
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که 
بازار سرمایه از یکی دو ســال پیش رشد خوبی 
کرده است گفت: در سال گذشــته در این بازار 
تعداد ۸۲۰ هزار کد معامالتی صادر شده است که 
این عدد در سه ماهه نخست امسال به یک میلیون 
و پانصد هزار عدد رسیده است.به گزارش ایسنا، 
حســن قالیباف اصل در آیین امضای تفاهم نامه 
مشــترک میان ســازمان بورس و اوراق بهادار 
و ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور ضمن 
تشکر از همکاری ســازمان ثبت اسناد، گفت: در 

سازمان بورس ۱۶۰ فرایند داریم که در حوزه ثبت 
شرکت ها و پذیرش شرکت ها وابسته به خدماتی 
است که در سازمان ثبت ارائه می شود.وی افزود: 
این تفاهم نامــه کار جدیدی نیســت اما کمک 
می کند این فرایندها با سرعت و سهولت بیشتری 
انجام شود و در راســتای اجرای اصل ۴۴ قانون 
اساسی اســت.قالیباف اصل با بیان این که بازار 
سرمایه از یکی دو ســال پیش رشد خوبی کرده 
است گفت: در سال گذشــته در این بازار تعداد 
۸۲۰ هزار کد معامالتی صادر شده است که این 

عدد در سه ماهه نخست امسال به یک میلیون و 
پانصد هزار عدد رسیده است.وی با اشاره به بحث 
آزادسازی سهام عدالت گفت: به دلیل آزاد سازی 
این سهام، ۴۹ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر به دارندگان 
کد سهام داری اضافه می شــوند.رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در پایــان گفت: با برقراری 
ارتباط آنالین میان ســازمان بورس و ســازمان 
ثبت اسناد، صحت سنجی اسناد با دقت و سرعت 
بیشتری انجام می شــود و این کار باعث بزرگتر 

شدن بازار سرمایه می شود.

شــیوع ویروس کرونا در کشــور سرنوشت سهمیه 
نوروزی بنزیــن را تغییر داد و آنطور که مســووالن 
اعالم کرده بودند قرار شــد این ســهمیه در فرصت 
مناسب تری به مالکان خودرو تخصیص یابد که به نظر 
می رسد با صحبت های رئیس جمهوری درباره امکان 
شروع مسافرت ها با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، 
زمان مناسب برای تخصیص سهمیه بنزین نوروزی 
فرا رسیده باشد.به گزارش ایسنا، بعد از سهمیه بندی 
بنزین و نزدیک شــدن به ایام نوروز، موضوع سهمیه 
نوروزی مطرح شد اما شیوع ویروس کرونا در کشور 

و منتفی شدن سفرهای نوروزی بحثهای دیگری را 
مبنی بر تغییر در زمان اختصاص این سهمیه، ایجاد 
کرد، آن زمان علی ربیعی - سخنگوی دولت  - اعالم 
کرد: دولت تالش می کند سهمیه بنزین نوروزی برای 
فرصتی مناسبت تر و بعد از شکست کرونا به کارت های 
سوخت واریز و مورداستفاده قرار گیرد.این درحالی 
است که حسن روحانی - رئیس جمهوری - به تازگی 
گفته است: با بررسی ها در ۳ استان تهران، گیالن و 
مازندران مشخص شد که مسافرت عامل شیوع کرونا 
نبوده و می توان با رعایت نکات بهداشتی به مسافرت 

رفت.این صحبت هــا حاکی از این اســت که عمال 
درهای سفر به سوی گردشــگران باز شده و اکنون 
شهروندان انتظار دارند که در این شرایط فکری نیز 
به حال سهمیه بنزین سفر شــود و هیات دولت در 
این باره تدابیر الزم را در نظر بگیرد.اما فاطمه کاهی 
- سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی - 
درباره این مساله به ایسنا اظهار کرد: هنوز دستوری 
در این رابطه به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
ابالغ نشده است اما اگر تصمیمی اتخاذ شود، مشکلی 

برای توزیع سهمیه نوروزی وجود ندارد.

برخی رانندگان اتوبوس اعالم کــرده اند تعدادی کالهبردار به 
اســم دریافت اطالعات واریز وام ۶ میلیون تومانی کرونا، کارت 
رانندگان حمل و نقل عمومی بین شــهری را خالی کرده اند.به 
گزارش مهر برخی رانندگان اعالم کرده اند که تعدادی سودجو 

و کالهبردار با راننــدگان حمل و نقل عمومی بین شــهری و 
اتوبوس ها تماس گرفته یا پیامک ارسال کرده اند و به بهانه واریز 
وام ۶ میلیون تومانی کرونا، خواهــان دریافت اطالعات کارت 
بانکی آنها شــده و بعضاً کارت های بانکی آنها را خالی کرده اند.

مدل دیگر کالهبرداری به این صورت است که به گفته رانندگان 
اتوبوس، در این تماس ها، از نام سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای یا تشکل های صنفی سوءاستفاده شــده و گفته اند از 
طرف ســازمان راهداری با آنها تماس می گیرند و گفته اند که 

برای دریافت این تســهیالت، مبالغی را جهت عوارض خودرو، 
معاینه فنی خودرو و دیگر هزینه های رانندگان باید به شــماره 
کارتی که برای آنها پیامک می شود، واریز کنند.رانندگان حمل 
و نقل عمومی بین شهری در جریان باشند که سازمان راهداری 

و حمل و نقل جاده ای هیچ گونه مبلغی بابت واریز تســهیالت 
کرونایی از رانندگان دریافت نخواهد کرد.به نظر می رسد پلیس 
فتا می بایست در جلوگیری از وقوع بیشتر این کالهبرداری ها با 

سازمان راهداری همکاری کند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشــور از راه اندازی سامانه 
ثبت الکترونیکی شکایت مؤدیان به شورای عالی مالیاتی 
خبر داد.به گزارش ایسنا، هادی خانی با بیان اینکه چشم 
انداز مالیات الکترونیکی افزایــش رضایتمندی مردم و 
کاهش مراجعات حضوری از طریق انجام کلیه عملیات 
بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی است، گفت: سازمان 
امور مالیاتی کشــور در جدیدترین اقــدام، امکان ثبت 
شــکایت مؤدیان به شــورای عالی مالیاتی را به صورت 
الکترونیکی فراهم کرده اســت.وی درخصوص سامانه 
ثبت الکترونیکی اعتراضات و شــکایات مالیاتی، افزود: 
از طریق این ســامانه کلیه مؤدیان حقیقی و حقوقی که 
اطالعات پرونده آنها در ســامانه های عملیاتی سازمان 
موجود باشــد و نســبت به یکی از اوراق مالیاتی صادره 

اعتراض داشــته باشــند، می توانند با توجه به قوانین و 
مقررات مربوطه، اقــدام به ثبت اعتــراض خود نمایند.
معاون فناوری های مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور 
اظهار کرد: مؤدیان مذکور با مراجعه به ســامانه خدمات 
www. الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس
Tax.gov.ir و با اســتفاده از نام کاربری و کلمه عبور 
دریافتی از خدمات الکترونیک )که پس از اتمام فرآیند 
پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت کرده اند(، می توانند 
از امکانات این بخش استفاده کنند.وی درخصوص انواع 
برگه هایی که امکان اعتراض به آن از طریق این سامانه 
وجود دارد، گفت: پیش از این نیز امکان اعتراض به انواع 
برگ ارزیابی و اعتراض به ابالغیه رای هیات حل اختالف 
مالیاتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک مالیاتی فراهم 

شده بود اما در تغییرات جدید مسیر بلوغ تدریجی ارائه 
خدمات الکترونیکی با رویکرد مدیریــت زمان و هزینه 
برای مودیان تعریف و در دســتور کار قرار گرفت.خانی 
تصریح کرد: مؤدیان مالیاتی می توانند با اعالم شماره نامه 
برگه ای که به آن معترض هســتند، مشخصات تراکنش 
های مالی مرتبط را مشــاهده و مراتب اعتراض خود را با 
جزئیات اعالم کنند. همچنین می توانند نماینده یا وکیل 
خود را مشخص و به ســازمان امورمالیاتی کشور معرفی 
کنند.معاون سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: 
پس از تکمیل اطالعات فرم اعتراض در ســامانه مذکور، 
درخواست مودی از طریق پرتال به سامانه های عملیاتی 
 ارســال می گردد و کد رهگیری جهــت پیگیری های

 آتی نمایش داده خواهد شد.

بحران اقتصــادی ناشــی از ویــروس کرونــا، هر مــاه عمیق تــر از حــد انتظار 
 مــی رود. حــاال صنــدوق بین المللــی پــول نیــز در گــزارش جدیــد خــود،
 پیش بینــی رشــد اقتصــادی جهــان را از منفــی ســه درصــد به منفــی ۴.۹ 
 درصد کاهــش داده اســت.»عالم گیری کوویــد-۱۹ اقتصادها را بــا قرنطینه های

 خانگی بــه تعطیلــی بــزرگ کشــاند؛ اقدامــی کــه اگرچه بــه کنتــرل این 
 بیمــاری و حفظ جان  انســان ها کمــک کرد امــا جهــان را به بدتریــن رکودی

 کشاند که از زمان رکود بزرگ در سال ۱۹۳۰ اتفاق افتاده بود. حاال فعالیت ها در بیش از 
۷۵ درصد از کشورها دوباره بازگشایی شده است. 

اکنــون، شــیوع بیمــاری در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه و 
بازارهــای نوظهــور، دوباره در حال شــدت گرفتن اســت. بســیاری از کشــورها 
نیز رونــد بهبــود و بازیابــی اقتصــاد را آغــاز کرده اند. با ایــن وجــود، در صورت 
 پیــدا نشــدن راه حــل دارویــی، قــدرت بهبــود و بازیابــی اقتصاد به شــدت 
نامطمئن و بی ثبات است و تاثیر نامساعد بیماری روی کشورها و بخش های اقتصادی، 

ادامه خواهد داشت.  در مقایسه با چشم انداز قبلی اقتصاد جهان در ماه آوریل، ما اکنون)در 
ماه ژوئن( رکود عمیق تری را برای سال ۲۰۲۰ و روند بازیابی آهسته تری را برای سال 
۲۰۲۱، پیش بینی می کنیم.« صندوق بین المللی پول با این مقدمه، در گزارش اخیر خود 

خبر از رشد منفی ۴.۹ درصد برای اقتصاد  جهان در سال ۲۰۲۰ داده است.

رکود عمیق تر و از دست رفتن تولید
بر اساس این گزارش، اقتصاد جهان در طول دو سال)۲۰۲۰-۲۰۲۱( بیش از ۱۲ تریلیون 

دالر از تولید ناخالص خود را به دلیل بحران کووید-۱۹ از دست می دهد.
میزان کل تولید از دست رفته برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ از همه گیری 

بیماری بیش از ۱۲ تریلیون دالر خواهد بود. 
رکود ماه آوریل، نشــان  از تولید کمتری در نیمه اول امســال داد. بــا توجه به ادامه 
شیوع بیماری و اصرار بر حفظ فاصله اجتماعی، در نیمه دوم امسال نیز ظرفیت های 
تولید و عرضه آســیب جدی خواهند دید.صنــدوق بین المللی پــول، نااطمینانی 

گسترده ای را در گزارشــی که آخر هفته گذشته منتشر کرد، نشــان داده است. در 
صورتی که روند اقتصاد صعودی باشــد، اخبــار بهتر درباره واکســن ها و درمان ها و 
سیاســت های حمایتی بیشــتر، می تواند باعث از سرگیری ســریع تر فعالیت های  
اقتصادی شــود. در روند نزولی، موج جدیدی از گســترش عفونت، می تواند دوباره 
تحرک و هزینه های مصرف کننده را کاهش دهد، شرایط مالی را سخت تر کند و باعث 
افزایش بدهی ها شــود. تنش های ژئوپلتیکی و تجاری نیز شرایط شکننده تجارت 
 جهانی را شــکننده تر می کنند؛ آن هم زمانی که پیش بینی می شود تجارت جهانی

 حدود ۱۲ درصد سقوط کند. 

روند بازیابی اقتصاد بعد از کووید-۱۹ شبیه به هیچ روند دیگر نیست!
»بحرانی که شبیه هیچ بحران دیگر نیســت، بهبودی نیز خواهد داشت که شبیه به 
هیچ بهبود دیگر نیســت.« صندوق بین المللی پول با این جمله تکلیف سناریوهای 
بازیابی اقتصاد را روشن کرده اســت.در وهله اول، جابجایی بی سابقه این بحران مانع 

بهبود چشــم انداز اقتصادی برای اقتصادهای وابسته به صادرات می شود و همگرایی 
درآمدی بین اقتصادهای توســعه یافته و در حال توســعه را هم به خطر می اندازد.
صندوق بین المللی پول، برای اقتصادهای توسعه یافته رشد منفی هشت درصدی را 
در سال ۲۰۲۰ پیش بینی کرده است؛ برای بازارهای نوظهور منفی سه درصد و  برای 
اقتصادهای در حال توسعه نیز منفی پنج درصد.همچنین ۹۵ درصد از کشورها امسال، 
رشد منفی در درآمد سرانه خواهند داشت. پیش بینی می شود که ضربه به تولید ناخالص 
داخلی تجمعی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به جز چین، بیشتر از اقتصادهای 
توسعه یافته باشد.در وهله دوم اگرچه فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شده اند، اما 
وضعیت در تمام بخش ها یکسان نیست. از یک طرف، تقاضا در بعضی از بخش ها مانند 
خرده فروشــی افزایش یافته اما از طرف دیگر بخش های خدماتی که نیاز به تماس و 
ارتباط نزدیک دارند، مانند سفر و گردشگری، هنوز در رکود هستند. کشورهایی که به 
شدت به چنین بخش هایی وابسته هستند، در طوالنی مدت آثار رکودی گسترده ای 

را تجربه خواهند کرد.

ســاخت آپارتمان های ۲۵ تا ۴۰ متری که اواخر ســال 
گذشته مطرح و اخیراً شهرداری و وزارت کشور روی آن 
توافق کرده اند مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفته و 
به اجرا نزدیک شده است.به گزارش ایسنا، اواخر آذر سال 
گذشــته بود که معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
تهران از طرح ساخت خانه های ۲۵ تا ۴۰ متری خبر داد 
و گفت که احداث این نــوع واحدها نه یک انتخاب، بلکه 

ضرورت است.
این طرح که ســر و صدای زیادی به پا کرد و موافقان و 
مخالفانی داشــت، اخیراً طبق یــک تفاهم نامه به تایید 
شــهرداری تهران و وزارت کشور رســیده که بر اساس 
آن در پایتخــت واحدهای کوچک تولید خواهد شــد. 
پاسخگویی به بخش مهمی از نیاز بازار مسکن، افزایش 

عرضه و کاهــش تقاضا از جمله فواید ایــن طرح عنوان 
می شود؛ هرچند مخالفانی نیز حتی در مدیریت شهری 
دارد که معتقدند نباید الگوی مصرف را به زندگی در این 
نوع واحدها عــادت بدهیم.مطابق طرح تفصیلی حداقل 
متراژ واحدهای مسکونی در شــهر تهران ۳۵ متر است 
که بر اساس پیشــنهاد ســاخت خانه های ۲۵ متری، 
این میزان باید به ۲۵ متر کاهــش پیدا کند. توافق اخیر 
شهرداری با وزارت کشور نشــان می دهد که کمیسیون 
ماده ۵ مخالفتی با این کاهش متراژ ندارد.اواخر ســال 
گذشته نیز شهرداری اعالم کرد که برای احداث مسکن 
اســتیجاری آماده همکاری با دولت است. در این زمینه 
ساخت واحدهای کوچک یا کپســولی می تواند به طرح 
مســکن اســتیجاری اختصاص پیدا کند.یک نماینده: 

احداث واحدهای کوچک، عرضه و تقاضا در بازار مسکن 
را به تعادل می رســاندامروز نیز یک عضو کمیســیون 
عمران مجلس درباره طرح احــداث خانه های ۲۵ تا ۴۰ 
متری گفته که در شرایط کنونی با توجه به بازار مسکن 
و مشکل کمبود عرضه در این حوزه، تولید مسکن از هر 
طریقی مثبت است، زیرا این مســئله، عرضه و تقاضا در 
بازار مسکن را به تعادل می رســاند و در نهایت موجب 
کاهش قیمت مســکن می شــود.صدیف بدری افزود: 
تولید مسکن ۲۵ تا ۴۰ متری می تواند در بهبود وضعیت 
بازار مسکن اثرگذار باشد، البته برخی کارشناسان اعالم 
می کنند که اجرای آن تبعاتی را بــرای جامعه از جمله 
 تجردگرایی به همراه دارد، اما خوشبختانه تمام این موارد

در طرح مذکور دیده شده است.

سرنوشت سهمیه بنزین نوروزی چه می شودصدور یک میلیون و پانصد هزار کد معامالتی در سه ماهه نخست امسال

کالهبرداری از رانندگان اتوبوس به اسم وام ۶ میلیون تومانی کرونایی

ثبت شکایت های مالیاتی الکترونیکی شد

روایت صندوق بین المللی پول از عمیق تر شدن رکود اقتصادی سال ۲۰۲۰

چراغ سبز دولت و مجلس برای ساخت آپارتمان های ۲۵ متری
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هنگامی افزایــش نرخ ارز 
در بازار جواب می دهد که 
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دالر بدون خریدار ماند
از 71 میلیون دالر عرضه شده از سوی بازارساز  فقط 1/5  میلیون دالر معامله  شد

مرکز پژوهش های مجلس اعــالم کرد: ۳۴ درصد 
واحدهای مسکونی کشور و ۴۲ درصد خانوارهای 
تهرانی اجاره نشین هستند.مرکز پژوهش های مجلس 
در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در 
کشور در دوره پســاکرونا با اشاره به وضعیت بسیار 
بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعالم کرد: شیوع 
ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و 
کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری 
از دولت هــا اقدامات حمایتــی در برابر کرونا وضع 
کنند.این برنامه ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج 
مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در 
نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه 
پرداخت های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها 

تمدید قرارداد اجاره به صورت...

موضوع واریز ۵۰ میلیون تومان به حساب اهالی یک 
روستا در کرمان بسیار بحث برانگیز شده است. چهارم 
تیرماه به طور ناگهانی و غیرمنتظره مبالغ کالنی به 
حســاب تعدادی از مردم قلعه گنج وارد شــد که در 
شبکه های فضای مجازی سر و صدای زیادی بر پا کرد. 
واریز مبالغی باال که چند ساعت پس از آن و با اطالع 
ساکنان موجب شد تا این افراد به سمت بانک ها هجوم 
ببرند و خواستار برداشت پول مورد نظر شوند. هرچند 
فرماندار کرمان اظهار داشــته که حساب افراد مورد 
نظر که واریز مبلغ ۵۰ میلیونی را داشته اند بالفاصله 
 پس از اطالع رسانی مسدود شده است اما این قضیه 
نمی تواند سرپوشی بر عملکرد ضعیف سیستم بانکی 

باشد. داستان تخلفات در بخش ...



اقتصاد2
ایران وجهان

نیم میلیون دستگاه کارتخوان فاقد 
تراکنش در پایتخت وجود دارد

تهران بــه عنــوان پایتخت ایــران صاحب 
بزرگترین ناوگان ابزارهای پرداخت و باالترین 
حجم تراکنش هــای پرداخت الکترونیک در 
میان استان های کشور است که باعث شده تا 

در جایگاه نخست شبکه پرداخت قرار بگیرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در استان تهران 
در شبکه شاپرک در اردبهشت ماه سال جاری 
بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۱۳۸ هزار 
تراکنش به ثبت رســیده که استان تهران در 
میان استان های کشور ســهمی بالغ بر یک 
چهارم با ۶۷۱ میلیــون و ۴۷۴ هزار تراکنش 
داشته اســت؛ همچنین ارزش تراکنش های 
شاپرکی در کل کشــور در بازده زمانی فوق 
۳ هــزار و ۹۷۷ میلیارد میلیــون ریال بوده 
که اســتان تهران دارای ســهم یــک هزار و 
۵۷۲ میلیارد میلیــون ریالی از مجموع مبلغ 
تراکنش ها بوده که رقم قابل توجهی به شمار 

می رود.
وضعیت کارتخوان های دارای تراکنش حاکی 
از آن است که ۶ میلیون و ۵۷۳ هزار دستگاه 
کارتخوان در سراسر کشور تراکنش دار هستند 
که از این میان پایانه های فروشگاهی تهران 
سهم یک میلیون و ۲۵۴ هزار دستگاه دارند؛ 
در واقع محاسبه تفاوت تعداد کارتخوان های 
فعال سیستمی )ثبت شده در شبکه شاپرک 
که آمادگی ارســال تراکنش دارند( با تعداد 
کارتخوان های دارای تراکنــش )پایانه های 
فروشگاهی دارای حداقل یک تراکنش( نشان 
می دهد که در پایتخت کشور بالغ بر ۵۲۹ هزار 
دســتگاه یعنی بیش از نیم ملیون کارتخوان 

فاقد تراکنش وجود دارد.

ساخت 30 هزار واحد مسکونی 
آغاز شد

تفاهم نامه تامین مالی بخش دیگری از پروژه های 
طرح اقدام ملی مسکن توســط سرپرست بانک 
مسکن و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به امضا 
رسید. تفاهم نامه تامین مالی بخش دیگری از پروژه 
های طرح اقدام ملی مسکن توسط سرپرست بانک 
مسکن و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به امضا 
رسید. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، این 
بانک مسولیت و تعهد پرداخت تسهیالت ساخت 
به چهارمین دســته از مجموعه پروژه های طرح 
تولید و عرضه مسکن ملی را در قالب امضای تفاهم 
نامه با یک نهاد دولتی برعهده گرفت. نادر قاسمی 
سرپرست بانک مسکن درباره جزئیات این تفاهم 
نامه به پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا - اعالم 
کرد: بانک مسکن تسهیالت ساخت ۳۰ هزار واحد 
مسکونی تحت مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن 
با نظارت ادارات راه و شهرسازی استان ها را در قالب 
ضوابط و شــرایط مصوب دولت، بانک مرکزی و 

وزارت راه و شهرسازی، پرداخت می کند.
قاسمی افزود: پیش تر، بانک مسکن موفق شد در 
تفاهم نامه های جداگانه و منعقد شده بین خود و 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( و شرکت عمران شهرهای جدید، 
گام اول و اساســی برای پرداخــت ۷۵ هزار فقره 
تسهیالت ساخت مختص طرح اقدام ملی مسکن را 
بردارد. اکنون نیز با تفاهم نامه چهارم، این بانک در 
مجموع از ساخت ۱۰۵ هزار واحد مسکونی ارزان 
قیمت روی زمین هــای دولتی، حمایت اعتباری 
و تامین مالی می کند. سرپرســت بانک مسکن 
همچنین تصریح کرد: روند پرداخت تســهیالت 
ساخت مسکن اقدام ملی به این صورت تعریف شده 
است که ابتدا با ثبت نام متقاضیان و تشخیص واجد 
شرایط بودن آنها توســط وزارت راه و شهرسازی، 
نسبت به افتتاح حساب جهت متقاضیان اقدام و 
آورده اولیه )نقدی( توسط آنها واریز می شود. بر این 
اساس تاکنون ۱۱ هزار نفر به عنوان متقاضی واجد  
افتتاح حساب صورت گرفته و مبالغی با میانگین 
۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به عنــوان آورده نقدی 
پرداخت کرده اند. از طرفی، سازنده یا پیمانکار پروژه 
های طرح اقدام ملی مســکن برای دریافت قسط 
اول تسهیالت ساخت باید ۲۰ درصد از پیشرفت 
فیزیکی پروژه را طی کرده باشند یا معادل هزینه 

انجام آن،  آورده نقدی ارایه کنند.
وی افزود: خوشبختانه زمین هایی که دولت برای 
طرح مسکن اقدام ملی تدارک دیده است اغلب 
دارای خدمات شهری است و لذا فرآیند آماده سازی 
زمین ها برای شروع عملیات اجرایی ساختمانی 
آنچنان همچون پروژه های مسکن مهر طوالنی 

نخواهد بود.

خبر

مرکــز پژوهش های مجلس 
اعــالم کــرد: ۳۴ درصــد 
واحدهای مسکونی کشور و 
۴۲ درصد خانوارهای تهرانی 

اجاره نشین هستند.
مرکز پژوهش های مجلس در پژوهشــی در خصوص 
وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره 
به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعالم 
کرد: شــیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و 
کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری 

از دولت ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.
این برنامه ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر 
به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن 
فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت های معوقه 
به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به 
صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور 
حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقاالت در نظر 
گرفته شده است. همچنین برخی دولت ها برای جبران 
بخشی از خسارت های مالی و اقتصادی خانوارها بسته های 
حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بالعوض 

یا وام در نظر گرفته اند.

آماری از اجاره نشینی در کشور
در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری 
نفوس و مســکن در ســال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از 
واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای 
مســکونی شــهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی 

روستایی دارای تصرف اســتیجاری بوده اند. همچنین 
طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی 
و شهرداری تهران برآورد ســهم اجاره نشینی در سال 
۱۳۹۸ در کالنشــهر تهران بالغ بــر ۴۲ درصد از کل 

خانوارها بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید 
خودکار ۶ ماهه اجاره نامه مستأجران از سوی وزارت راه و 
شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می افزاید: 
این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، 
محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از 
نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع 

ویروس که به خصوص در کالنشهرها مشکالت زیادی 
برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند
نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور 
به خصوص در کالنشهرها نشان می دهد با افزایش نرخ 
اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال 
دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده 
شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها 

و سکونتگاه های اقماری شده است.
همچنین در ۱۴ اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۹ وزارت راه و 

شهرسازی اعالم کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با 
کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه های مشاور امالک 
که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین 
واحدهای مسکونی اضافه می شود. بر اساس این مصوبه، 
قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت 
۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره 
بها تمدید می شــوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر 
نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این 
مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا 

یک الزام قانونی و الزم االجرا اعالم شده است.
مصوبه مذکور مشکل زمان جابه جایی را به صورت کوتاه 
مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه های 
آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد 
این شرایط ویژه طی ماه های آینده ادامه دار و آثار ناشی 
از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها 

طوالنی مدت خواهد بود.

چرا مداخالت دولت در ســاماندهی بخش 
مسکن ناموفق است؟

عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن 
در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه ای دارد. از موانع اجرای 
بهینه اینگونه احکام و مصوبــات اجرایی می توان به نبود 
زیرساخت های الزم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت 
ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن 
از جمله مالیات بر امالک خالی و مالیات بر عایدی فروش و 
اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معامالت 
نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار 
ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشــاره کرد که 

سبب خروج بازار از کنترل دولت می شود.

مرکز پژوهش های مجلس:

اجاره بها، کالنشهری ها را حاشیه نشین کرد

رئیس جمهور:
 رونق بخشی  به بورس و خروج  

دولت از  بنگاه داری
رئیس جمهــور گفت: انتشــار اوراق خزانه، 
تحکیم بازار ســرمایه، هدایــت نقدینگی و 
کنتــرل قیمتها، رونق بخشــی بــه بورس 
و خــروج دولــت از بنــگاه داری بایــد 
هرچــه ســریعتر اجرایی شــود تــا مردم 
 شــاهد آثار مثبــت آن در اقتصاد کشــور 

باشند.
حســن روحانی ر یکصد و چهل و هفتمین 
جلســه ســتاد اقتصادی دولت پس از ارائه 
گــزارش »عبدالناصر همتــی« رییس کل 
بانک مرکزی در زمینه روند کاهشــی رشد 
نقدینگی در ســال جاری نســبت به ســال 
۹۸، بــر ضرورت تســریع در فــروش اموال 
مازاد و ســهام شــرکت های دولتــی که از 
 سیاســت های عمده اقتصادی دولت است، 

تاکید کرد.
رییس جمهــور افزود: انتشــار اوراق خزانه، 
تحکیم بازار ســرمایه، هدایــت نقدینگی و 
کنترل قیمتها، رونق بخشــی بــه بورس و 
خروج دولت از بنگاه داری باید هرچه سریعتر 
اجرایی شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در 

اقتصاد کشور  باشند.
در این جلســه همچنین گزارش عملکرد و 
برنامه انتشار اوراق مالی اسالمی در سال ۹۹ 
ارائه و در زمینه چگونگی انتشار و عرضه آن 

بحث و تبادل نظر شد.
روحانــی در ایــن راســتا افزود: سیاســت 
هدایــت نقدینگــی موجــود کشــور باید 
به ســمت تولید و ســرمایه گذاری در بازار 
پــول و ســرمایه بــوده و همچنیــن اوراق 
مشــارکت هم به ســرمایه گذاری و تقویت 
 زیرســاخت ها و طرح های عمرانی کشــور 

کمک کند.
رییس جمهــور ادامــه داد: بــا هماهنگی 
و همــکاری کامــل میــان دســتگاه های 
مربوطــه برنامه زمــان بندی عرضــه اوراق 
مشــارکت به نحو شــفاف اعالم و اجرا شود 
تا امــکان مشــارکت فعاالن اقتصــادی در 
 بازار پــول و ســرمایه به طور کامــل فراهم  

گردد.

رشد بیش از ٤٦ هزار واحدی در 
شاخص بورس

بازار ســرمایه هفته را با چراغ ســبز آغاز و 
شــاخص کل این بازار بیش از ۴۶ هزار واحد 

صعود کرد.
به گزارش ایســنا، معامالت بازار ســرمایه 
درحالی به پایان رســید که شاخص کل این 
بازار با ۴۶ هزار و ۸۲۷ واحد رشــد، رقم یک 
میلیون و ۴۷۷ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص 
کل با معیار هم وزن نیز با ۹۶۰۶ واحد رشد در 

رقم ۴۴۱ هزار واحد  ایستاد.
معامله گــران این بازار یــک میلیون معامله 
انجام دادند که ۹۵هــزار و ۴۲۹میلیارد ریال 
ارزش داشــت. همچنین صنایع پتروشیمی 
خلیج فــارس، فوالد مبارکــه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایــران، ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، معدنی و صنعتی گل گهر، پاالیش 
نفت اصفهان و ایران خودرو نســبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبــت را روی بازار 

گذاشتند.

ورود فرابورس به کانال ۱۶ هزار واحد
شاخص کل فرابورس هم با ۸۲۰واحد رشد، 

به رقم ۱۶هزار و ۲۳واحد رسید.
معامله گران این بــازار با انجــام ۶۰۰ هزار 
معامله، ارزش این بازار را به ۴۸ هزار و ۸۲۴ 

میلیارد ریال رساندند.
ســنگ آهن گهرزمین، ســهامی ذوب آهن 
اصفهان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، 
ســرمایه گذاری صبــا تامین،پنروشــیمی 
تندگویــان، فــوالد هرمــزگان جنــوب و 
پتروشــیمی مارون نسبت به ســایر نمادها 
بیشــترین تاثیــر مثبــت را روی فرابورس 

گذاشتند.

اخبار
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رهبر معظم انقالب اســالمی تاکید کردند :مبارزه با 
فساد که در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون 
اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون 

تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.
به گزارش ایسنا،  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح )شــنبه( در ارتباط تصویری با 
رئیس و مسئوالن عالی قضایی و همچنین رؤسای کل 
دادگستریهای سراسر کشور با ابراز خرسندی از اقدامات 
انجام شده در یک سال اخیر، بر لزوم استمرار حرکت 
تحولی در قوه قضائیه به صــورت متوازن و با محوریت 
مردمی بودن قوه تأکید کردند و گفتند: مبارزه با فساد که 
در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون اغماض 
و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و 

ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با تأکید بر اینکه 
ماجــرای کرونا تمام نشــده و همچنان ادامــه دارد، 
همه مــردم و مســئوالن را به جــدی گرفتن رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و جلوگیری از شیوع مجدد 

ویروس کرونا فراخواندند.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان با اشاره 
به وظایف مهم و بسیار گســترده قوه قضائیه در قانون 
اساســی، پیگیری و اجرای متوازن همه این وظایف را 

ضروری برشمردند.
ایشان در همین زمینه موضوع »احیای حقوق عامه« را 
مهم خواندند و با ابراز خرسندی از فعالیت های اخیر قوه 
در این زمینه، گفتند: اگر دادستانی ها احساس کردند 

حقوق عامه در حال تضییع است باید وارد کار شوند و از 
حق مردم دفاع کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به یکی دیگر از وظایف 
اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی »پیشگیری 
از وقوع جرم« افزودند: اگر بسترهای شکل گیری و وقوع 
جرم به درستی شناخته شود، پیشگیری علمی از وقوع 
جرم و در نتیجه کاهش فراوان هزینه های مقابله با جرم 
محقق خواهد شد که این کار نیازمند همراهی همه قوا 

به خصوص قوه مجریه است.
رهبر انقالب گفتند: در مســائل گوناگــون از جمله 
پیشــگیری از وقوع جرم و تعاریف حقوق عامه، دانِش 
صرفاً قضایی مشکل گشا نیست و باید از نخبگان حوزه و 

دانشگاه  در علوم مختلف کمک گرفت.
ایشان با ابراز خرسندی از مشخص شدن برخی مصادیق 
حقوق عامه از جمله محیط زیست و نیز واگذاری های 
غیردقیق بنگاه های تولیدی گفتند: اگر مراکز تولیدی به 
اشخاص ناصالح یا ناتوان واگذار شود، تولید کشور ضربه 

می خورد بنابراین، این مصادیق جزو حقوق عامه است.
رهبر انقالب تعمیم تحول خواهی از مسئوالن دستگاه 
قضا به بدنه و همه کارکنان دستگاه را ضروری خواندند 
و افزودنــد: »مردمی بودن« از دیگــر ضروریات ایجاد 

تحول است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای نگاه از باال به مردم را غیرقابل 
قبول دانســتند و گفتند: همه ما مسئوالن نظام جزو 
مردمیم و خیلی از مردم از ما باالتر هستند، بنابراین همه 

باید خود را در عمل خدمتگزار مردم بدانیم.
»دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا«، »تالش برای 
ارتقای آگاهی و اطالعات قضایی مردم«، »حضور مستمر 
و مواجهه مســتقیم با مردم« و »بهره گیری از کمک و 
اطالعات مردمی در مسائلی نظیر مبارزه با فساد« از دیگر 

تأکیدات رهبر انقالب به مسئوالن قضایی بود.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه نکاتی را درخصوص مبارزه 

با فساد بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه مبارزه با فساد 
از دوره قبل در قوه قضاییه آغاز شده بود و اکنون به اوج 
خود رسیده است، گفتند: مردم از مبارزه بدون مالحظه 
و بدون اغماض با مفسد امیدوار می شوند زیرا فساد مالی 
و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بســیار خطرناک و 

به شدت واگیردار و ُمسری است.
ایشان افزودند: تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد 
این است که ویروس کرونا با شستشوی دست برطرف 
می شود اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست 

مفسد است.
رهبر انقالب اســالمی، وظیفه قوه قضاییه را برخورد 

متوازن با همه اَشکال و ابعاد فساد برشمردند و در عین 
حال تأکید کردند: باید مبارزه با فساد، در درجه اول در 
داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود، 
زیرا تبعات و ضربه فســاد در داخل قوه قضاییه بسیار 

سنگین خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه در 
مبارزه با فساد را »حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای تولیدی« دانستند و گفتند: در شرایط کنونی 
که مردم از لحاظ معیشــت دچار سختی هستند، هر 
دستگاهی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند، باید این 
کار را انجام دهد و این اقدام قوه قضاییه در واقع کمک به 

اقتصاد کشور است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ابالغیه اخیر رئیس 
قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی بانکها حق مصادره و 
تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند، خاطرنشان کردند: 
این کار، بسیار درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است 
که با خرید واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و فروش 
تجهیزات، کاربری این واحدها را تغییر می دهند زیرا 

اینگونه اقدامات، ضربه به اقتصاد کشور است.
ایشــان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد را 
»نظارتها و گزارش های مردمی« خواندند و افزودند: باید 
برای این موضوع زیرساخت های حقوقی در قوه قضاییه 
فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود 
و آمر به معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه 
قضایی پشتیبان او است، و در مقابل زمینه تهمت زنی 

نیز فراهم نشود.

به اعتقاد یکی از اعضای شورای رقابت، یکی از جدی ترین 
مشکالت بازار خودرو فاصله قیمتی قابل توجه کارخانه 
تا بازار آزاد اســت که افراد با هدف کسب سود را جذب 
می کند. به گزارش ایسنا، چندی است که علل التهابات و 
رشد قیمت خودرو در بازار توسط مقامات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، اقتصاددان ها و کارشناسان صنعت خودرو 
بررسی می شــود. در این زمینه که معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، معتقد است، با توجه به 
نیاز واقعی بازار خودرو، بخشی از تقاضاهای فعلی در بازار 
و برای ثبت نام  طرح های فروش، تقاضایی کاذب است که 
شرکت های خودروسازی را هم با نیاز حبابی شکل، مواجه 
کرده اســت؛ آلبرت بغزیان- عضو شورای رقابت- نیز در 
رابطه با چرایی افزایش قیمت خــودرو در بازار و اینکه با 
چه راهکار و سیاســت های می توان بازار خودرو را آرام 
کرد، تصریح کرد: وقتی یک بازار با افزایش کاذب در تقاضا 
مواجه می شــود با فروش محدود خودرو نمی توان آن را 
تنظیم کرد، بدین جهت باید راهکارها و سیاست هایی را در 
پیش گرفت که تقاضای کاذب از بازار خودرو حذف شود. 
وی افزود:  در حال حاضر مشکل اصلی بازار خودرو استفاده 
از فاصله قیمتی کارخانه تا بازار است؛ وقتی فاصله قیمتی 
زیادی وجود داشته باشد تقاضا برای سرمایه گذاری در این 
کاالی مصرفی که اکنون سرمایه ای شده است، افزایش 
پیدا می کند. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
شرایط موجود باعث شده تقاضای واقعی در بازار مشخص 
و پیدا نباشد، خاطرنشان کرد: این روزها افرادی به دنبال 
خرید خودرو هستند که وضعیت ایجاد شده را یک فرصت 

برای کسب سود می دانند.
وی با بیان اینکه  طرح های مختلف فروش با وجود افزایش 
کاذب تقاضا نمی تواند در بلند مدت اثرگذاری داشــته 
باشد، گفت: از این رو توصیه می شود که سه راهکار را در 
بازار دنبال کنند. این راهکارها افزایش نظارت بر بازار آزاد 
خودرو،  فروش سختگیرانه خودرو و  افزایش تولید خودرو 
می تواند باشد. این عضو شورای رقابت اظهار کرد: طرح 

 های فروش خودرو توانست تا حدودی دست دالالن را از 
بازار خودرو کوتاه کند.  زمان ثبت نام در این طرح ها شاهد 
ثبات و یا حتی کاهش قیمت خودرو بودیم؛ ولی همه بر 
این امر باور هســتند که چنین سیاستی طوالنی مدت 
جواب مناسب را نمی دهد. به اعتقاد بغزیان،   در مقطع 
فعلی که قیمت خودرو با توجه به قیمت ارز در حال افزایش 
است،  تمام مجموعه های سیاست گذار خودرو بایستی 
کنار هم قرار گیرند تا بتوان ضمن حل مشکالت صنعت 
خودرو به افزایش تولید دست یافت.  البته همکاری بیشتر 

قطعه سازان با خودروسازان هم یک ضرورت است.
در راستای بررســی علل التهابات بازار و قیمت خودرو، 
امیرحســن کاکایی -عضو هیات علمی گروه مهندسی 
خودرو دانشگاه علم و صنعت- نیز با بیان اینکه نگرانی 
های تورمی خریداران خودرو و افزایــش قیمت ارز دو 
عامل مهمی است که باعث شده قیمت خودرو در بازار 
آزاد با رشد روبرو شــود، گفت:  قیمت ارز بر نرخ تمامی 
کاالهای سرمایه ای اثر گذاشته است. هر کاالیی که زمانی 
در زمره کاالهای مصرفی بود اکنون به لیست کاالهای 
سرمایه ای خریداران اضافه شده است. وی افزود: خودرو 
از سایر بخش های اقتصادی جدا نیست؛ لذا طبیعی است 
که قیمت ارز در نوسان قیمت خودرو بسیار اثرگذار است 
و شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش قیمت خودرو در 
مقطع فعلی، قیمت ارز است. این کارشناس صنعت خودرو 
تصریح کرد: قیمت تمام شده کاالهای سرمایه ای در حال 
افزایش است؛ لذا باید در سیاســت های پولی و مالی به 

نحوی حرکت کرد که قیمت ارز به ثبات برسد.  
عضو هیات علمی گروه مهندســی خودرو دانشگاه علم و 
صنعت با بیان اینکه نگرانی تورمی مردم باعث شده قیمت 
خودرو در بازار سیر صعودی به خود بگیرد، اظهار کرد: از 
آنجایی که قیمت تمام کاالها رو به افزایش است مردم برای 
حفظ ارزش نقدینگی خود سراغ بازار پرسود خودرو می روند. 
بنابراین تا زمانی که فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد باشد 

این بازار برای خریداران و واسطه ها جذاب است.

 همزمان با برنامه دولت برای شناسایی خانه های خالی 
در کالنشهرها که تابستان امســال اجرایی می شود، 
واســطه های ملکی از افزایش مراجعات مالکان برای 
به رهن و اجاره گذاشــتن خانه هــای خالی خود خبر 

می دهند.
قانون »مالیات بر خانه های خالی« از تابستان امسال 
اجرایی می شــود و آنطور که »محمود محمودزاده« 
معاون مســکن وزارت راه به خبرنگار ایرنا گفته است: 
اســتخراج اطالعات مربوط به خانه های خالی درحال 
انجام است و بعد از تکمیل اطالعات که حدود دو ماه 
طول خواهید کشید، ســازمان امور مالیاتی می تواند 
اجرای مصوبه اخذ مالیات از خانه های خالی را آغاز کند.
وزارت راه طی یک ماه گذشته در چندین اطالعیه اعالم 
کرده است که مالکانی که در این دو ماه و تا قبل از اجرای 
این قانون، خانه های خود را در معرض فروش یا اجاره 
قرار دهند مشمول پرداخت این مالیات نخواهند شد 
که خود مشوقی برای مالکان خانه های خالی است که 

تاکنون ملک خود را به بازار عرضه نکرده بودند.
بر اساس اعالم واسطه های ملکی از وضعیت بازار رهن 
و اجاره درتابســتان امســال، همزمان با شروع فصل 
جابجایی، تعداد سفارش مالکان برای اجاره واحدهای 
مسکونی نسبت به سال گذشــته افزایش محسوسی 

داشته است.
تحلیل واســطه های ملکی این گونه اســت که زمزمه 
اخذ مالیات از خانه های خالی در تابستان امسال، نرخ 
خانه های خالی در بازار را کاهش داده و منجر به عرضه 
واحدهای مسکونی در سراسر کشــور خواهد شد که 
این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر 
به افزایش عرضه مســکن اجاره ای می شود و یا اینکه 
افزایش عرضه در بازار معامالت ملک را به دنبال دارد که 
به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره و تعدیل قیمت ها 

منجر خواهد شد.
یک واسطه ملکی در منطقه ۲ تهران روز شنبه در گفت 

و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از مراجعه مالک ۴ واحد 
خالی در محله »شهرآرای« تهران برای به رهن گذاشتن 

آپارتمان خود بعد از چهار سال خبر داد.
وی معتقد است اجرای مصوبه اخذ مالیات بر خانه های 
خالی تاثیر خــود را در بازار اجاره به شــکل افزایش 

فایل های رهن و اجاره گذاشته است.
یک واســه ملکی در منطقه ۵ تهران و محله اکباتان 
نیز به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: اگر چه هر ســال 
در فصل تابستان بازار اجاره گرم می شود و فایل های 
بیشتری برای مشتری ها وجود دارد، اما امسال شاهد 
عرضه بیشتر واحدهایی هستیم که دلیل اصلی آن را 
تحریک بازار عرضه با اجرای مصوبه مالیات بر خانه های 

خالی می دانیم.
بر اساس قانون مالیات بر خانه های خالی، خانه هایی که 
بیشتر از یک سال خالی می مانند، مشمول درصدی از 

نرخ مالیات اجاره بها می شوند.
بر این اســاس اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال 
خالی از سکنه و بال استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، 
مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون می شود. 
بدین شکل که سال اول مشمول مالیات نیست، اما در 
ســال دوم به میزان ۵۰ درصد »ارزش اجاری ملک« 

مشمول مالیات می شود.
این قانون قرار بود از ســال ۹۵ اجرایی شود که معطل 
ساخت سامانه بود، بر این اســاس اجرای این قانون از 
تابستان امسال مشــمول خانه هایی خواهد شد که از 

سال ۹۵ خالی از سکنه بوده باشند.
»محمد اسالمی« وزیر راه و شهرسازی پیش تر اعالم 
کرده بود که ۲ میلیون واحد مسکونی بدون استفاده 
در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه 
شوند به تعادل بخشــی در بازار مسکن کمک زیادی 
خواهد کرد. با این حال رقم خانه های خالی در برخی 
گزارش ها تا حدود ۲ میلیــون و ۵۰۰ واحد نیز اعالم 

شده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با مسئوالن قضایی تأکید کردند

مبارزه با فساد ادامه یابد

افزایش فایل  رهن و اجاره در آستانه اخذ مالیات از خانه های خالیراهکارهای سه گانه اصالح بازار خودرو
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قیمت سکه طرح جدید به ۸.۵ میلیون تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معامالت بازار آزاد تهران روز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹ به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان رسید. در جریان معامالت بازار آزاد تهران 

روز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۸ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، نیم سکه ۴ 
میلیون و ۳۸۰ هزارتومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۴۲۰ هزارتومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۲۷۰ هزارتومان است. همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۷۲ دالر و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار ۸۳۴ هزار و ۷۵۳ تومان است.

بانک ها
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بر اساس ابالغیه ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از این پس تمامی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی جهــت فروش محصوالت خود ملــزم به عرضه 
محصوالت خود به بازار هســتند.بر اساس تصمیمات 
کارگروه تنظیم بازار و در راستای ساماندهی و مدیریت 
بازار لوازم خانگی در ســطح عرضه، همچنین شــفاف 
سازی قیمت ها و جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد 
فرصت طلب، تولید کننــدگان و تامین کنندگان لوازم 
خانگی ملزم خواهند بود تا محصوالت خود را در سطح 
بازار عرضه کنند. در این اطالعیه سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت سراسر کشور و واحدهای بازرسی و نظارت 
اصناف و بازرسان اتحادیه مکلف شدند ضمن رصد و پایش 
مستمر بازار این محصوالت، نسبت به کنترل و نظارت ویژه 
بر زنجیره تولید تا مصرف نظارت کرده و هر گونه تخلف 
را در کوتاه ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار دهند. 
همچنین این سازمان ضمن هماهنگی کامل با سازمان 
تعزیرات حکومتی و ســایر مراجع قضایی، پرونده های 
متشکله را در موعد مقرر مورد رسیدگی قرار خواهند داد.

الزم به ذکر اســت که با توجه به تمهیدات فراهم شده 
انتظار می رود تا زمینه برای عرضه مستمر، بهنگام و مکفی 
کاالهای تولیدی در سطح بازار فراهم شود. بر این اساس 
هرگونه اقدام نظیر الزام شبکه عرضه به خرید سبدی کاال 

و یا ایجاد انحصار در تامین کاال از سوی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی فاقد وجاهت و به منزله اخالل در نظام عرضه 
و تقاضای بازار تلقی شده و مورد پیگرد قانونی قرارخواهد 
گرفت.شــایان ذکر است در راســتای ثبات قیمت ها و 
آرامش بازار و جلوگیری از تغییرات غیر منطقی قیمت 
با متصدیان واحدهای صنفی که خارج از ضوابط تعیین 
شده قیمت ها را افزایش دهند در چارچوب قانون برخورد 
خواهد شد. لذا بازرسان این ســازمان، سازمان صمت 
استان ها و اتحادیه ها مکلف اند ضمن رصد و پایش مستمر 
بازار نسبت به شناســایی و معرفی بنگاه های اقتصادی 
متخلف اقدام کنند تا زمینه برای آرامش بیش از پیش 
بازار این محصوالت فراهم شود. در پایان این ابالغیه نیز 
یادآوری شده که ستاد خبری این سازمان با شماره ۱۲۴ 
در سراسر کشور آمادگی دارد تا ضمن دریافت گزارش ها، 
شکایات و پیشنهادهای مردمی نسبت به رسیدگی به آنها 
در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند. به منظور توسعه 
نظارت های مردمی و ایجاد فضای ناامن برای متخلفان 
از هموطنان درخواســت می شــود ضمن انجام خرید 
قانونمند از واحدهای صنفی معتبر و نمایندگی های مجاز 
و دریافت فاکتور خرید در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
گرانفروشی مراتب را از طریق سامانه ارتباطی این سازمان 

منعکس کنند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه طال و جواهر استان تهران 
گفت:با توجه بــه احتمال بروز سواســتفاده جهت 
افزایش قیمت طال وگسترش فعالیت های زیر زمینی، 
اپلیکیشنی را برای ساماندهی کلیه معامالت ایجاد 
خواهیم کرد.محمد کشتی آرای با اشاره به تأثیرات 
شیوع ویروس کرونا، اظهار داشــت: شیوع ویروس 
کرونا باعث باال رفتن اونس جهانی شده و یکی از دالیل 
بروز رشــد اقتصادی منفی است.عضو هیأت رئیسه 
اتحادیه طال و جواهر استان تهران افزود: با توجه به 
احتمال بروز سوءاستفاده جهت افزایش قیمت طال 
و گسترش فعالیت های زیر زمینی، اتحادیه در نظر 

دارد اپلیکیشــنی را برای ساماندهی کلیه معامالت 
ایجاد کند تا از این پس معامالت از طریق این اپ ثبت 
شود. با این روش می توان معامالت زیرز مینی را نیز 

ساماندهی کرد.
وی با بیان اینکه گاهاً طالهایی عرضه می شود که از 
لحاظ کیفیت غیر قابل قبول است زیرا از طریق اتحادیه 
قابل رصد نیست؛ گفت: خرید و فروش طال در فضای 
مجازی ممنوع است، همچنین هر کسی که خرید و 
فروش کند باید مجوز داشته باشد که در حال حاضر 
مجوزی صادر نشده است. تا زمانی که اپلیکشن مذکور 
طراحی نشده این کارها غیر قانونی محسوب می شود.

صف های طوالنی خرید تایر دولتی در ماه های اخیر 
برای مردم آزار دهنده شده اســت و به همین دلیل 
بســیاری از متقاضیان از دریافت تایر با نرخ مصوب 
ناامید شــده و برای تأمین نیاز خود به بازار سیاه تایر 
رجوع کرده اند. به گفته بعضی از فعــاالن بازار تایر، 
یکی از دالیل بدتر شــدن وضعیت عرضه این کاال با 
نرخ دولتی مربوط به بسته شدن سایت های فروش 
اینترنتی تولیدکنندگان می شود. البته این سایت ها 
نیز با شرایط بسیار عجیب مانند فروش به هنگام اذان 
ظهر و یا با موجودی بسیار کم اقدام به فروش الستیک 
می کردند و در نتیجه اکثر متقاضیان امکان دریافت 

تایر از این روش را نداشتند.
اما با این وجود به گفته مصطفی تنها، ســخنگوی 
انجمن صنفی صنعت تایر ایران، سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با فروش اینترنتی 
تایر مخالفت کرده است. وی با بیان اینکه مسئولیت 
گرانفروشی تایر بر عهده نهادهای نظارتی است گفت: 
بسیاری از ارگان های دولتی-نظارتی مانند سازمان 
حمایت و تعزیرات بودجه فراوانی دریافت می کنند و 
می بایست بر بازار نظارت کرده و با متخلفان برخورد 

کنند.
این درحالی اســت که بر اســاس اظهارات رسول 
جمشــیدی، مجری طرح توزیع سیســتمی تایر 
سنگین بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی 
بر الزام تولیدکنندگان به ثبت اطالعات در سامانه 
جامع تجارت، تولیدکنندگان به انحای مختلف از 
این کار امتناع و در برابر شفاف سازی زنجیره تأمین 
مقاومت می کنند که این امر در نهایت موجب زیان 
مصرف کنندگان و تداوم یافتن وضعیت نابسامان 
بازار تایر سایز ســبک خواهد شد.در همین ارتباط 
به سراغ ســیدمحمد حســین موالخواه مدیرکل 
نظارت بر کاالهای غیرفلزی ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رفته و برای روشن 
شدن ابعاد گوناگون مســئله گرانی و کمبود تایر و 
همچنین صحت اظهارت سخنگوی انجمن صنفی 

صنعت تایر با وی به گفت وگو نشستیم. وی با بیان 
اینکه این سازمان در جریان وضعیت فعلی بازار تایر 
و قیمت های نجومی آن قرار دارد، گفت: ســازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با عرضه 
اینترنتی و مستقیم کاالها به مصرف کننده به شرط 
رعایت ضوابط قانونی مشکلی ندارد؛ اما در صورت 
عدم رعایت این ضوابط اعم از قیمت نهایی ارائه شده 
به مصرف کننده، فروش کاال به واسطه ها و همچنین 
رعایت قیمت مصوب، ســازمان حتماً با تخلفات 
صورت گرفته مقابله کــرده و از فروش غیراصولی 
تایر به شیوه آنالین جلوگیری خواهد کرد.این مقام 
مسئول با بیان اینکه ســازمان حمایت در بخش 
تایرهای سنگین تولیدی و وارداتی به صورت کامل 
بر بازار اشراف دارد گفت: به دلیل شفافیت موجود 
در زنجیره توزیع تایر سنگین ما از چگونگی تولید و 
ارز استفاده شده برای واردات تایر اطالع داشته و از 
موجودی انبارها و خرده فروشی ها با خبر هستیم و 
به همین دلیل در حوزه ناوگان حمل و نقل سنگین 

امکان هیچ گونه تخلفی وجود ندارد.
مدیرکل نظارت بر کاالهای غیرفلزی سازمان حمایت، 
با اشاره به بعضی از تخلفات صورت گرفته در فرآیند 
فروش اینترنتی تایر توسط تولیدکنندگان گفت: به 
عنوان مثال در یکی از شهرســتان ها، افراد سودجو 
توانسته اند با جمع آوری کارت های ملی مردم، تعداد 
بسیار زیادی تایر با نرخ دولتی خریداری کرده و آن ها 
را با نرخ آزاد در بازار عرضه کنند؛ به همین دلیل تاکید 
سازمان حمایت بر رعایت تمامی استانداردهای تعیین 
شده برای فروش کاالهای اساســی به نرخ دولتی از 
جمله تایر سبک اســت.موالخواه با تاکید بر این که 
شرکت های تولیدی اجازه عرضه تمام محصوالت خود 
در سایت های اینترنتی را ندارند، افزود: این شرکت ها 
می بایســت درصد مشــخصی از تولیدات خود را با 
هماهنگی دفتر برنامه ریزی تأمین، تنظیم و توزیع 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 

به صورت فروش اینترنتی انجام دهند.

سرپرست معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت از مصرف کننــدگان و تولید کنندگان گفت: در 
حال حاضر جریمه تخلف عدم درج قیمت کاال ۹۶ هزار 
تومان است.ســید جواد احمدی افــزود: در قانون نظام 
صنفی، تعزیرات حکومتی و حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان موضوع درج قیمــت کاالها به صراحت عنوان 
شده است.وی اظهارداشت: این قانون به واحدهای صنفی، 
تشکل های صنفی، اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر 
کشور ابالغ شده اســت. سرپرســت معاونت بازرسی و 
رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان گفت: این موضوع جدیدی نیست بلکه از 
سال های قبل هم مطرح بوده منتها نکته این است که برخی 
از واحدها و عرضه کنندگان کاالها قیمت را درج نمی کنند 
با این هدف که نمی خواهند عملکرد شفافی داشته باشند.

وی اظهارداشت: بحث اصلی اینکه وقتی مصرف کننده به 
بازار مراجعه می کند قیمت باید روی کاالها بصورت کامل 
و دقیق درج شده باشد تا افراد بتوانند قیمت کاالها را با هم 
مقایسه و درنهایت کاالی مدنظر را با قیمت مناسب انتخاب 
کنند.احمدی افزود: واحدهایی که نسبت به درج قیمت 
اقدام نمی کنند نمی خواهند عملکرد شفافی داشته باشند.

وی ادامه داد: بازرســان ســازمان های صنعت، معدن و 
تجارت، اتاق های اصناف واتحادیه های صنفی درج قیمت 
کاالها را به عنوان یکی از اولین مولفه های رعایت قوانین 
نظام صنفی همیشــه مد نظر دارند.سرپرست معاونت 
بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان گفــت: اگر واحدی این اقدام 
قانونی را انجــام ندهد طبق ضوابط قانــون نظام صنفی 

وتعزیرات با آنان برخورد می شود.

موضوع واریز 50 میلیون تومان به حساب اهالی یک 
روستا در کرمان بسیار بحث برانگیز شده است. چهارم 
تیرماه به طور ناگهانی و غیرمنتظره مبالغ کالنی به 
حســاب تعدادی از مردم قلعه گنج وارد شد که در 
شبکه های فضای مجازی سر و صدای زیادی بر پا 
کرد. واریز مبالغی باال که چند ساعت پس از آن و با اطالع ساکنان موجب شد تا 
این افراد به سمت بانک ها هجوم ببرند و خواستار برداشت پول مورد نظر شوند. 
هرچند فرماندار کرمان اظهار داشته که حساب افراد مورد نظر که واریز مبلغ 50 
میلیونی را داشته اند بالفاصله پس از اطالع رسانی مسدود شده است اما این قضیه 
نمی تواند سرپوشی بر عملکرد ضعیف سیستم بانکی باشد. داستان تخلفات در 
بخش واریز و برداشــت از کارت های بانکی زیر سایه عدم نظارت و بی توجهی 
مسئوالن به این موضوع هم چنان ادامه داشــته و مدتی است وارد فاز جدی 
تری شده است. واریز و برداشت از کارت هایی بانکی افرادی که هیچ اطالعی از 
این تخلفات ندارند. برخی فعاالن شبکه بانکی پولشویی را مهم ترین علت این 
اتفاقات عنوان می کنند و ایراد را به قوانین بانکی و ساختار نامناسب شبکه بانکی 

کشور وارد دانسته اند.مشاهده ارقام واریزی به مبلغ 50 میلیون تومان به حساب 
تعداد زیادی از اهالی قلعه گنج باعث ایجاد صف های طویل مقابل فروشگاه ها و 
عابربانک ها برای خالی کردن حساب ها شد. برخی ساکنان قلعه گنج در جنوب 
کرمان شاهد .اریز مبالغ 50 میلیون تومانی به حساب هایشان بودند و همین کافی 
بود برای کسانی که اغلبشان مددجو هستند، پای عابربانک بانک و به فروشگاه 
ها بروند.ساعاتی پس از اطالع دیگر افراد از واریز این وجوه، به یکباره کل مبلغ از 
حساب ها کسر شد اما ویدئویی به دست جماران رسیده که نشان می دهد صاحب 
یک فروشگاه ادعا می کند که توانسته یک میلیارد و هفتصد میلیون از این وجوه را 

از طریق کارتخوان وصول کند. واریز و کسر مبالغ هنگفت این چنینی به حساب 
این افراد ممکن است ناشی از یک اشتباه بانکی یا سوء استفاده از حساب های 

اقشار ضعیف باشد که نیازمند توضیح مسئوالن مربوطه است. 

ماجرای واریز ناگهانی ۵۰ میلیون تومان به حساب تعدادی از مردم 
چه بود؟

فرماندار قلعه گنج کرمان گفت: هنوز منشاء واریزی این مبالغ مشخص نشده و مشخص 
نیست از چه منبعی این کارت ها شارژ شده اند. از طریق کمیته امداد خمینی در تهران 

پیگیر این موضوع شدیم که آنها نیز اظهار بی اطالعی از این واریزی ها کردند.

توضیحات رییس کمیته امداد درباره واریز ۵۰ میلیون تومان به 
حساب مددجویان

رئیس کمیته امداد امام  خمینی )ره( در رابطه با این موضوع اظهار داشت: چهارشنبه 
گذشته قرار بود تا به کارت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی با کمک  دولت  بسته 
غذایی واریز شود.اما اتفاقی مبنی بر واریز مبالغی به حساب مددجویان این منطقه رخ 
داد که بالفاصله بانک مرکزی جلوی آن را مسدود کرد.این موضوع هیچ ارتباطی با 
کمیته امداد ندارد. البته تعداد این موارد باال نبوده اما نفس قضیه مهم است و حساسیت 

بانک مرکزی هم روی نفس این عمل است که چرا این اتفاق افتاده است.

هیاهوی واریز مبالغ 50 میلیونی به حساب افراد در روستای قلعه گنج

پولشویی با  اجاره کارت های  بانکی

پولشویی با کارتهای بانکی 
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس پیشین فتای تهران 

یکی از متداول ترین و بیشترین جرایم در حوزه بانکی مربوط به واریزها و برداشت های غبرمجاز و بدون اطالع افراد از کارت های بانکی است. ساالنه چندین هزار شکایت 
در این مورد در پلیس فتا ثبت می شود که نشان از فعالیت شدید سودجویان در این فضا دارد. بسیاری از کاربران بدون توجه به خطراتی که حوزه بانکی بخصوص فضای 
الکترونیک دارد اقدام به درج اطالعات بانکی و کارت های بانکی خود می کنند که متخلفان برای از بین بردن رد پولشویی ها از کارت های دیگران استفاده می کنند. 
مجرمین برای سوءاستفاده و یا حتی برای پولشویی، مبلغ پولی را که سرقت کرده اند برای اینکه پلیس را گمراه کند به حساب های گوناگون واریز می کنند و بعد از مدت 
زمانی از آن حساب ها مبلغ پول را برداشت و در نهایت هم پول را به صورت فیزیکی از بانک خارج می کند. همچنین متاسفانه در ساعاتی از شبانه روز فعالیت های متخلفان 
انجام می شود که حتی در صورت داشتن سرویس پیامک واریز و برداشت دست کسی برای مراجعه و پیگیری به جایی بند نیست و در طول این ساعات ملبغ واریزی هم 
برداشت می شود و ردی از هم از سودجویان باقی نمی ماند.  در سالهای اخیر کاربران دقت نظر الزم را ندارند و به دلیل سهل انگاری و بی توجهی وارد صفحاتی می شوند 
که صفحات فیشینگ است و اطالعات حساب بانکی افراد در این صفحات شناسایی می شود. یکی از دالیل عمده این کالهبرداری ها این است که کاربر اطالعات خود را 
لو داده و مجرمین از این مسأله سوء استفاده کرده و اقدام به برداشت از وجوه حساب شهروندان می کنند، متاسفانه بسیاری از برداشت های غیرمجاز از طریق فیشینگ و 
ایجاد درگاه های جعلی بوده که پلیس ماه ها و سال هاست که این موارد را دنبال کرده و اطالع رسانی می کند؛  به کارگیری رمزهای یک بار مصرف یکی از روش های مقابله 
با این کالهبرداری است که اجرا شد. به هر ترتیب اگر پولی به حساب فردی واریز و بعد برداشت شد باید به پلیس اطالع داده شود چراکه مجرمان با این روش پولشویی 
می کنند و عدم اطالع یعنی فرد موردنظر نیز با آنها همدست است. از طرفی دیگر الزم است اشاره شود که سایت های قمار و شرط بندی با تبلیغات و شعارهای زیرکانه و 
جذاب به دنبال فریب دادن شهروندان هستند تا با مراجعه ضمن دریافت مبالغی از آنها که صرفا باخت و خسارت را به دنبال دارد، اطالعات حساب بانکی مانند اطالعات 
کارت آنها را با ترفندهایی مانند فیشینگ سرقت کنند و در نهایت از آنها برای برداشت غیر مجاز یا برخی دیگر از امور غیر مجاز استفاده کنند که تنها خسارت مالی و 

گرفتاری را برای صاحب اطالعات کارت بانکی به دنبال دارد.

اجاره کارتهای بانکی با اطالع افراد
نیما امیرشکاری، کارشناس بانکداری 

در بسیار اوقات این واریزها و برداشت ها با آگاهی افراد انجام 
می شود. یعنی خود فرد اطالعات حساب و کارت بانکی خود 
را در اختیار مجرمان قرار می دهد تا به وسلیه آن پولهایی را که 
با تخلف جمع آوری شده جابجا کنند. بنابراین در مواردی که 
با شکایت در این زمینه مواجه می شویم به دلیل عدم پرداخت 
اجاره کارت مورد نظر است.  خوشبختانه با اجرای رمز پویا 
میزان این تخلفات به ۲ درصد رسیده که کاهش قابل توجهی 
است اما به هر ترتیب این تخلفات همچنان دیده می شود و 
باید مردم اطالعات کارت بانکی خود و همچنین کارت های 
غیرقابل استفاده را همچنان حفظ کنند تا درگیر مشکالت 
بانکی از این دست نشوند. در این زمینه استفاده از بانکداری 
الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی 
تاثیر بسیاری دارد. شفاف تر شدن فعالیت ها یکی از مزایای 
بانکداری الکترونیک است و اگر استفاده از این سیستم رواج 

یابد، تاثیر زیادی در کاهش تقلب و پولشویی خواهد داشت.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رصد معامالت در فضای مجازی

امکان ثبت تمام معامالت طال و سکه تا اسفند فراهم می شود

فروش غیراصولی تایر دولتی توسط تولیدکنندگان

بازار کشش افزایش نرخ ارز را ندارد
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

هنگامی افزایش نرخ ارز در بازار جواب می دهد که اقتصاد، اقتصاد پایداری باشد. حتی اگر دولت خود هم خواهان افزایش نرخ ارز باشد در شرایط فعلی این اقدام به ضرر است. بنابراین باید در راستای روند کاهش نرخ ارز پیش برویم 
و برای داشتن اقتصادی با ثبات قدم برداریم. در شرایط فعلی تنها افزایش سریع نرخ ارز را داریم و خرید و فروشی در بازار انجام نمی شود. 

آن دسته از افرادی که برای سرمایه گذاری و سود بیشتر در این بازار سرمایه گذاری کرده و ارز خریدرای کرده اند این روزها به فروشنده ارز تبدیل شده اند که روندی طبیعی است اما بازار کشش این میزان افزایش نرخ را ندارد بنابراین 
خرید و فروشی انجام نمی شود. به طور کلی سرمایه گذاری در بازارهایی که در نوسان مداوم هستند امیدوار کننده نخواهد بود. امروز شرایط بازار ارز مشخص نیست و فروشنده در بازار بیشتر از خریدار است. 

اما در نگاهی جامع تر باید اشاره شود درآمدهای نفتی دولت به حداقل ممکن رسیده، ارز چندانی وجود ندارد که آن را در بازار عرضه کند. در کل افزایش نرخ ارز تورم بیشتری را در اقتصاد ایجاد می کند و به عبارت دیگر، افزایش 
قیمت ارز هم هزینه های تولید و هم انتظارات تورمی را افزایش می دهد. افزایش تورم، دوباره کسری بودجه دولت را چند برابر می کند، زیرا باید با نرخ باالتری خدمات مورد نیاز خود را خریداری کند. ممکن است که افزایش نرخ ارز 

برای دولت در کوتاه مدت درآمدزایی داشته باشد اما در بلند مدت هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می کند.

روند افزایشــی نرخ ارز طی 
دو روز گذشــته متوقف شده 
و از کانال بیســت هزار تومان 
وارد کانال هجده هزار تومانی 
شده است. این در حالی است 
با افزایش نرخ ارز فروشــندگان خانگی به بازارها هجوم 
آورده اند تا با فروش دالرهای خریداری شده به سودآوری 
برسند. در حالی نرخ ارز افزایش یافت که خرید و فروشی 
در بازار هم دیده نمی شد و بعد از صعود غافلگیرکننده نرخ 
ارز و رسیدن به سقف تاریخی و ثبت کانال های جدید، روند 

نزولی قیمت ها از اواخر هفته گذشته آغاز شد به طوریکه 
دالر طی دو روز حدود ۱500تومان ریزش کرد، البته با 
شروع کار معامالت بازار شاهد تغییر مسیر ارز به سمت باال 
هستیم که البته با این وجود، فعاالن این حوزه باور دارند 

که دالر مجددا وارد مدار نزولی خواهد شد.
از طرفی دیگر حدود ۷0 میلیون دالر روز گذشته توسط 
بازارساز به بازار تزریق شد که تنها برای حدود ۸00 هزار 
دالر خریدار وجود داشت که نشان می دهد، میزان تقاضا 
در این بازار کاهش یافته و قیمت ها روند نزولی یافته است. 
پیگیری ها نشان می دهد که روز شنبه حدود ۷0 میلیون 
دالر اسکناس به بازار عرضه وثبت سفارش فروش توسط 
بازارساز انجام و در مقابل، حدود ۸00 هزار دالر سفارش 
ثبت خرید انجام شــده اســت. همچنین میانگین نرخ 

اسکناس دالر امریکا حدود ۱۸ هزار و ۴۶0 تومان گزارش 
شده است. در هفته گذشته نیز بیش از ۱50میلیون دالر 
توسط بازار ساز با هدف مدیریت بازار و تامین تقاضا به بازار 
ارز عرضه شد. بررسی روند معامالت روزهای اخیر نشان 
می دهد که تقاضای واقعی ارز، پوشش داده شده و به میزان 
کافی ارز در بازار وجود دارد، اما دالالن با جوسازی به دنبال 
ایجاد تقاضای  کاذب هستند. با توجه به افزایش عرضه و 
کاهش تقاضا، کارشناسان می گویند، قیمت ها در بازار ارز 
روند نزولی یافته و رصد تحوالت بازار ارز در روزهای اخیر 

تاییدکننده این روند نزولی است.
کارشناســان بازار ارز بر این باورند که بــه طور کل جو 
موجود در بازار ریزشی است و به همین خاطر بیشتر مردم 
فروشنده شده اند و صرافان هم تمایلی به خرید ارز نشان 

نمی دهند. از طرفی عالوه بر افت تقاضا، عرضه ارز در بازار 
بیشتر شده و قرار است این اقدام بانک مرکزی ادامه دار 
باشد؛ به این ترتیب در روزهای آینده شاهد کاهش مجدد 
قیمت ارز خواهیم بود و انتظار می رود نرخ دالر در بازار آزاد 

حتی به کانال ۱۷هزار تومان هم برسد.
به طور کلی وضعیت فعلی بازار ارز تهران متفاوت از هفته 
گذشته بود و بی میلی برای خرید و فروش نشان دهنده 
انتظار برای تغییر در قیمت هــا و احتماال کاهش قیمت 
اســت. بازار ارز تهران تقریبا خلوت بــوده و صرافی های 
بسیاری در حوالی میدان فردوسی عبارت "خرید و فروش 
ارز نداریم" را روی شیشــه های واحد صنفی خود نصب 
کرده اند تا با همان نگاه اول همه بدانند که خبری از معامله 

ارزی نیست.

از 71 میلیون دالر عرضه شده از سوی بازارساز  فقط 1/5  میلیون دالر معامله  شد

دالر بدون خریدار ماند
دالر 18 هزارو 45 تومانی بدون مشتری ماند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

جریمه عدم درج قیمت روی کاال ۹۶ هزار تومان است

سازمان حمایت ابالغ كرد

تولیدکنندگان لوازم خانگی ملزم به عرضه محصوالت در بازار هستند
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:
همه  تهران یك شهر هوشمند و پارک نوآوری است

افتتاح چندین مرکز نوآوری در ایســتگاه نوآوری شریف، خبری خوش را 
به گوش فعاالن زیست بوم نوآوری و فناوری رساند. این مراکز برای رونق 
فعالیت های فناورانه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری و عبدالعلی علی عسگری رییس سازمان صدا و سیما افتتاح شد. 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به همراه عبدالعلی 
علی عسگری رییس ســازمان صدا و سیما از ایســتگاه نوآوری شریف و 
شرکت های مستقر در آن بازدید کردند. در این مراسم چند مرکز نوآوری 
افتتاح شد.مرکز رسانه ای صوت و تصویر ساترا در ناحیه نوآوری شریف و 
مرکز نوآوری و شــتاب دهی اکتوتک در این مراسم افتتاح شدند  تا شاهد 
رونق فعالیت های فناورانه باشیم. اکتوتک یک شتاب دهنده دارویی و غذایی 
است که با هدف ایجاد همبستگی بیشتر میان دانشگاه و صنعت راه اندازی 
شد. همچنین مرکز رسانه ای صوت و تصویر ناحیه نوآوری شریف با 2 هزار 
مترمربع مساحت، فضایی برای فعالیت ۶ شرکت دانش بنیان فعال در حوزه 

رسانه های صوتی و تصویری را فراهم کرده است.

همدلی برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این مراسم، گفت: در حال حاضر 
توسعه زیســت بوم فناوری و نوآوری حرف همه شده است حرف دولت، 
دانشگاه، مجلس و حتی شهرداری است. ستاری ادامه داد: ایجاد همدلی و 
وحدت برای فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه زیست بوم فناوری و 
نوآوری در کشور را باید بزرگ ترین دستاورد معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در چند سال بدانیم. فرهنگ سازی برای اقتصاد دانش بنیان زمان 
بر و ســخت بود اما این اتفاق خوب افتاد و امروز یک اتحاد و همدلی میان 
بازیگران این حوزه ایجاد شده است. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
در ادامه بیان کرد: این همدلی و اتحاد در شکل گیری این زیست بوم از هر 
قانون و کمک مالی موثرتر اســت. اکنون به نقطه ای رسیده   ایم که در این 

زیست بوم همه به دنبال اجرای درست قوانین هستند.

سلیمی: 
مسیر استارتاپ ها برای ورود به بورس هموار شود

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: دولت مسیر استارتاپ ها را برای ورود 
به بورس هموار سازد چراکه استارتاپ ها می توانند تحول اقتصادی کشور 
را به دنبال داشته باشد. علیرضا سلیمی درباره ضرورت ورود شرکت های 
استارتاپی به بورس، گفت: شرکت های اســتارتاپی برجسته برای ورود به 
بورس باید به طور سازمان بندی شــده مورد حمایت دستگاه های متعدد 
حاکمیتی قرار گیرند چراکــه درصورت عدم حمایــت از نفس خواهند 
افتاد بنابراین حمایت های مالی از آن ها بسیار حائزاهمیت است.نماینده 
محات و دلیجان در مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه آینده از آن 
اقتصاد دیجیتال، اســتارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیان است، لذا باید 
زیرساخت های رشــد آن ها را به خوبی فراهم کرد، افزود: خوشبختانه تا 
حدودی درهای بورس به روی شــرکت های اســتارتاپی بزرگ و مشهور 
باز شــده اســت اما دولت همان طور که در حوزه هایی همچون معادن و 
فروش سهام کارخانه ها در بورس مانور می دهند باید به حوزه استارتاپ ها 
نیز ورود کند و مســیر آن ها را برای ورود به بورس هموار ســازد چراکه 
اســتارتاپ ها می توانند تحول اقتصادی کشــور را به دنبال داشته باشد. 
وی با بیان اینکه غرب با اســتفاده از ابزارهای مختلف اقدامات بســیاری 
برای جلوگیری از رشد اســتارتاپ های ایرانی انجام می دهند چراکه رشد 
اســتارتاپ های ایرانی در منطقه و جهان به ضرر آن ها اســت، ادامه داد: 
متاســفانه رســانه های داخلی هنوز به این مهم ورود نکرده و سیاســت 
مناسبی برای پوشش این موضوع ندارند. عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسامی در حالی که معتقد است ورود اســتارتاپ های بزرگ به بورس و 
بازار سرمایه در سال جهش تولید اتفاق بسیار موثری در توسعه اقتصادی 
 کشور خواهد بود، توسعه اســتارتاپ ها را داری منافع امنیتی و اقتصادی 

در کشور و منطقه دانست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با بیان اینکه رقابت 
بسیاری میان ایران و کشورهای غربی در حوزه دانش بینان و استارتاپ ها 
شکل گرفته است، گفت: حضور استارتاپ ها در بورس یکی از راه های رشد 

آن ها است و رونق اقتصادی کشور را به دنبال دارد.

اخبار

به تاراج رفتن کارخانجات و 
واحدهای تولیدی و صنعتی، 
بیکار شدن کارگران و فروش 
دستگاه ها از جمله معضاتی 
است که این روزها به صورت 
زنجیره وار اتفاق می افتد. کافی اســت به سامانه اموال 
مازاد بانک ها مراجعه کنید. در این ســامانه لیستی از 
کارخانه هایی است که در شهر های مختلف برای فروش 
گذاشته  شــده اند. این در حالی است که این واحدهای 
تولیدی پیش  از این صاحبانی داشتند و در حال حاضر 
به دلیل اینکه نتوانسته اند از پس اقساط خود بربیایند، 
از سوی بانک ها تملک شــده و حاال به فروش گذاشته 
 شده اند. اما جالب اســت بدانید بانک ها از آب گل آلود 
ماهی می گیرند و در شرایطی اقدام به تملک کارخانه ها 
می کنند که دولــت و وزارت اقتصاد و سرپرســت تازه 
کار وزارت صمــت بارها اعام کرده انــد بانک ها باید از 
بنگاه داری خارج شــوند و موظفند اموال و دارایی های 
مازاد خود را بفروشند. مدرس خیابانی گفته که بانک ها 
باید واحدهای تولیدی تملیک شده را به صاحبان شان 

بازگردانند؛ اما این در حالی است که بانک ها تنها وثیقه 
و پول و ضامن را می شناســند و مانند مصوبات قبلی از 
این دست مصوبات و دستورها کم در پرونده های بایگانی 

خود ندارند. 

 آیا بانک ها از منافع خود می گذرند؟
در همین رابطه دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
گفت: حدود 2 هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک ها 
تملک و تعطیل شــدند. یکی از بانک هــای دولتی به 
تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده اســت. میثم 
زالی اضافه کــرد: به موجب مــواد 1۶ و 17 قانون رفع 
موانع تولید که در ســال 139۴ اباغ شد، همه بانک ها 
و مؤسسات اعتباری، موظف هستند ساالنه 33 درصد 
از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید 
ناشــی از این واگذاری را به حســاب خزانه داری کل 
کشــور واریز کنند که به عنوان افزایش سرمایه آن ها 
لحاظ شــود. زالی ادامه داد: مصوبه اخیر شورای پول و 
اعتبار حدود 1۰ روز پیش صادر شــد و امیدواریم تا دو 
روز آینده توسط بانک مرکزی به بانک های عامل اباغ 
شود. وی از نظام بانکی خواســت تا آنجا که می تواند، 
واحد های تولیــدی بدهکار را تملــک و تعطیل نکنند 
تا عاوه بر حفظ اشــتغال، واحد هــای تولیدی بتوانند 

با ادامه کار خود، بدهی هــا را پرداخت کنند. در همین 
راســتا سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
مصوبه شورای پول و اعتبار برای بازگرداندن واحدهای 
تولیدی تملک شده با شــرایط آسان، به صاحبان اولیه 
آنها خبر داد. حسین مدرس خیابانی گفت: واحدهای 
تولیدی که به دلیل بدهی، راکد مانده اند باید به ســتاد 
تســهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها 
مورد حــل و فصل قرار گیرد. حضــرت آیت اهلل خامنه 
ای نیز با اشاره به اباغیه اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی 
بر اینکه برخی بانکها حق مصادره و تعطیلی واحدهای 

تولیدی را ندارند، خاطرنشــان کردند: این کار، بسیار 
درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است که با خرید 
واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و فروش تجهیزات، 
کاربری این واحدهــا را تغییر می دهنــد زیرا اینگونه 
اقدامات، ضربه به اقتصاد کشور است. هرچند تخلفات 
بانک ها را در ماجرای امهال اقســاط قرض الحســنه 
دیدیم؛ اما باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا بانک ها حاضر 
خواهند شد با تولیدکنندگان همراهی کنند. »کسب و 
 کار« در گفتگو با دو کارشــناس، این مشکل را بررسی

 می کند. 

2400 واحد تولیدی توسط بانك ها تملك و تعطیل شدند

رهایی  کارخانه ها  از  بند   بانک ها
بسیاری از واحدهای تولیدی به شکل بی رویه ای در تملك بانك ها هستند

سونامی واحدهای تولیدی بدهکار

بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی جدی است
علی نقیب، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران

هرچند امسال، سال جهش تولید نام گرفته و به این معنی است که باید تسهیات الزم برای کسب و کار با توجه به شرایط و مشکات ارزی در حال حاضر فراهم شود؛ اما این اتفاق نیفتاده و نقدینگی واحدها به شدت دچار مشکل شده است. متاسفانه بانک ها فقط منافع خود را می بینند 
و می خواهند سود خود را پوشش دهند. بنابراین وقتی به یک تولیدکننده وام می دهند وثیقه های بسیار زیادی می خواهند و در راه تولید مشکاتی را ایجاد می کنند. این در حالی است که تسهیات اعطایی آنها به تولیدکنندگان بهره های باالیی دارد که اصا برای یک تولیدکننده 
مقرون به صرفه نیست. پیشنهاد من این است که با توجه به قانون رفع موانع تولید که بانک ها و سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده که تسهیات الزم را به تولیدکنندگان بدهند، مشکاتی که در این مسیر بر سر راه تولیدکنندگان است را برطرف کنند. تنها در این صورت است 

که می توانیم به واحدهای تولیدی کمک کنیم که سرپا بمانند. در غیر این صورت با توجه به تورمی که در حال حاضر داریم و مشکاتی که بر سر راه تولیدکنندگان است، شرکت های بیشتری دچار مشکل می شوند.  

وعده روی زمین مانده حمایت از تولید
احمد صادقیان، عضو کمیسیون رفع موانع تولید اتاق تهران

بانک ها هرگز در مسیر تولید گام برنداشته اند و تنها منافع بنگاه اقتصادی خود را در نظرمی گیرند. بنابراین به اقتصاد و تولید کشور توجهی ندارند و در پروژه هایی سرمایه گذاری یا مشارکت می کنند که سود بیشتر و در عین حال ریسک کمتری برایشان داشته باشد. اگر به فرم هایی 
که بانک ها در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهند تا این بنگاه ها آن را تکمیل کرده و بتوانند تقاضای اخذ تسهیات کنند نگاهی بیندازید، خواهید دید که برای اعطای تسهیات تمام زندگی آن سرمایه گذار و شرکت و فامیل او را به گروگان می گیرند که اگر اتفاقی افتاد ریسکی 
برای بانک ها نباشد. البته این در شرایطی است که تسهیات بدهند زیرا در بسیاری از مواقع با اعطای وام موافقت نمی شود. تعداد زیاد واحدهای تولیدی که توسط بانک ها تملک شده نیز به همین دلیل است. زمانی که واحد تولیدی دچار مشکل می شود و نمی تواند اقساط وام، 
هزینه ها و بهره های سنگین بانکی را بدهد واحد تولیدی او را تملک می کنند. واقعا سود تولید هم آن سودی نیست که جوابگوی افزایش هزینه ها و تورم باشد یعنی هزینه ها و بدهی های واحد تولیدی از سود کسب شده پیشی می گیرد. در حال حاضر تراز بسیاری از شرکت ها مثبت 
نیست. به هر حال شرکت ها به خاطر گرفتاری مالی که دارند، مجبورند به تولید ادامه دهند و بعد از مدتی به مشکل می خورند. بانک ها به دنبال منافع خود، تضامینی که تولیدکنندگان نزد آنها دارند را به اجرا می گذارند و به تبع سرمایه گذار و شخصیت حقوقی و حقیقی او را دچار 
مشکل کرده و واحد او را تملک می کنند. برای آشنایی با این موضوع می توانید تعهداتی که بانک ها از تولیدکنندگان می گیرند را مرور کنید. این تعهدات، تعهدات عجیب و غریبی است. اگر تولیدکنندگان آنها را نپذیرند و امضا نکنند بانک ها تسهیات نمی دهند. اگر هم امضا کنند 
که تن به منافع و سودجویی بانک ها می دهند. در همه بندهای فرم های دریافتی از تولیدکنندگان، بانک ها یک طرفه منافع خود را دیکته کرده و شرایطی را ایجاد می کنند که تولیدکننده را چهار میخ می کنند. ناچارا واحدهای تولیدی مجبورند به امضای این تضامین تن بدهند و 
متعاقبا مشکاتی را برای آنها به وجود خواهد آورد. امسال، سال »جهش تولید« نام گذاری شده؛ ولی در حرف، زیباست زیرا در عمل متاسفانه هیچ اتفاق خاصی برای تولید نمی افتد. واقعیت این است که نجات کشور در گروی حمایت از تولید است. بیکاری، رشد اقتصادی پایین و 
آسیب های اجتماعی می تواند با تولید حل شود؛ ولی متاسفانه هیچ توجهی به تولید نمی شود. دولت و بانک مرکزی توجهی به تولید نمی کنند. متاسفانه در عمل با شعار امسال همراهی نمی شود. چه کسی این برنامه را در جهت تولید باید اجرایی کند؟ به هر حال بانک ها در جهت 

منافع خودشان به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند و هیچ مسئولیت اجتماعی در جهت تولید، صنعت و کشور برای خودشان قائل نیستند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

بلد ۴ میلیون کاربر فعال دارد
در کشور ما چند سالی است که توسعه دهندگان نرم افزارهای گوشی های هوشمند دست به کار شده اند و دست به ساخت مسیریاب های بومی زده اند؛ در حال حاضر دو مسیریاب بسیار دقیق توسط 
توسعه دهندگان داخلی تولید شده است که یکی از آن ها نقشه و مسیریاب بلد نام دارد. زویا نیکنام، مدیر روابط عمومی بلد گفت: بلد در حال حاضر با حدود ۴ میلیون »نصب فعال« براساس آمار کافه بازار 

پرنصب ترین نقشه فارسی است.

يادداشت

آخر
 کسب و کار

 فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت 
انجام پروژه های شهرداری اصفهان

)شماره فراخوان 99106(
توانمندی  از  استفاده  راستای  در  و  اصفهان   3 منطقه  شهرداری  از  نمایندگی  به  اصفهان  شهرداری  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان 
پروژه  در  مشارکت  جهت  حقوقی  یا  حقیقی  سرمایه گذار  جذب  و  شناسایی  به  نسبت  دارد  نظر  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران   های 
"احداث پارکینگ طبقاتی چهارباغ " اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران عاقمند و واجد صاحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت 
به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به جز ایام تعطیل با همراه داشتن رسید واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال )غیرقابل استرداد( به حساب 
شماره 1۰۰27۶۰۰۰13 به نام شهرداری اصفهان نزد بانک شهر شعبه جهان نما، به دبیرخانه سازمان به آدرس: بوستان سعدی -طبقه فوقانی 

بانک ملت، پالک 28 مراجعه و نسبت به اعام آمادگی خود و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

آدرسمساحت تقریبی  زمینکاربریموضوع پروژهردیف

2500 متر مربعخدمات عمومیپارکینگ طبقاتی1
حدفاصل چهارباغ پایین و خیابان ابن سینا)نیازمند آزادسازی(

توجه:
آخرین مهلت عودت اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 99/04/21 می باشد.

متقاضیانی که در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزیابی و مدارک اقدام نموده اند نیازی به ارائه مجدد مدارک و اسناد نبوده و صرفا تکمیل فرم ها کفایت می کند.
متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تائید قرار خواهند گرفت که عاوه بر سابقه کاری مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صاحیت فنی، مالی و  مدیریتی 

باشند.
به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب کلیه متقاضیان 
جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

رئیس ستاد بزرگداشــت روز ملی صنعت و 
معدن با معرفی ۸ معیار انتخاب شرکت های 
برتر و معرفی در روز ملــی صنعت و معدن از 
معرفی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
با محور نوآوری در این مراسم خبر داد.  کمتر 
از 72 ساعت دیگه به روزملی صنعت و معدن 
باقی مانده است، روزی که ضمن گرد هم آمدن 
مســئوالن و فعاالن این حوزه، وزارت صنعت 
از برگزیدگان این حوزه تقدیر می کند. رئیس 
ستاد بزرگداشت روزملی صنعت و معدن در 
نشستی خبری با حضور خبرنگاران رسانه های 
مختلف، ضمن تشریح برنامه های مراسم پیش 
رو، به ســواالت خبرنگاران پاسخ داد. با توجه 
با اینکه شــرکت های دانش بنیان و استارت 

آپ ها نقــش قابل توجهی در صنایع کشــور 
پیدا کرده اند، جایگاه آنها در روز ملی صنعت 
و معدن باید مورد توجه قرار گیرد، موضوعی 
که خبرنگار خبرگزاری صنایع، پاســخ آن را 
از رئیس ســتاد بزرگداشت روز ملی صنعت و 
معدن، پیگیری کرد.محمدرضا فیاض اظهار 
داشت: در ســتاد ۴ کمیته وجود دارد که یک 
کمیته انتخاب منتخبیــن و برگزیدگان را بر 
عهده دارد که وظیفه این کمیته، معرفی افراد، 
شرکت ها و سازمان هایی است که در طول سال 
با معیارهای مختلف توانسته اند گام های اساسی 
و ممتاز بردارند و اقدامات آنها به عنوان یک کار 
ملی معرفی شود.در حقیقت امسال از میان 7 
محور اصلی، نوآوری و معرفی کاالهای جدید 

تحت نام استارت آپ یکی از این محورها است 
که اهمیت باالیی دارد.

8 معیار منتخبین روز صنعت و معدن   
 رئیس ستاد بزرگداشــت روزملی صنعت و 
معدن در پایان پیرامون معیار منتخبین روزملی 
صنعت و معــدن، اظهار داشــت: در روز ملی 
صنعت و معدن از واحدهایی که توانســته اند 
گام های اساســی در بخش تولید، صادرات، 
اشــتغال، کیفیت، رضایت مشتری، تعمیق 
ســاخت داخل، اتکا به کارهای درون کشور و 
اقدامات قابل توجه در مناطق محروم بردارند، 
تقدیر خواهد شد.درواقع این ۸ عنوان، معیار 

منتخبین روز ملی صنعت و معدن است.

رئیس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن خبر داد

تجلیلازشرکتهایدانشبنیانواستارتآپها

شهردار اصفهان گفت: با انجام 5 کیلومتر حفاری مکانیزه در 
سال گذشته، رکود حفاری در پروژه متروی اصفهان در 19 
سال گذشته شکسته شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
ای شــهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در برنامه »شهر 
پرسشگر، شهردار پاسخگو« با اشاره به اینکه هفته کرامت 
و قوه قضاییه را گرامی می داریم، اظهار کرد: دو روز گذشته 
با حضور در اداره ارتباطات مردمی چهار ســاعت به صورت 
تلفنی به سواالت شهروندان پاسخ دادیم، البته در این فرصت 

توانستیم بیش از ۶۰ تلفن را پاسخ دهیم؛ آماده ایم تا در فرصت 
دیگری به شهروندانی که تلفن زدند و فرصتی برای پاسخگویی 
نبود، جواب دهیم. وی ادامه داد: ایــن کار برای اولین بار در 
شهرداری اصفهان از سوی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری، اجرا شد و اقدام خوبی بود. شهردار اصفهان تصریح 
کرد: در این ارتباط فرم هایی هم برای پیگیری مشکات مردم 
از سوی شهردار منطقه و معاون مربوطه تکمیل و در اختیار آنها 
قرار گرفت؛ این اقدام می تواند فرآیندها را کوتاه کند و اصل 

پاسخگویی که اصل مهمی برای حمایت از حقوق مردم است 
با این برنامه ها اجرایی می شود. وی عمده مشکات مردم در 
این تماس ها را تغییر کاربری ها دانست و گفت: برای تغییر 
کاربری ها 5 دستگاه اعم از میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، 
راه و شهرسازی، استانداری و شهرداری مداخله دارند و باید 
این موضوع برای مردم که عمده سوال آنهاست، توضیح داده 
شود. نوروزی ادامه داد: این برنامه ارزیابی می شود و در صورت 

مفید بودن تداوم می یابد. 

شهردار اصفهان:

رکودحفاریدرپروژهمترویاصفهانشکستهشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از پیگیری 
موضوع تشــکیل کمیته تخصصــی اقتصاد 
دیجیتالی در ذیل این کمیســیون در مجلس 
شورای اسامی خبر داد.  مسلم صالحی با اشاره 
به نامه اخیر تعدادی از فعاالن حوزه فاوا مبنی بر 
لزوم تشکیل کمیسیون تخصصی این حوزه در 
مجلس، گفت: پیرو طرحی که در کمیسیون 
اقتصادی مطرح شده، پیگیر موضوع تشکیل 

کمیته اقتصاد دیجیتال در خانه ملت هستیم.
 وی افزود: شــیوع ویروس کرونــا در چند ماه 
اخیر، آزمون خوبی بود تا کمرنگ شدن اقتصاد 
ســنتی و جایگزینی اقتصاد دیجیتال به جای 
آن را شاهد باشیم و متوجه این موضوع شویم 

که اگر همچنان روی اقتصاد ســنتی مقاومت 
کنیم، بازنده میدان خواهیم بود. کما اینکه در 
برهه زمانی اخیر، شــاهد این مساله بودیم که 
شرکت های مبتنی بر وب، نه تنها متضرر نشدند، 
بلکه باعث ســودآوری، کارآفرینــی، پویایی و 
افزایش رقابت در بین فعاالن این حوزه نیز شدند. 
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس تاکید 
کرد: نتایج به دست آمده از این تحول سبب شد 
تا حساسیت ویژه ای در خصوص اهمیت نقش 
فناوری اطاعات و ارتباطات در بین ســطوح 
مختلف جامعه، به وجود آید و تلنگری شــود 
تا دقیق تر و تخصصی تر از قبل، به دغدغه ها و 
خاءهای قانونی این حوزه ورود کنیم.  صالحی 

با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســامی در موضوعات مختلف از کارشناسان 
مربوط به آن حوزه استفاده می کند، خاطرنشان 
کرد: به نظر می رسد در حوزه فاوا نیز باید به سراغ 
فعاالن و متخصصان این حوزه رفت لذا با توجه به 
اینکه ورود ابتدایی کمیسیون اقتصادی مجلس 
به موضوع اقتصاد دیجیتال مربوط می شــود 
و پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطاعات به 
عنوان یکی از مجموعه های وابســته به وزارت 
ICT به صورت تخصصــی، روی این موضوع 
پژوهش داشته است، اعضای آن می توانند نقش 
کمک کننده ای در بررسی طرح های علمی و 

تحقیقاتی این حوزه داشته باشند. 

ایجادکمیتهاقتصاددیجیتالدرکمیسیوناقتصادیمجلسپیگیریمیشود
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