوازم خانگی، قراربر این شد تا از یکم 
تیرماه این قانون در سطح کشوری اجرایی شود و مقرر 
شد متخلفان با برخوردها و جرایم قانونی روبرو شوند. 
بعد از دســتور روحانی برای کنترل بازار لوازم خانگی، 
دولت دوباره موضوع طرح شناسه و کد رهگیری را مطرح 
کردند، طرحی که به بهانه آن شــبنم و ایران کد را غیر 
فعال کردند اما با گذشت ۷ سال هنوز نتوانسته اند آن را 

راه اندازی و به مرحله اجرا برسانند.
اما فعاالن بازار لوازم خانگی از فشار برخی افراد مبنی بر 
جلوگیری از اجرای این طرح در ســالهای گذشته خبر 
می دهند. پس از سالها در دی ماه سال گذشته اجرای 
آئین نامه اجرایی شناســه های کاال و رهگیری کاال به 
طور جدی مطرح و قرار بر این شــد تا این آئین نامه به 
صورت گسترده بخصوص در بازار لوازم خانگی اجرایی 

شود. اما اعمال فشــار از یک سو و عدم همکاری برخی 
از فروشــگاهها و واردگنندگان از ســوی دیگر موجب 
شــد تا این طرح در مرحله ابتدایی اجرای خود متوقف 
شود. پس از آن نیز علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد 
مرکزی مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز، تاریــخ الزم االجرا 
شدن طرح شناسه کاال برای گروه لوازم خانگی را از ۲۸ 

اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرد. متاسفانه به همان 
دالیل و البته اعمال نفوذ عده ای این طرح مسکوت ماند 
تا روزی که مسئوالن اعالم کرده اند این طرح باید از روز 
یکم تیرماه سال جاری به مرحله اجرا دربیاید. متاسفانه 
کارشناسان بازار لوازم خانگی و تولیدکنندگان در این 
حوزه امیدی به این گذشــت زمان ها و تاکیدات مکرر 

مسئوالن برای اجرایی شدن آئین نامه ای که سالها خاک 
خورده است ندارند و معتقدند که باز هم اعمال فشارها 
و نفوذها اجازه اجرای این طرح و ساماندهی بازار لوازم 

خانگی را نخواهد داد. 
همچنین از طرفی دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم، با 
وجود تصویب و ابالغ رسمی قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در اواخر سال ۱۳۹۲، به دلیل برخی مشکالت اجرایی 
طرح شبنم و همچنین عدم تمایل به ادامه طرح از سوی 
مسئولین وقت، روند شناسه دار کردن و رهگیری کاالها 

به کلی متوقف شد.

طرحی که راه فرار زیادی دارد
از طرفی دیگر به اعتقاد فعاالن بازار لوازم خانگی در حال 
حاضر با اعمال نصب کد شناســه بر روی کاالها تغییر 
چندانی در عدم فروش کاالهای قاچاق به وجود نیامده 
چراکه هر کس کد شناسه یک کاال را به راحتی بر روی 
کاالی مشابه نصب کرده و ابزاری هم برای تشخیص این 
موضوع وجود ندارد. فروشــندگان لوازم خانگی اعالم 
می کنند کد شناسه دردی از بازار را دعوا نکرده و فقط 
با تعطیلی بازارها به دلیل کرونا حجم کاالهای قاچاق 
تا حدودی در بازار کاهش یافته است. جالب اینجاست 
کسبه معتقدند این کد نمی تواند در جلوگیری از فروش 
کاالی قاچاق مؤثر باشد زیرا اشکاالت آن راه فرار زیادی 

را برای فروشندگان کاالی قاچاق به وجود آورده است.

برخورد   با   لوازم   خانگی   فاقد   شناسه   پس   از   بارها   تعویق،   از   روز  گذشته  آغاز  شد

لوازم خانگی بدون شناسه قاچاق است
راه های فرار كد شناسه برای فروشندگان وجود دارد                                                         سود قاچاقچیان از تاخیر چندساله اجرای طرح شناسه كاال

سهم 90 درصدی برخی کاال های قاچاق در بازار 
محمدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی

بازار لوازم خانگی نیازمند راهکار جدی و قابل اجرا است تا از این هرج و مرج و آشفتگی خارج شود. سالهاست برای اجرای کد شناسه کاال در این بازار تکلیف وجود داشته اما تا به امروز اجرای این طرح بارها با وقفه روبرو شده و شود این 
تاخیرها را کسانی مانند دالالن و قاچاقچیان در جیب خود سرازیر کرده اند. قانون به صراحت در این باره تکلیفی را معین کرده وتاخیر در اجرای آن توجیهی ندارد. تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی باید در بازار لوازم خانگی حضور داشته 
و با رقبای خود در سطحی برابر رقابت کند. بنابراین باید اجرای طرح کد شناسه کاال اجرایی شود. هشت گروه شامل تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرف شویی، جاروبرقی، پکیج و چرخ خیاطی باید شناسه کاال 

دریافت کنند. کارخانه ها و تولیدکننده ها با مراجعه به سایتی که وزارت صمت معرفی می کند برای تولیدات خود شناسه دریافت و بر روی آن ها نصب می کنند.
 به ازای هر کاالی ثبت شده در سایت، یک کد رهگیری به صورت تصادفی ارائه می شود که با درج بر روی کاال و رصد آن توسط مسئوالن ذی ربط، می توان کاالی قاچاق را از کاالی اصلی تولید داخل شناسایی کرد. اما این نکته را نیز 

باید مورد توجه قرار داد که با ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، بازار بیست هزار میلیارد تومانی این کاال ها در حال پرشدن با کاالی قاچاق است.
 حجم قاچاق در مناطق مرزی بیشتر از سایر مناطق است به طوری در برخی از کاال های قاچاق شاهد تصاحب ۹۰ درصدی بازار هستیم. باید از تولید داخلی حمایت کرد اما، بخش عمده ای از بازار در اختیار اجناس قاچاق قرار گرفته 

است و تمام حمایت هایی که از تولید داخل می شود را از بین می برد. پرداخت نکردن حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده موجب شده تا قیمت کاالی قاچاق ارزان تر از کاالی تولید داخل شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com
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سرعت اینترنت موبایل ایران در رتبه ۶۷ جهانی

تا بررسی كامل 3۰ درصد افزایش قیمت مجاز است

رفع نواقص اسناد مالی تایرسازان

خدمات اینترنتی هزینه های مردم را کاهش می دهد

توانایی سازندگان مسکن باال است
ایرج رهبر، رئیس کانون سراسري انبوه سازان مسکن

مشکل اصلی در بازار مسکن کشور همانطور که بارها به آن اشاره داشته ایم کمبود تولید است و دولت باید راهکارهای 
جدیدی را برای حل این مشکل ارایه دهد. طرحی که مشابه آن در سال گذشته از سوی دولت ارایه شد با اشتقبال چندانی 
مواجه نبود. بنابراین باید دولت به فکر راهکاری باشد تا توان متقاضی برای خرید را افزایش دهد اما امروز شاهد هستیم بار 
دیگر با تکرار حمایت یارانه ای از ساخت و ساز می خواهد بازار مسکن را سروسامان دهد. امروز متقاضی توانی برای خرید و 
اجاره مسکن ندارد چراکه به دلیل کمبود واحدهای مسکونی و حضور عده ای دالل با گرانی سرسام آور در این بخش روبرو 
شده ایم.  همچنین اینکه کشور ساالنه با کمبود تولید مسکن مواجه است سالهاست که عنوان می شود پس اگر دولت 
سختگیری های خود را در حوزه سرمایه گذاری مسکن و تولیدات این بخش کاهش ندهد سرمایه گذاران و سازندگان 
بخش مسکن برای ورود به بازار مسکن رغبت نخواهند داشت. هر چند در کنار تقویت سازندگان باید طرف تقاضا نیز تقویت 
شود تا سازندگان مسکن از بابت فروش واحدهای مسکونی تولید شده مطمئن شوند. سازندگان بخش خصوصی ساالنه 
۳۰۰ هزار مسکن تولید می کنند و این عدد عددی نیست که مورد قبول باشد. به عبارتی بخش خصوصی بازار ساخت 
و ساز را ترک کرده است. این در حالی است که توانایی سازندگان مسکن باال است اما سوال و درخواست این است که 
دولت به خوبی می داند که کدام یک از انبوه سازان توانایی و رغبت تولید مسکن را دارد و باید او را مورد حمایت قرار دهد.

بروکراسی در اخذ مجوز ساخت تا پایان کار
مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن

فضای کســب و کار در صنعت ساختمان دچار معضالت جدی شده اســت که بخش تسهیالت تامین مالی یکی 
از اجزای تشکیل دهنده فاکتورهای ساخت مسکن است. این بدان معناســت که تامین مالی به تنهایی نخواهد 
توانست بازار مسکن را کنترل و اجاره بها را کاهش دهد. درست است که تامین مالی و تسهیالت حمایتی نیز مهم 
 است اما تا مشکالت مهم دیگری که در صنعت ساخت و ســاز وجود دارد حل نشود این فاکتور به تنهایی کارساز

 نخواهد بود. 
اخذ مجوزهای ساختمانی و فرآیند گرفتن مجوز ساخت تا پایان کار ساختمان زمانبر و فرسایشی است که در کنار 
نوسانات قیمتی، امکان برنامه ریزی برای سرمایه گذاران بخش مسکن را دچار مشکل ساخته است. وقتی مشوق ها 
در بخش مسکن تاثیرگذار خواهند شد که ترکیب الزامات ساخت و ساز به صورت کامل باشد و نبود حتی یک عامل 

می تواند تاخیر را در ساخت و سازها رقم بزند. 
از طرفی دیگر بخش عرضه طرف مقابل تقاضاست که باید دولت باید به دنبال تقویت هر دو طرف باشد. در صال باید 
انطباق الگوی تقاضا با الگوی ساخت را داشته باشیم. امروز میانگین متراژهای تولید شده در تهران ۱۴۰ متر مربع به 

ازای هر واحد مسکونی است و این در حالی است که تقاضا برای ۷۵ متر مربع به ازای هر واحد مسکونی است. 

بازار ساخت و ساز این روزها 
در شرایط مناسبی به سر نمی 
برد و در حالی که اکثر مردم 
از گرانی مســکن و اجاره بها 
شکایت دارند و روز به روز به 
آمار مستاجران اضافه می شود، حتی طرح های حمایتی 
دولت از سازندگان نیز نتوانسته آنان را به بازار ساخت و 
ساز وارد کند. سازندگان بر این اعتقادند که مردم توان 
مالی خرید ندارند، روی این حساب بسیاری از سازندگان 
هم دست نگاه داشته و فعال در این بازار سرمایه گذاری 
نمی کنند. به هر ترتیب عقب ماندگی ساالنه ۷۰۰ هزار 
مسکن در کشور این پیام را به جامعه القاء می کند که 

شاید دولت شرایط ساخت و ساز را مهیا کرده اما تولید 
مسکن صورت نمی گیرد حال سوال این است که مقصر 

این عقب ماندگی کیست؟
اما وزیر راه و شهرسازی که سال گذشته از ارائه تسهیالت 
به سازندگان مسکن اجاره ای خبر داده بود، مجددا اعالم 
کرد: کسانی که قصد دارند واحد مسکونی اجاره ای تولید 
کنند اعم از نهادها یا اشخاص حقیقی از سوی وزارت راه، 
زمین ۹۹ ساله همراه با تسهیالت ساخت مسکن دریافت 
می کنند. موضوع ســاخت »مسکن اســتیجاری« به 
صراحت در قانون )ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن مصوب ۱۳۸۷( آمده است، اما جامعه سازندگان 
و سرمایه گذاران در سالهای گذشته از ساخت مسکن 

استیجاری استقبال نکردند.
وزارت راه و شهرسازی تابستان سال گذشته با دعوت 
از ســرمایه گذاران برای تولید مســکن استیجاری در 

اطالعیه ای اعالم کرد: انبوه سازان و سرمایه گذاران برای 
ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژه ای 
از دولت دریافت می کنند، اما باز هم از تابســتان سال 
گذشته تاکنون کلنگ ساخت هیچ مسکن اجاره ای به 
زمین خورده نشد. در همین راستا »محمد اسالمی« 
در خصوص برنامه دولت برای ســاماندهی بازار اجاره 
بها، گفت: به دنبال عملیاتی شــدن »طرح اجاره داری 
حرفه ای« هستیم تا بتوانیم در درازمدت بازار اجاره بها 

را کنترل کنیم.
وی گفت: اجاره داری حرفه ای در کشورهای پیشرفته 
اجرایی می شــود و شــرکت های بزرگی هستند که 
خانه هایی که متعلق به خودشان است را اجاره می دهند، 
همچنین شرکت هایی هستند که در جایگاه کارگزار 
خانه های مردم را با الگویی مشخص به صورت سالیانه یا 
بلندمدت اجاره می دهند. اسالمی با اعالم اینکه درصدد 

گسترش و اجرای طرح اجاره داری حرفه ای هستیم، 
گفت: کســانی که قصد دارند واحد مسکونی اجاره ای 
تولید کنند اعم از نهادها یا اشــخاص حقیقی از سوی 
وزارت راه زمین ۹۹ ســاله همراه با تسهیالت ساخت 

مسکن دریافت می کنند.
وزیر راه گفت: بعد از ســاخت این خانه ها از آنجایی که 
سازنده خانه های اجاره ای از دولت یارانه دریافت کرده 
اند باید به نرخ های مصوب، خانه ها را اجاره دهند. وزیر 
راه و شهرســازی از پیشــنهاد وزات راه به شهرداری و 
انبوه سازان خبر داد و گفت: ساخت مسکن اجاره ای در 
دستور کار وزارت راه است و به شهرداری و دستگاههای 
که شرایط ساخت مسکن را دارند پیشنهاد دادیم وارد 
این کار شوند و یا اجرای اجاره داری حرفه ای که دغدغه 
جمعی مستاجر کشور است، را برای دستیابی به مسکن 

با نرخ عادالنه و مصوب توسعه دهند.

سازندگان با وجود طرح های حمایتی دولت تمایلی به ساخت و ساز مسکن ندارند

ناکامی دولت در اجاره داری حرفه ای
بخش خصوصی بازار ساخت و ساز را ترک كرده است                                            وزیر شهرسازی: تولیدكنندگان مسکن استیجاری از دولت یارانه می گیرند 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دولت به دنبال مولدسازی دارایی
ادامه سرمقاله
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بالغ كالهبرداری »وس« در دست رسیدگی قضايی
رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت: مبالغی که تحت عنوان »سرویس 
خدمات ارزش افزوده« به صورت ناخواســته از یک میلیون و۲۰۰ هزار مشترک موبایل 
کسر شده بود، در دست رسیدگی قضایی قرار دارد.حسین فالح جوشقانی با اشاره به نتایج 
اجرای مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده موبایل )وس( گفت: بازار ۲۷۰۰ میلیارد تومانی 
خدمات ارزش افزوده موبایل با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پایان 
یافته است.وی با بیان اینکه این مصوبه در راستای ساماندهی سرویس ارزش افزوده از ۱۵ 
خرداد ماه اجرایی شده است، گفت: طی دو هفته اخیر بررسی ها نشان می دهد که مشترکان 
استقبال خاصی از سرویس های ارزش افزوده نداشتند و این سرویس را روی خطوط خود 
فعال نکردند.رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: پس از اجرای مصوبه 
جدید »وس«، استفاده از این سرویس تحت عنوان »اعتبار ارزش افزوده برای کاربران« 
اجرایی شد به این معنی که مشترک باید برای استفاده از خدمات »وس«، بسته اعتباری 
خریداری کند؛ در غیر این صورت اپراتور نمی تواند این خدمات را برای وی فعال کند. این 
سازوکار باعث می شود هزینه سرویس »وس« نیز در قبوض مشترکان دائمی به صورت 
مجزا دیده شود و این طور نخواهد بود که اگر این قبض را پرداخت نکرده باشد، کل سرویس 
موبایل وی قطع شود.فالح جوشقانی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد با اجرای این مصوبه 
جدید تاکنون حدود ۱۶ هزار مشترک همراه اول و ۸۰ هزار مشترک ایرانسل، این سرویس 
را فعال کرده اند و بسته اعتباری خریدند و سایر مشترکان تلفن همراه تمایلی به استفاده 
از خدمات ارزش افزوده نشان ندادند.وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ 
شکایت مربوط به خدمات ارزش افزوده و پایان زودهنگام بسته های اعتباری کاربران بود که 
پس از اجرای استعالم وضعیت فعال سازی این خدمات، مشخص شد که یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر از این خدمات شکایت داشتند که این شکایت به مراجع قضایی ارائه شد.رئیس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به قول وزیر ارتباطات برای بازگشت 
مبالغ کالهبرداری از خدمات »وس« گفت: این شکایت هم اکنون در مراجع قضایی تحت 
بررسی است و در صورتی که کالهبرداری محرز شود، پول ها به مردم بازگشت داده خواهد 
شد.معاون وزیر ارتباطات در مورد رقم این کالهبرداری گفت: میزان آن مشخص نیست 
اما از شکایت حداقل ۱۰ هزار تومانی تا ۴۰۰ هزار تومانی داشته ایم.وی تأکید کرد: ما بر 
مصوبه جدید »وس« نظارت کامل داریم و تمام سرویس هایی که فعال می شوند، طبق این 
مصوبه باید تحت نظارت رگوالتوری قرار گیرند و اپراتورها در این خصوص باید به ما گزارش 
دهند.فالح جوشقانی افزود: بالغ بر ۷۰۰ شرکت در حال ارائه خدمات ارزش افزوده موبایل 
هستند که فعالیت آنها باید شفاف باشد اگرچه این شرکت ها از ما مجوز نمی گیرند اما در 
صورت اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، فعالیت آنها تحت قانون و به 
صورت شناسنامه دار اجرایی شده و شاهد شفاف سازی در این حوزه خواهیم بود تا مردم 

مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و متضرر نشوند.

گرنت اشتغال برای شــركت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها 

رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران گفت : شرکت های دانش بنیان با اجرای 
طرح جیکو ) job in company( از گرنت اشتغال نیروی متخصص دانشجو بهره مند 
می شوند. طرح جیکو استفاده از دانشجویان متخصص در شرکت های دانش بنیان 
برای اشتغال و توسعه فناوری است. عباس زارعی هنزکی روز یکشنبه در مراسم امضای 
تفاهم نامه سه جانبه توسعه کسب و کارهای فناور حوزه ارتباطات که در ساختمان 
مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهارداشت: منابع دانشگاه تهران، نیروی انسانی 
است که می تواند به عنوان کارگران علمی درقرن ۲۱ و دوره تحول دیجیتال درخدمت 
جامعه باشند،رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود: در تفاهم نامه سه جانبه 
ای که امروز برای توسعه کسب و کارهای فناور منعقد شد، شکل گیری هاب فناوری 
پیش بینی شده است که در آن هم دانشگاه در مسیر توسعه کار می کند و هم دو راس 
دیگر آن به ماموریت  سازمانی خود می رسند. وی خاطرنشان کرد: پارک علم وفناوری 
و مرکز رشد دانشگاه تهران ۲۰ سال است که  کار خود  را با هدف تغییر ایده دارای بازار 
به  کسب و کار و فضایی که ایده دانشجویی را به ثروتی که برای کشور باقی بماند ، شروع 
کرده است.زارعی هنزکی ادامه داد: شبکه توسعه فناوری که دردانشگاه تهران شکل 
گرفته، سعی دارد که پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مراکز رشدونوآوری درتمام 
دانشگاه و پردیس های وابسته به دانشــگاه تهران درکنار هم قرار گیرند و به کمک و 
مرکزیت این پارک فناوری، ایده تا ارزش افزوده  و بازار را طی کنند. وی همچنین گفت: 
دراین مسیر یکی از مهم ترین مشکالت در جامعه، نیروهای کاری دانش محور در زمان 
نیاز، مشکالت مالی استارتاپ ها و نیز نداشتن دسترسی به منابع انسانی دارای تخصص 
ودانش داخلی است، در این زمینه پارک فناوری دانشگاه تهران طرح جیکو را در زمینه 

اشتغال تخصصی دانشجویی طراحی کرده و در حال اجرا است .

معرفی كتاب رمیتانس نقش آن در اقتصاد
 رمیتانــس و نقــش آن در اقتصاد 
نوشــته دکتر رحمان ســعادت و 
دیگران )دکتر پیــام نادری و آقای 
حامد ســلطانی نــژاد( کتابی در 
حوزه اقتصاد بین الملل اســت. این 
کتاب بوسیله انتشــارات نور علم 
در سال۱۳99 چاپ شــده است. 
کتــاب حاضر در راســتای تدوین 
مجموعه ای نسبتا جامع از مبحث 
رمیتانس که زیرمجموعه مباحث 
اقتصــاد بین الملــل اســت، برای 
دانشجویان رشــته اقتصاد تدوین 
شده اســت. عالرغم اینکه در دنیا 
کتاب های متعــددی در خصوص 
رمیتانس  به زبان انگلیسی و زبان های دیگر نوشته شده است. اما این کتاب اولین 
بار در ایران در ارتباط با رمیتانس ناظر بر مســائل اقتصادی و اجتماعی نگاشته 
شده است. رمیتانس چیست؟ رمیتانس پول ارســالی توسط فردی که در خارج 
از کشور خود مشغول به کار است، برای شــخص یا خانواری که در کشور آن فرد 
زندگی می کند. رمیتانس از طریق کانال های مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهم 
و قابل توجهی بر بخش های مختلف اقتصاد و درنتیجه بر رشــد اقتصادی کشور 

میزبان دارد.
این کتاب در دو بخش تنظیم شده که در مجموع شامل شش فصل است. فصل اول 
اختصاص به مفهوم مهاجرت بعنوان پیش درآمدی برای رمیتانس دارد. در فصل 
دوم مفهوم رمیتانس و نظریه های آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند. در فصل 
سوم ارتباط رمیتانس و رشد اقتصادی و پیامد های سیاستی رمیتانس مورد بحث 
واقع شده اســت. فصل چهارم به ارتباط رمیتانس و نرخ ارز و اثرات ترازپرداختی 
آن اختصاص دارد. در فصل پنجم ارتباط رمیتانس و اشــتغال بررســی می شود 
و درنهایت، فصل ششــم به بررســی اهمیت و نقش رمیتانس بر اقتصاد خانواده 
می پردازد.الزم به ذکر اســت کتاب دیگری از همین نویســنده با همکاری دکتر 
مسعود موسوی شفاهی با عنوان" اقتصاد سیاسی بین الملل و دیپلماسی اقتصادی" 
به چاپ رسیده است. کتاب حاضر را انتشارات دانشگاه سمنان در سال ۱۳9۴ به 
چاپ رسانده است. نویســنده کتاب دیگری با عنوان "صد سال اقتصاد ایران" در 

دست تهیه دارد که تا پایان سال به زیور طبع آراسته خواهد شد. 

اخبار

معرفی کتاب

امــروز صــدای اعتراض 
ســهامداران عدالتــی به 
گوش می رســد که برای 
باز شدن گرهی از کار خود 
حاضر شــدند ۳۰ درصد 
سهامشــان را بفروشند. ســهام عدالت و ماجرای 
آزادسازی آن خود قصه نانوشته ای است که هر روز 
وارد فصل تازه ای می شود و گرهی رقم می خورد 
تا هرازچندی با اوج گرفتن اعتراضات، مســئولی 
حاضر به پاسخگویی شود. »هنوز پول فروش سهام 
عدالت رو بانک ملی واریز نکرده، تــو رو خدا پول 
منه مســتاجر که از تهران اومدم توی بیابون پرند 
زندگی می کنم رو بانک ملی بده! لطفا آقای فهیمی 
رسیدگی کنید خواهشا!« این صدای اعتراض صدها 
نفری است که در جریان فروش ۳۰ درصد سهامشان 
راه خود را به بانک ها کج کردند. بررسی های »کسب 
و کار« نشان می دهد با وجود آنکه نزدیک به یک ماه 
از ثبت فروش خیلی از سهامداران عدالت در بانک 
ها گذشته اما تعدادی از بانک ها هنوز هیچ واریزی 
نداشته اند و تعدادی از آنها مبلغی متفاوت به حساب 
مردم واریز کرده اند. در حالی که مخاطبان هر روزه 
با پیام های بسیاری از مشکالت خود در مورد سهام 
عدالت می گویند، اما مسئوالنی که در این خصوص 
باید پاســخگو باشند راه پاســخ ندادن را در پیش 
گرفته اند. یکی از سهامداران در گفتگو با »کسب و 
کار« می گوید: »من از ۶ خرداد در اپلیکیشــن ایوا 
بانک ملی برای خودم و خانواده ام ۳۰ درصد فروش 
سهام عدالت رو ثبت کردم و کد پیگیری هم گرفتیم 
اما تا این لحظه برای هیچ یــک از ما یک ریال هم 

واریز نشده است. شماره شبای همه ما هم درست 
است. چرا بانک ملی جوابگو نیست.؟«

این در حالی اســت که پیش از این اعالم شــد که 
ســهامداران عدالت صرف نظر از این که کدام یک 
از روش های مســتقیم یا غیرمســتقیم مدیریت 
سهامشان را انتخاب کرده اند، می توانند با مراجعه 
به شعب بانک هایی که شماره شــبای آن را برای 
دریافت سود در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند، 
فرم فروش وکالتی ۳۰ درصد از ســهام خود را پر 
کرده و یکی دو روز بعد، وجه حاصل از فروش این 

قسمت از سهام عدالت خود را دریافت کنند. 

نارضایتی مراجعان از سامانه سعدی
همچنین ســامانه »ســعدی« به عنوان نخستین 
سامانه فروش اینترنتی سهام عدالت در بورس ایران 

راه اندازی شد تا ســهامدارانی که روش مستقیم را 
انتخاب کرده اند از طریق این ســامانه سهام خود 
را مدیریت یا نســبت به فروش آن اقدام کنند. اما 
این ســامانه نیز برای ســهامداران مشکل آفرین 
بوده اســت، برخی از ســهامداران اظهار کرده اند 
که این ســامانه پاسخگویی و پشــتیبانی ندارند، 
همچنین با وجود اینکه بیش از چند هفته اســت 
که درخواســت فروش ســهام خود را به ســامانه 
داده اند اما هیچ گونه واریزی انجام نشــده اســت. 
ســهامدارانی هم که از طریــق کارگزاری ها برای 
مدیریت سهام عدالت خود اقدام کرده اند از مشکالت 
دیگری می گوینــد، بنابراین بخشــی از جمعیت 
۱۷ میلیــون نفری دارنــدگان ســهام عدالت که 
 روش مســتقیم را انتخاب کرده اند با این مشکالت 

مواجه هستند. 

مردم صبوری کنند
سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت در همین 
رابطه در مــورد تاخیــر در واریــزی مبلغ گفت: 
»زمانی که ســهم فروش می رود، اگر سه شــنبه 
فروش رفته باشــد، بانک مبلغ را شنبه هفته بعد 
و اگر چهارشــنبه فروش رفته باشــد، بانک مبلغ 
را یکشــنبه هفته بعــد دریافت می کنــد. یعنی 
زمانی فروشــی را انجام می دهد دو روز بعد به پول 
می رســد. از این رو درخواســتم این است افرادی 
 که ســفارش گذاشــته اند چنــد روزی صبوری

 کنند.«
»کســب و کار« در گفتگــو با یک کارشــناس، 
بــی انضباطــی بانــک هــا و بــی اعتمــادی 
 مــردم نســبت بــه بانــک هــا را بررســی

 می کند.

مشكالت سهامداران عدالت ادامه دارد 

نارضایتی  مردم  از  واریز نشدن پول فروش سهام عدالت
تاخیر چند باره در واريز پول فروش سهام عدالت

بانک ها  و  تیشه  به  ریشه  اعتماد عمومی
عباس علوی راد، اقتصاددان

یکی از مواردی که برای موفقیت سیاست های اقتصادی و سیاست هایی که در حوزه پول و بانکداری اعمال می شود بسیار موثر است، این است که درجه اعتماد کارگزاران اقتصادی یا مخاطبان این سیاست ها نسبت 
به سابقه و عملکرد نهاد پولی و به طور مشخص بانک ها به چه میزان باشد. بنابراین مساله شهرت و اعتبار سیاســتگذار پولی به ویژه بانک ها در حافظه تاریخی مخاطبانشان که مردم یا حداقل بخشی از آنها باشند، 
خواهد ماند. متاسفانه سوابق در سالیان اخیر حداقل در دهه 9۰  نشان می دهد که بانک ها در اعمال سیاست هایی که برای اجرا اعالم کردند، وفاداری خوبی را نشان ندادند و این مساله باعث شده که اعتماد کارگزاران 
اقتصادی به ویژه مردم نسبت به این بازیگر مهم بازار پول کشور خدشه دار شود. مصادیق زیادی وجود دارد که نشان می دهد چطور در جریان زمان این اعتماد دستخوش تغییر و تحول و کاهش شده است. نمونه آن 
ابتدای دهه 9۰ است که بانک ها از مردم خواستند که برای سپرده گذاری ارزی اقدام کنند؛ اما بعد از سررسید شدن این سپرده ها زمانی که سپرده گذاران برای دریافت سپرده ارزی خود به بانک ها مراجعه کردند، 
بانک ها به جای ارز، ریال به سپرده گذاران پرداخت کردند و این کار باعث بی اعتمادی شدیدی شد که آثار آن هنوز باقی مانده است. به همین دلیل با وجود اینکه در دو سال اخیر بارها بانک مرکزی طی بخشنامه هایی 
تصمیم به احیای سپرده گذاری ارزی گرفته تا به نوعی ارزهای خانگی را به بانک ها بکشاند به خاطر بی اعتمادی گذشته دیگر مورد استقبال قرار نگرفت. از مصادیق دیگر که باعث بی اعتمادی مردم به بانک ها شده، 
مساله نوسانات مستمر و گاه و بیگاهی است که روی نرخ سود بانکی و با تصمیم گیری های خلق الساعه انجام می شود. به طور مثال در شهریور ۱۳9۶ نرخ سود بانکی از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت؛ اما پس از 
کمتر از ۶ ماه در بهمن همان سال نرخ سود یکساله به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین این تغییر و تحوالت و تغییراتی که روی نرخ سودهای بانکی اعمال شده سردرگمی و بی اعتمادی را نسبت به سیاست های 
بانکی ایجاد کرده است. مصداق بارز دیگر در مورد بخشنامه بانک مرکزی در مورد امهال اقساط وام های قرض الحسنه بود که بار دیگر بانک ها با عملکرد خودشان به اعتماد عمومی ضربه زدند. بدین ترتیب که برخالف 
بخشنامه بانک مرکزی تعدادی از بانک ها این اقساط را از حساب ضامنان برداشت کردند و همچنین بدون توجه به مصوبات خود دولت همچنان فشار آوردند که اقساط تسهیالتی که دادند را وصول کنند. همچنین در 
جریان پرداخت تسهیالت به دنبال دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و مشاغل مختلف در جریان بحران کرونا وقتی کارگزاران اقتصادی و بنگاه ها برای دریافت این تسهیالت به بانک ها مراجعه می کنند با پرسش 
هایی از سوی بانک ها مواجه می شوند و نوع رفتاری که بانک ها با کارگزاران اقتصادی داشتند، باعث شد که اعتماد آنها به سیستم بانکی و سیاست ها و کارکردهایش از دست برود و اخیرا هم می بینیم که با آزادسازی 
سهام عدالت آن ۳۰ درصد سهامی که قرار بود بعد از درخواست مردم برای فروش به حساب آنها واریز شود، در اجرا با بی نظمی هایی روبه روست. مشاهدات میدانی نشان می دهد که مردم از این ناهماهنگی بین بانک 
ها و سیاستگذار در اجرای مصوباتی که اعالم و در عمل به شکل دیگری پیاده می شود به شدت ابراز نارضایتی می کنند و همه اینها یک معنا و مفهوم دارد که در جریان زمان، اعتماد مردم به سیستم بانکی، سیاست 
های اقتصادی و سیاست های پولی دچار خدشه سنگین خواهد شد و در جریان زمان این بی اعتمادی نمی تواند برای سیاســت های اقتصادی و کل فضای تعاملی که الزم است بین عناصر و بازیگران اقتصاد وجود 
داشته باشد ادامه داشته باشد. قطعا به مرور اعتمادها از دست خواهد رفت و رابطه دولت و ملت و بانک ها با این عملکردها در جریان زمان به لحاظ اعتماد به سیاست های پولی و بانکی دچار خدشه بزرگی خواهد شد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

شورای عالی فضای مجازی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و بگوید چه اقدامی در راستای 

منویات رهبری و صیانت از آرمان های انقالب در عرصه IT انجام داده است.

يادداشت

آخر
 کسب و کار

سخنان سخنگوی سازمان تعزیرات در رابطه با اینکه در خرید و فروش های 
آنالین هزینه ارسال کاال به عهده فروشگاه اینترنتی است،واکنش های زیادی 
را در پی داشته است. خبرگزاری مهر سخنان یاسر رایگانی که در برنامه 
تلویزیونی در انتهای الوند سخن گفته بود را اینگونه نقل کرده است: »این 
روزها که خرید اینترنتی زیاد شده است، هم وطنان ما باید توجه کنند که از 
فروشنده معتبر خریداری کنند. فروشنده ای که تلفن ثابت و آدرس ثابت 
داشته باشد. این موضوع امکان پیگیری را برای خریداران فراهم می کند. 
طبق قانون هزینه ارسال کاال به عهده فروشنده است و درصورتی که کاالی 

دریافتی با کاالی خریداری شده مطابقت نداشــته باشد، هزینه مرجوع 
کردن آن بر عهده فروشنده است. هم وطنان ما باید از جایی خرید کنند 
که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف برایشان وجود داشته 
باشد.«سخنان سخنگوی سازمان تعزیزات با واکنش منفی فعاالن حوزه 

کسب وکارهای آنالین مواجه شد:
رضا الفت نســب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کشــوری کسب وکارهای 
مجازی در این رابطه در صفحه توئیتر خود نوشــت: »جناب سخنگوی 
تعزیرات براســاس کدام قانــون می فرمایید هزینه ارســال ســفارش 

اینترنتی بر عهده فروشــنده اســت؟ برادر شــما یک حرفــی می زنید 
کســب وکارها باید جواب مردم و بدهند. ملت پیگیر پس گرفتن هزینه 
ارسال سفارش شــون شدند! لطفا تا پاشنه در فرشــگاه های اینترنتی رو 
نکندند، توضیح بدید یا اصالح بفرمایید«یاســر رایگانــی در این رابطه 
می گویــد: »اشــتباهی در درج صحبت های من صورت گرفته اســت. 
من گفتم هزینــه مرجوع کــردن کاال بــه عهده شــرکت های فروش 
 اینترنتی اســت و منظورم ایــن نبود که هزینــه ارســال کاال بر عهده

 فروشگاه های اینترنتی است.«

هزینه مرجوع کردن کاال با فروشگاه اینترنتی است نه ارسال کاال

نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: ســهم اقتصاد دیجیتال در کشور 
تنها ۶.۵ درصد است که پایین ارزیابی می شود.به گزارش فارس، سیدعلی 
طاهری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی در نشست علنی 
امروز )یکشنبه( پارلمان در جریان ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات اظهار داشت: اگر از علما و فضال درخصوص محتوای فضای مجازی 
نظرسنجی کنیم، متوجه عدم رضایت آن ها از این فضا می شویم.نماینده 
مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به ایرادات 
فنی حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور، اظهار داشت: آمار درصد مکالمات 
موفق، ۵۳ درصد است که پایین محسوب می شود، همچنین ضریب نفوذ 
تلفن ثابت در روستاها ۱۸ درصد است در حالی که این میزان برای اینترنت 
به ۵۰ درصد رسیده که نشان از سیاســتی می دهد که درباره تلفن ثابت 

وجود نداشته و توجه به فضای اینترنت است.وی همچنین ضریب نفوذ ۱۵ 
درصد برای فیبر نوری را پایین توصیف کرد و افزود: این میزان برای سایر 
کشورها مثل چین بسیار باالتر است.این نماینده مردم از استان زنجان در 
مجلس شورای اسالمی در ادامه با انتقاد از سرعت پایین پیاده سازی دولت 
الکترونیک، خاطرنشان کرد: این پروژه صرفا به اسکن مدارک محدود شده 
است، همچنین دیتا سنتر روستایی باید مورد استفاده قرار بگیرد.طاهری 
در ادامه با تاکید بر ضرورت وجود قانون فضای مجازی برای رعایت حداقل 
ها، عنوان کرد: در حال حاضر اینستاگرام جوالن می دهد در حالی که موارد 
مشابه داخلی توان مقابله با آن را ندارند همچنین سهامداری اسنپ و دیجی 
کاال در دست کشورهای خارجی اســت که در صورت صحت آن، شاهد 
مشکالت امنیتی خواهیم بود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه 

داد: پروژه شبکه ملی اطالعات کامل نشده و باعث بروز خسارت به جوانان 
شده است. همچنین ارتباط خوبی میان این وزارتخانه و دانشگاه ها وجود 
ندارد به طوری که علیرغم تحقیقات بسیار در حوزه شبکه های بی سیم، این 
پروژه ها صرفا در حد پایان نامه باقی مانده و به مرحله عملیاتی نرسیده است.

وی اضافه کرد: ســهم اقتصــاد دیجیتال در کشــور تنهــا ۶.۵ درصد 
اســت که پایین ارزیابی می شــود همچنین رتبه ۱۲9 بــرای ایران در 
جهان درباره پهنای باند بسیار پایین اســت.این نماینده مردم از استان 
زنجان در مجلس شــورای اســالمی در پایان با انتقاد از ســرعت پایین 
پیاده ســازی دولت الکترونیک، خاطرنشــان کرد: این پــروژه صرفا به 
 اســکن مدارک محدود شده است، همچنین دیتا ســنتر روستایی باید 

مورد استفاده قرار بگیرد.

سهامداران خارجی اسنپ و دیجی کاال مشکالت امنیتی ایجاد خواهند کرد

ســخنگوی گمــرک ایــران اعــالم کــرد کــه پــس از عبــور از 
 گمــرک الکترونیکــی در حــال پیاده ســازی گمــرک هوشــمند

 هستیم.
به گزارش ایِبنا، سیدروح اهلل لطیفی با بیان این مطلب، گفت: گمرک ایران، 
تبدیل به سازمانی الکترونیکی شده است که  با حذف کاغذ از فرآیندهای 
خود همه رویه ها، از جمله مکاتبات، تشریفات گمرکی، مجوزها، پرداخت ها 
و کنترل ها را به صورت الکترونیکی دنبال می کند و در حال حاضر در صدد 
اجرای گمرک هوشمند برای حذف مداخالت انسانی و انجام امور محوله 
قانونی و هدایت ذینفعان و خدمات گیرندگان در مسیرگمرک هوشمند 

اســت. وی اظهار داشــت: در حال حاضر چندین پروژه هوشمندسازی 
گمرک به طور همزمان در حال انجام است که می توان به مجازی سازی 
هوشمند نظارت های گمرکی، با راه اندازی شبکه های اجتماعی فعاالن 
اقتصادی و گمرک موبایل با هدف رونق تولید، تســهیل تجارت و توسعه 
صادرات کاال و خدمات اشــاره کرد. ســخنگوی گمرک افزود: حرکت به 
ســمت گمرک موبایل به منظور پوشــش تمامی فرآیندها و تشریفات 
گمرکی و نیز به کارگیری بســتر یکپارچه اطالع رســانی و ایجاد شبکه 
گســترده فعاالن و ذی نفعان مجاز اقتصادی از جملــه راهکارهای نوین 
سیستم های اطالعاتی گمرک در کشورهای پیشــرفته جهان است که 

گمرک جمهوری اســالمی ایران نیز به همین منظور با بکارگیری توان 
داخلی و دانش بومی، نســبت به این امر خطیر اقدام کرده و فاز اول این 
موضوع در هفته دولت سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر با راه اندازی 
شبکه اجتماعی »ما« در حال پیگیری است. لطیفی در خصوص عبور از 
شرایط کرونایی کشور در بهره مندی از سازمان الکترونیک گفت: با وجود 
بستر الزم در گمرک ایران و  برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا نیز عالوه 
بر فراهم کردن دسترســی از راه دور، امکان اتصال مدیران و نیز کارکنان 
 گمرک به سامانه های مرتبط سازمانی از طریق شبکه اجتماعی یاد شده 

فراهم شده است.

گمرک هوشمند در مراحل پیاده سازی
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