
سخنگوی صنعت برق کشــور گفت: با توجه به 
اینکه مصرف برق ادارات و سازمان ها دولتی نقش 
قابل توجهی در مصرف بــرق دارند، برنامه های 
برای کاهــش مصرف این بخــش در نظر گرفته 
شــده که می توان به تذکر، اعالم نام آن دستگاه 
در جراید و شبکه های اجتماعی و کنترل از طریق 

کنتورهای اشاره کرد.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه ۴۰۰۰ مگاوات از مصرف برق کشــور 
به ادارات و دستگاه های اجرایی اختصاص دارد، 
اظهار کرد: الزم اســت تا این بخش نســبت به 
کاهش ۱۰ درصــدی مصرف برق خــود توجه 
داشته باشد تا همه مشترکان بتوانند از برق پایدار 

و مطمئن بهره مند شوند.
وی با اشــاره به تمرکز صنعت بــرق روی بهینه 

سازی مصرف برق ادارات و دستگاه های اجرایی 
طی سال های اخیر، گفت: سیستم های سرمایشی 
از مهمترین مصارف این بخش در تابســتان به 
حســاب می آیند و کاهــش دمای ســرمایش 
کولرهای گازی از ۱۸ به ۲۴ درجه، می تواند تا ۲۰ 

درصد مصرف برق را کاهش دهد.
سخنگوی صنعت برق کشــور با تاکید بر اینکه 
می توان با اســتفاده از پنکــه در برخی مناطق 
همچنین تامین ســرمایش به طور موضعی و در 
نقاطی که اربــاب رجوع حضــور دارند، مصرف 
برق ادارات را بــه میزان قابــل توجهی کاهش 
داد، تصریح کــرد: ۲۲ هزار مــگاوات از مجموع 
۵۷ هزار مگاوات برق مصرفی کشور در تابستان 
به سیســتم های سرمایشــی اختصاص دارد که 
می توان با راهکارهای ســاده ای چون خاموش 

کردن یا تنظیم برودت وســایل سرمایشی روی 
۲۸ درجه هنگام خارج شدن از محیط کار، از هدر 
رفت انرژی جلوگیری کرد.به گفته رجی مشهدی 
اگر مصرف برق یک اداره یا دستگاه اجرایی نسبت 
به دوره مشابه ســال قبل افزایش یابد ابتدا تذکر 
دریافت می کنــد و در صورتی که مصرف اصالح 
نشود نسبت به اعالم نام آن دستگاه در جراید و 

شبکه های اجتماعی  اقدام می شود.
وی همچنیــن از قابلیت کنتــرل مصرف برق 
دستگاه های اجرایی در اغلب کالنشهرها از طریق 
کنتورهای هوشمند خبر داد و گفت: تاکنون این 
روش در چند شــهر مختلف اجرا شــده و نتایج 
خوبی را به لحاظ کاهش مصــرف برق ادارات به 
همراه داشــته و قطعا از گزارشات مردمی در این 

زمینه استفاده می کنیم.  

شورای جهانی طال )WGC( اعالم کرد جریان سرمایه 
گذاری در صندوقهای ETF طال در ژوئن برای هفتمین 
ماه متوالی رشــد کرد و موجودی طالی این صندوقها 
۱۰۴ تن افزایش یافت.به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار 
شورای جهانی طال از تقاضای سرمایه گذاری بی سابقه 
برای صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس 
)ETF( که تحت پشتوانه طال قرار دارند، حکایت دارد. 
با افزوده شدن ۱۰۴ تن طال به موجودی این صندوقها در 
ماه میالدی گذشته، مجموع ذخایر طالی آنها به رکورد 
۳۶۲۱ تن رسیده است. شورای جهانی طال تصریح کرده 
که دارایی های تحت مدیریت هم به باالترین رکورد خود 
صعود کرده اند.مجموع طالیی که در نیمه اول ســال 
۲۰۲۰ به صندوقهای ETF طال وارد شــد، ۷۳۴ تن 
به ارزش ۳۹.۵ میلیارد دالر بود.طبق گزارش شــورای 
جهانی طال، برای پی بردن به رکورد بی سابقه تقاضای 
باال، کافیست بدانیم ورود طال به صندوقهای ETF طال 
در نیمه اول سال ۲۰۲۰ باالتر از رکورد باالی خرید طال 
توسط بانکهای مرکزی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بوده 

و ممکن است حدود ۴۵ درصد از تولید جهانی طال در 
نیمه اول سال ۲۰۲۰ را جذب کند.با این حال تحلیلگران 
شورای جهانی طال پیش بینی کردند که انتظار ندارند 
تقاضای سرمایه گذاری تا پایان سال قوی بماند.به گفته 
این تحلیلگران، فضای اقتصادی و ژئوپلیتیکی از سرمایه 
گذاری در طال پشتیبانی می کند و هزینه نگهداری طال 
هم با پایین یا منفی ماندن نرخهای بهره بانکهای مرکزی، 
اندک است. همچنین نگرانیهای جدی نسبت به آسیب 
دیدن احیای اقتصادی از اوج گیری دوباره پاندمی ویروس 
کرونا وجود دارد. رشد موارد جدید ابتال به ویروس کرونا 
در برخی از بخشهای جهان به خصوص آمریکا نشان می 
دهد که هنوز راه زیادی تا بازگشایی کامل اقتصادها و 
احیای اعتماد عمومی وجود دارد.نگاهی به آمار منطقه 
  ETF ای نشــان می دهد که باالترین تقاضــا در بازار
مربوط به آمریکای شمالی است که ماه میالدی گذشته 
عامل ورود ۸۳ تن طال به صندوقهای ETF طال بود در 
حالی که سهم صندوقهای اروپایی ۱۸ تن و صندوقهای 

آسیایی ۰.۴ تن بود.

معــاون اول رئیــس جمهــور افزایــش وام 
مســکن روســتایی از ۴۵ بــه ۵۰ میلیــون 
 تومــان را بــه بانک مرکــزی و بنیاد مســکن
 ابالغ کرد.اســحاق جهانگیــری مصوبه ۱۱ تیر 
امســال هیئت دولت مبنی بر افزایش ســقف 
وام مســکن روســتایی از ۴۵ بــه ۵۰ میلیون 
تومــان را که بنیاد مســکن در ابتدای اســفند 
 ســال گذشــته به دولت پیشــنهاد داده بود، 
به بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان 
 برنامه و بودجه و بنیاد مســکن انقالب اسالمی
 ابالغ کرد.بر اســاس این مصوبه، بانک مرکزی 
باید ســهمیه هر یک از بانک هــای عامل برای 
اعطای تسهیالت ساخت، نوســازی و بهسازی 
به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی، شهرهای 
 زیر ۲۵ هزار نفر و حاشیه شــهرها را به بانک ها

نحــوه  کند.همچنیــن  بــالغ  ا و  تعییــن   
ضمانــت این تســهیالت، بــه صورت ســفته 
زنجیــره ای تعییــن شــده است.ســود وام 

۵۰ میلیــون تومانــی مســکن روســتایی، 
 ۵ درصــد بــوده و ســازمان برنامــه و بودجه
 از محــل ردیــف بودجــه ســنواتی مصــوب 
در خصوص مابــه التفــاوت ۵ درصــد با نرخ 
مصوب سود تسهیالت در شــورای پول اعتبار 
را بــه بانک هــای عامــل پرداخــت می کند.

بنیــاد مســکن موظف اســت تا ســهمیه هر 
اســتان از این ۲۰۰ هــزار فقره تســهیالت را 
 مشــخص کرده و به بانک مرکــزی اعالم کند؛
 ایــن بنیــاد همچنین مســئولیت نظــارت بر 
ساخت و ســاز روستایی با اســتفاده از خدمات 
 سازمان نظام فنی روســتایی را بر عهده خواهد
 داشــت.گفتنی اســت ســه شــنبه این هفته 
)۱۷ تیر( علیرضــا تابش رئیس بنیاد مســکن 
انقــالب اســالمی در نشســت خبــری اعالم 
کرد: اجــرای وام ۵۰ میلیون تومانی مســکن 
 روســتایی به محض ابــالغ به بانــک مرکزی، 

آغاز می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی ایران گفت: فاز 
اولیه آزمایشگاهی واکســن کرونا انجام شده و 
تا ۲ ماه آینده آزمایش و تزریق انسانی آن انجام 

خواهد شد.
جلیل کوهپایه زاده با اشــاره به اینکه در سطح 
بین المللــی تحقیقات زیادی بر روی واکســن 
انجام شده است، اظهار کرد: در کشور ما نیز بیش 
از ۱۰ گروه بر روی تولید واکســن کرونا تحقیق 
می کنند که فعاًل دو گروهشان بیشتر از بقیه کار 

را پیش برده اند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران افزود: 
ترکیبات واکسن چند فاز دارد و نوع واکسن ها نیز 
با یکدیگر متفاوت است؛ برخی واکسن ها برای 
ویروس های ضعیف کشته شــده است، برخی 
دیگر از آنها ترکیبات نوترکیب ویروســی است 
و برخی هم ممکن اســت با متدهای جدیدی 

ساخته شود.
کوهپایه زاده ادامه داد: پیش بینی ما این است 

که ایران تا فصل پاییز و یا اوایل زمستان بتواند به 
نمونه هایی از واکسن کرونا که قابل استفاده در 

سطح بین الملل هم باشد، دست یابد.
وی افزود: البته ممکن اســت این واکســن ها 
وارداتی هم بشود که بسته به زمان دارد و پیش 
بینی های وزارت بهداشــت در این خصوص در 
حال انجام است. اما اگر بتوانیم به تولید واکسن 
در ایران دســت یابیم، برای کشور ارزش افزوده 

باالتری خواهد داشت.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان 
کرد: دو گروه محقق در دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران در حال کار بر روی تولید واکسن هستند 
که در حال حاضر فاز اولیه آزمایشگاهی آن انجام 
شده و به اتمام رسیده اســت و تقریباً تا یکی دو 
ماه آینده تزریــق و آزمایش انســانی آن انجام 

خواهد شد.
وی افــزود: در صورت موفقیت آمیــز بودن این 

مراحل واکسن به تولید انبوه خواهد رسید.

حجم معامالت نفت برنت در نخستین هفته ژوییه 
یک سوم کاهش پیدا کرد زیرا معامله گران از ورود 
به بازاری که قیمتها هفته هاست در بازه محدودی 

مانده است، خودداری می کنند.
به گــزارش ایســنا، شــمار قراردادهایــی که رد 
و بدل شــده اند نســبت به میانگین ماه میالدی 
گذشــته ۳۲ درصد کاهش داشته و تقریبا دو سوم 
 کمتر از مارس اســت که قیمت ها ســقوط کرده

 بودند.
کاهش حجــم معامالت نفت برنــت از ابتدای ماه 
میالدی جــاری تاکنون برخالف مــارس و آوریل 

است که هر دو شــاخص قیمت بازار جهانی نفت 
شــاهد معامالت داغــی بودند و وســت تگزاس 
 اینترمدیت برای نخســتین بار در تاریــخ به زیر 
صفر سقوط کرد. از آن زمان کاهش تولید اوپک و 
متحدانش کمک کرده اســت بازار مجددا متعادل 
شــود و با ادامه شــیوع ویروس کرونــا در جهان، 
قیمت ها نوسان اندکی داشــته اند. این رکود باعث 
شده است نوسان بازار به پایینترین حد خود از فوریه 

تاکنون سقوط کند.
هــری چلینگوییریــان، مدیر اســتراتژی کاال در 
بانک بــی ان پی پاریبــا در این باره بــه بلومبرگ 

گفــت: ما به یــک مکث طبیعــی رســیده ایم. با 
حجم معامــالت و نوســان کمتر قیمــت نفت، 
معامله گــران منتظر ســیگنال های بیشــتری 
 درباره بهبــود تقاضا یا مهار شــیوع ویروس کرونا

 هستند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، طبق تحلیل شرکت 
ICE Futures Europe، از ابتدای ژوییه تاکنون 
قیمتهای نفت کم و بیش سه دالر نوسان داشته اند. 
اگر قیمت نفت برنت تا پایان ماه در محدوده فعلی 
بماند، کوچکترین نوســان ماهانه از ســال ۲۰۰۴ 

خواهد بود.

ژاپن با طرح مقررات جدید و حمایت از زیرساخت، 
قصد دارد در یک دهه آینــده در ۳۰ محل مزارع 
بادی احــداث کند.به گــزارش ایســنا، روزنامه 
اقتصادی نیک کی در گزارشــی نوشت: هیروشی 
کاجی یامــا، وزیر صنعت ژاپن قرار اســت بزودی 
 تدابیری که برای این منظور در نظر گرفته شده اند 

را اعالم کند.
دولت ژاپن در سیاست جدید ساخت ساالنه سه یا 
چهار پروژه با مجمــوع ظرفیت یک گیگاوات را در 
نظر گرفته و هدف کلی ایجاد ظرفیت ۱۰ گیگاوات 
تولید نیرو اســت. این پروژه ها قرار اســت از سال 

مالی آینده ژاپن که از آوریل ۲۰۲۱ آغاز می شود، 
کلید زده شــوند.وزارت زمین، زیرساخت، حمل 
و نقل و گردشــگری ژاپن برای سرعت بخشیدن 
به توســعه این پروژه ها قصد دارد تاسیساتی برای 
نگهداری قطعات ضروری برای ساخت مزارع بادی 
احداث کنــد.وزارت اقتصــاد، بازرگانی و صنعت 
ژاپن هم قصد دارد در مقررات شبکه نیرو بازنگری 
کند تا محدودیتها روی تامیــن کنندگان نیروی 
سبز رفع شــود.ژاپن اکنون به نیروگاههای سنتی 
بزرگ که شبکه برق این کشور را در کنترل دارند، 
اجازه می دهد تامیــن انــرژی تجدیدپذیر مانند 

انرژی تولید شــده در مزارع بادی و خورشیدی را 
محدود کنند تا نســبت به ثبات شــبکه اطمینان 
حاصل کنند. این سیاســت باعث محدود شــدن 
توســعه انرژی تجدیدپذیر شده اســت.یک مقام 
دولتی گفــت: وزارت زمین و زیرســاخت کار در 
برخی از بنادر برای حمایت از مــزارع بادی را آغاز 
کرده است. ســاخت هر نیروگاه معموال پنج تا ۱۰ 
سال زمان می برد.بر اســاس گزارش رویترز، بازار 
نیروی بادی ژاپن پس از قانونی که ســال گذشته 
 برای کمک به توســعه این بازار به اجرا درآمد، در

 مسیر رشد قرار گرفته است.

بااداراتپرمصرفچهبرخوردیمیشود؟
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بــرای اینکه همــکاری های 
دوجانبــه بیــن کشــورها به 
وجود بیاید، ایــن همکاری ها 
مــی تواند همــکاری های 

اقتصادی، سرمایه گذاری...

  کمیل طیبی، اقتصاددان

  فربد زاوه، کارشناس خودرو
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راهکارهای دستوری دولت بازار مسکن را به هم ریخته  است

افزایش اجاره بها  با  نرخ گذاری  دولت
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سرکشی قیمت خودرو  با افزایش نرخ  ارز
سخنگوی تعزیرات: دستمان برای ورود به بازار خودرو بسته است

 قیمت   خودرو ها   در  بازار   افزایش   ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی   با   قیمت  کارخانه   دارد
تالطم   در   بازار   بی مشتری   خودرو

افزایش قیمت دالر به ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان موجب شد 
تا میزان حقوق ماهیانه این قشر آسیب پذیر به کمتر از 
۱۰۰ دالر در ماه کاهش پیدا کند. این در حالی است که 
همزمان مدت بسیاری است که فعاالن کارگری نسبت 
به افزایش حقوق اعتراضات زیادی داشته اند و خواهان 
اجرای مصوبه افزایش حق مسکن هستند تا شاید بخشی 
کوچک دیگری از مشــکالت کارگران را مرتفع سازد.  
معیشتد و گذران زندگی برای نیروی کار کارگری بسیار 
طاقت فرسا شده و با وجود بحران کرونا و بیکاری اجباری 
این قشر، درآمدی وجود ندارد که بتواند در تامین هزینه 
ها موثر واقع شود.بررســی ها نشان می دهد شوک های 
ارزی در سه سال اخیر که به کاهش ارزش پول ملی ایران 
انجامیده، »قیمت واقعی« دستمزدها را به  شدت کاهش 

داده است. همچنین سیاست های...

با وجود اینکــه مســئوالن از راه اندازی بورس 
مســکن، به عنوان پنجمین بورس کشــور در 
هفته جاری خبر داده بودنــد، هفته به انتهای 
خود رسید و شاهد تحقق این وعده نبودیم!دهم 
تیرماه بود که علی صحرایی_مدیرعامل بورس 
تهران_از راه اندازی بورس امالک،  مستغالت 
و امتیــازات خبــر داد و گفــت : در  واقع  یک  
بورس  جدید  به  عنوان  پنجمین  بورس  کشور  
راه اندازی  خواهد شــد  که  در  ایــن  بازار هم 
زمینه  هم منابع و هم آپارتمان و ملک معامله 
می شود.  البته این متفاوت با سهام شرکت های 
ساختمانی است.همچنین اعالم شد که هدف 

از راه اندازی...

هشت نامزد از مکزیک تا مولداوی برای رسیدن به 
ریاست سازمان جهانی تجارت )WTO( رقابت 
می کنند.به گزارش ایسنا، این هشت نفر در تالش 
هستند تا ۱۶۴ کشــور عضو این نهاد جهانی را 
متقاعد کنند کــه می توانند این ســازمان را در 
بحبوحه تنشهای فزاینده تجارت جهانی و افزایش 

حمایتگرایی هدایت کنند.
در ۲۴ ســاعت مهلت نهایی برای اعالم اســامی 
نامزدهای جانشــینی روبرتــو آزودوی برزیلی، 
مدیرکل فعلی ســازمان جهانی تجارت که قرار 
اســت در پایان اوت یک ســال زودتر از موعد از 
ســمت خود کناره گیری کند، چندین نام اضافه 

شد.
با توجه به این که سه نفر از شش مدیرکل قبلی 
این سازمان از اروپا و ســایرین از تایلند، برزیل و 

نیوزیلند بودند، فشــارهای زیادی برای انتخاب 
مدیرکل جدید از آفریقا وجــود دارد. با این حال 
این قاره برای معرفی یک نامزد واحد متحد نبوده 
و به جای آن ســه نامزد از مصــر، کنیا و نیجریه 

معرفی کرده است.
 ســایر نامزدهــای ایــن ســمت از انگلیــس، 
مکزیک، مولداوی، عربســتان ســعودی و کره 
جنوبــی هستند.ســازمان جهانــی تجــارت 
هرگــز مدیرکل زن نداشــته اســت. ســه نفر 
 از نامزدهــا بــرای دور جدیــد ریاســت زن

 هستند.
انتظار مــی رود هر هشــت نامزد هفتــه آینده 
پیــش از آغــاز کمپیــن تبلیغاتی، خــود را به 
 شورای کل ســفیران ســازمان جهانی تجارت 
معرفی کنند.فرآیند انتخــاب مدیرکل معموال 

۹ مــاه زمــان می بــرد امــا ســازمان جهانی 
تجارت می خواهــد این کار را در ســه ماه انجام 
 دهد.بــر اســاس گــزارش رویترز، این شــغل

 دشوار است.
 ســازمان جهانی تجارت قرار است به مجموعه 
مشــاجراتی شــامل یارانه ماهیگری در آستانه 
 کنفرانس دو ساالنه در ســال ۲۰۲۱ رسیدگی

 کند. 
همچنین با فشار فزاینده ای برای اصالح مقررات 
تجارت جهانی که ۲۵ ســال پیش تعیین شدند، 
روبروست و در شرایطی که تنش های میان آمریکا 
و چین افزایش پیدا کرده و بیــش از ۱۰۰ مانع 
تجاری از زمان شیوع ویروس کرونا ایجاد شده، 
باید در میان اعضای خود تفاهم در زمینه مقررات 

جدید ایجاد کند.

WTOرقابتهشتنامزدبرایتصدیریاست



اقتصاد2
ایران وجهان

بانکها مجوز افزایش انتشار گواهی 
سپرده عام ۱۸ درصدی گرفتند

بانک مرکزی اعالم کرد: ســقف انتشار »گواهی 
ســپرده عام بانک ها« در ســال جاری حداکثر 
به میــزان ۲۰ درصــد ســپرده های بلندمدت 
 آن هــا در پایــان اســفند مــاه ۱۳۹۸ خواهد 

بود.
به گزارش خبرگــزاری مهر، بانک مرکزی ضمن 
موافقت با افزایش انتشــار گواهی سپرده عام ۱۸ 
درصدی توسط بانک ها، اعالم کرد: سقف انتشار 
»گواهی ســپرده عام بانک ها« در سال جاری تا 
۳۱ شهریور ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد 
ســپرده های بلندمدت آن ها در پایان اسفند ماه 

۱۳۹۸ خواهد بود.
این بانک می افزاید: پیرو مکاتبات پیشــین این 
بانک با شبکه بانکی در خصوص سقف انتشار اوراق 
گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری )عام( 
بانک ها در سال جاری بر اساس تصمیمات اتخاذ 
شده در این بانک، با افزایش سقف انتشار اوراق یاد 
شده، عالوه بر سقف تعیین شده قبلی موافقت به 

عمل آمده است.
بر همین اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام 
بانک ها در ســال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه 
۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده های 

بلندمدت خواهد بود.
 

فرصت ثبت نام تسهیالت کرونا 
تا ۲۵ تیر تمدید شد

صاحبان مشاغل بیشتر آســیب دیده از کرونا تا 
۲۵ تیرماه جاری فرصــت دارند که برای دریافت 

تسهیالت حمایتی دولت ثبت نام کنند.
به گزارش خبرآنالین با تصویب کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 
در بیستمین نشســت این کارگروه، کارفرمایان 
و خویش فرمایــان بــرای برخــورداری از این 
 تسهیالت تا ۲۵ تیرماه باید به سامانه کارا به نشانی 
kara.mcls.gov.ir مراجعه و در این ســامانه 

ثبت نام کنند.
این گروه از کسب وکارها شــامل »مراکز تولید و 
توزیع غذاهای آماده اعم از رســتوران ها، بوفه ها، 
طباخی، تاالرهــای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه 
فروشی ها«؛ »مراکز مربوط به گردشگری شامل 
هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی 
و گردشــگری، مهمان پذیرهــا، مهمانســراها، 
مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز 
اقامتی، پذیرایی، تفریحــی، خدماتی بین راهی 
و موزه ها«؛ »حمل و نقل عمومی مســافر برون 
شــهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی«؛ 
»حمل و نقل عمومی مســافر درون شــهری«؛ 
»دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی«؛ 
»تولید و توزیع پوشاک«؛ »تولید و توزیع کیف و 
کفش«؛ »مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، 
بستنی و آبمیوه«؛ »مراکز، باشگاه ها و مجتمع های 
ورزشــی و تفریحی«؛ »مراکــز و مجتمع های 
فرهنگــی، آموزشــی، هنــری و رســانه ای«؛ 
»مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دســتی«؛ 
»مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در 
حوزه های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی 
و پاراکلینیکی فعال هســتند«؛ »آموزشگاه های 
رانندگی، آرایشگاه ها، سالن های زیبایی و گرمابه«؛ 
»واحدهای پــرورش مرغ گوشــتی و مرغ مادر 
گوشــتی، مراکز تولید محصــوالت گلخانه ای 
ســبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و 
 عرضــه گل و گیاهان زینتــی و ماهیان زینتی« 

هستند.
پیش از این، مهلت پایان ثبت نــام تا ۲۰ تیرماه 
اعالم شده بود اما با افزایش استقبال عمومی از این 
تسهیالت حمایتی در چند روز اخیر و درخواست 
متقاضیان، کارگروه یاد شــده این زمان را تا ۲۵ 

تیرماه تمدید کرد.
همچنین در نشســت کارگروه تاکید شــد که 
ضمانت الزم برای وام های تا ســقف ۱۶ میلیون 
تومان صرفا شــامل چک یا ســفته به تشخیص 
بانک است و برای تسهیالت بیش از ۱۶ میلیون 
تومان کــه نیازمنــد ضامن اســت، متقاضیان 
 می توانند کارمند دولتی یا غیردولتی را به بانک 

معرفی کنند.
این کارگروه به ریاســت آقای نهاوندیان معاون 
اقتصادی رییس جمهور رو رییس کارگروه مقابله 
با پیامدهای ناشی از شــیوع ویروس کرونا عصر 
سه شنبه ۱۷ تیرماه تشکیل شــد. این کارگروه 
با حضــور وزارتخانه ها و ســازمان های مختلف 
هر هفته به رصد و پایش آثــار اقتصادی کرونا در 
 کشــور و تصویب اقدام ها و تسهیالت حمایتی 

می پردازد.

اخبار

معاون هماهنگی اقتصادی 
وزیر کشــور گفــت: این 
وزارتخانه توانســت برای 
اولین بار تمامی واحدهای 
تملک شــده توسط شبکه 
بانکی را در پایان ســال ۹۶ را با تعــداد  دو هزار و 
۲۶ مورد شناســایی کند که بــا تالش های انجام 
شــده در مقطعی تعداد این واحدها تا ۵۰ درصد 

کاهش یافت.
»بابک دین پرست« در نشست مدیران ارشد وزارت 
کشور با معاون اول رییس جمهور با تشریح عملکرد 
وزارت کشور در حوزه اقتصادی، گفت: طبق قانون، 
فراهم کردن موجبات حفظ نظم و امنیت در سراسر 
کشور، تامین آزادی های سیاسی و اجرای سیاست 
های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های 
اجتماعی، اقتصادی و عمرانی از مســئولیت های 

وزارت کشور است.
وی افــزود: در راســتای موضوع مهم پیشــبرد 
برنامه هــای اقتصــادی، فرایند مشــخصی برای 
پیگیری برنامه های اقتصــادی دولت و نظارت بر 
عملکرد دســتگاه های اقتصادی سراســر کشور 

اجرا شد.
دین پرســت اظهار کرد: وزارت کشــور در نتیجه 
تصمیمات وزیر کشــور دیگر در نزد افکار عمومی 
صرفا یک وزارتخانه امنیتی و سیاســی نیســت، 
چــون وزارت کشــور به مــوازات ایجــاد امنیت 
پایدار و تــالش در جهت تحقق فضای سیاســی 
امن و مطلوب در کشور توانســته است، در حوزه 
نظارت، هماهنگی بین بخشــی و حتــی فراقوه 

 ای اقتصادی نیــز نقش موثــر بســیار خوبی را 
ایفا کند.

معاون اقتصادی وزیر کشــور گفــت: در ۳۳ ماه 
گذشته ۲۳۵ گزارش ویژه اقتصادی برای استحضار 
رییس جمهوری و معاون اول ریاســت جمهوری 
ارســال شــده که ۱۸۵ مورد به طور  مستقیم به 
رییس جمهوری و ۵۰ مورد به معاون اول  ارسال و 
بیش از ۹۰ درصد آنها منجر به صدور دستور ویژه 

شده است.
دین پرست با اشاره به اقدامات ویژه وزارت کشور در 
حوزه اقتصادی، گفت: حل و فصل تمامی مشکالت 
پدیده شاندیز در سطح ملی یکی از اقدامات بسیار 
خوب دولت بــا محوریت وزارت کشــور بود. طی 

چهار ماه برای حل این مشکل، ۲۰ دستور از رییس 
جمهوری و معــاون اول رییس جمهــور دریافت 

کردیم.

واحدهای تملک شده توسط شبکه های 
بانکی شناسایی شد

دین پرســت یکی دیگر از اقدامات اقتصادی مهم 
وزارت کشــور را شناســایی بنگاه های اقتصادی 
تملک شده توسط شبکه بانکی اعالم کرد و گفت: 
وزارت کشــور توانســت برای اولین بــار تمامی 
واحدهای تملک شده توسط شــبکه بانکی را در 
پایان ســال ۹۶ را با تعداد  ۲۰۲۶ مورد شناسایی 
کند که با تالش های انجام شده در مقطعی تعداد 

این واحدها تا ۵۰ درصد کاهــش یافت. وی ادامه 
داد: از دیگــر اقدامات مهم انجام شــده در وزارت 
کشــور، تعیین تکلیف ۱۱ هــزار کانتینر و ۱۰۵ 
هزار تن کاالی فله ای بال تکلیف در بندر شــهید 
رجایی بود که با دستور وزیر کشور پیگیری شد و 
امروز ۹ هزار و ۴۰۰ کانتینر بعد از ۱۲سال تعیین 
تکلیف شده است. همچنین وضعیت ۲هزار و ۶۱۴ 
دستگاه خودروی بالتکلیف در گمرکات خوزستان، 
 بوشــهر و هرمزگان پیگیری و با مصوبه دولت به 

نتیجه رسید.

۳۵۹ بنگاه اقتصادی با مشکالت جدی 
مواجهند

دین پرست با اشــاره به رویکرد مثبت رییس قوه 
قضاییه برای حــل وفصل مشــکالت واحدهای 
تولیدی، به همکاری مناســب و هماهنگی اخیر 
وزارت کشــور با قوه قضاییه برای رســیدگی به 
وضعیت واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی،  
گفت: ۳۵۹ بنگاه اقتصادی کشــور به دلیل طرح 
پرونده های قضایی با مشــکالت جــدی مواجه 
هستند که ۵۶ هزار و ۷۰۰ نفر در این واحدها کار 
می کردند که با ۴۹ درصد کاهش به ۲۸ هزار نفر 
رســیده اســت و از ۳۵۹ مورد ۱۹۸ مورد تعطیل 

شده است.
وی خاطر نشــان کرد: با ادامه پیگیری های حوزه 
اقتصادی وزارت کشــور و در پــی موافقت رئیس 
قوه قضائیه با پیشنهاد وزیر کشــور، مقرر شد در 
یک کمیته ثابت مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، 
وزارت کشور، وزارت صنعت و استانداران ذیریط، 
پرونده های قابل پیگیری در این زمینه، بررســی 

شده و تصمیمات راهگشا اتخاذ شود.

معاون وزیر کشور:

شناسایی ۲ هزار بنگاه اقتصادی تملک شده توسط نظام بانکی

روحانی: 
۲0میلیارد یوروکاال صادرشده 

اما  ارز آن بازنگشته است
روحانی گفت: عده ای برخی از صادرکنندگان، ۲۰ 
میلیارد یورو جنس صادر کرده اند، ولی ارز آن به 
کشور وارد نشده است و ما با فشار و اقدامات قضایی 

با این افراد برخورد خواهیم کرد.
حســن روحانی، رئیس جمهور روز پنجشنبه در 
سیزدهمین هفته از افتتاح طرح های مهم و ملی 
در حوزه های مختلف با شعار »تدبیر و امید برای 
جهش تولید«، دســتور آغاز بهره برداری رسمی 
از ۶ پروژه ملی وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
در استان های سیستان و بلوچســتان، فارس و 
اصفهان را با سرمایه گذاری ۵۸۸۰ میلیارد تومان 

و اشتغالزایی ۱۲۰۴ نفر صادر کرد.
وی در این مراسم ضمن دســتور بهره برداری از 
طرح های تولید نخ پنبه ای صنایع گسترش بافت 
بلوچ، طرح توسعه تولید انواع قوطی فلزی کنسرو 
کنارک، فاز اول طرح بازسازی مجتمع انبارهای 
مکران چابهار، طرح توسعه تولید آهن اسفنجی 
پاسارگاد، طرح توسعه تولید گندله آهن پاسارگاد 
و واحد تولید گلوکز و نشاسته شهدینه آران هشت 
بهشت در سه استان سیستان و بلوچستان، فارس 
و اصفهان، با توضیح مســووالن در جریان روند 
اقدامات و چگونگــی راه انــدازی و تولیدات این 
طرح ها قرار گرفت. طرح تولید نخ پنبه ای صنایع 
گســترش بافت بلوچ در شهرســتان ایرانشهر با 
ظرفیت تولید ۴۵۰۰ تن نخ در سال، طرح توسعه 
تولید انواع قوطی فلزی کنســرو با ظرفیت تولید 
ســاالنه ۸ هزار تن قوطی و فاز اول طرح بازسازی 
مجتمع انبارهای مکران در چابهار با ظرفیت ۱۸۰ 
هزار تن ذخیره کاالی اساســی سه طرح مهم در 
استان سیستان و بلوچستان اســت که با فرمان 

رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
همچنین با دستور روحانی طرح توسعه تولید آهن 
اسفنجی پاسارگاد با ظرفیت تولید ۱.۸ میلیون تن 
آهن اسفنجی در سال و طرح توسعه تولید گندله 
آهن پاسارگاد با ظرفیت تولید ساالنه ۳.۵ میلیون 
تن در استان فارس و واحد تولید گلوکز و نشاسته 
شهدینه آران هشت بهشت با ظرفیت تولید ۹۵ هزار 
تن گلوکز و نشاسته در سال در شاهین شهر و میمه 

استان اصفهان افتتاح شد.

آمادگی وزارت نیرو برای واگذاری 
برخی وظایف به شهرداری ها

وزیر نیرو از آمادگی وزارت نیرو برای واگذاری برخی 
وظایف در عرصه های آب و برق به شهرداری ها خبر 
داد. به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در نشستی با 
نمایندگان شورای عالی استان ها با اشاره به اجرای 
قانون تشکیل شوراها در کشور اظهار کرد: در وزارت 
نیرو هم تالش شد به ســهم خود حتی المقدور 
وظایفی کــه می شــود در عرصــه آب و برق به 

شهرداری ها واگذار شود، این اقدام صورت گیرد.
وی افزود:  وزارت نیرو آمادگی کامل دارد که در یک 
مشارکت زمان بندی شــده به سمت این تحویل و 
تحول برود و اگر یکباره در تمام مراکز اســتان ها و 
سراسر کشــور امکان پذیر نیســت، از جاهایی که 
شدنی است شروع کرده و این کار صحیح و اصولی 
را انجام دهیم که امر یکپارچه سازی شرکت های آب 
و فاضالب شهری و روستایی را در این راستا پیش 
بردیم. به گفته وزیر نیرو امروز دیگر شــرکت هایی 
با ســاختار صددرصد دولتی وجود ندارد که انتقال 
ماموریت های آنها با مشکل مواجه شود، بلکه شرکتی 
با ســاختار غیردولتی به نام آب و فاضالب استان 
وجود دارد که در تدارکی با شورای عالی استان ها و 
شوراهای برخی شهرها می شود این کار را پیش برد.

امور شــهرها بــه گرداننــدگان و 
اداره کنندگان آنها محول شود

اردکانیان افزود: نگاه ما این است که در نهایت، امور 
شهرها به گردانندگان و اداره کنندگان آنها محول 
شود که الیحه ای هم در دستور است و مجلس هم 
طرح هایی دارد که امیدواریم با کمک هم این کار 

شروع و به تدریج ساماندهی شود.
وزیر نیــرو با بیان اینکــه اعتقاد همــکاران ما در 
بخش های آب، فاضالب و برق بر این است تا جایی 
که امکان  دارد این اختیارات را محول کنیم و این 
ارتباط ها موجب آشنایی بیشتر و همکاری نزدیک تر 
می شود، گفت: از نظر مردم، همه ما یکی و به مثابه 
جمهوری اسالمی هستیم که توفیق و رضامندی و 
همچنین ناکامی و کوتاهی ها به پای همه نوشته 
می شود؛ آنچه مورد قوام نظام می شود رضامندی 
مردم اســت. وی تاکید کرد: حواســمان باشد که 
نحوه گفتن، نوشــتن، پیگیری و دلسوزی ما برای 
مردم موجب افزایش رضایتمندی شــود، در غیر 
این صورت، همه بازنده این میدان هستیم. خدمت، 

الزام هایی دارد اما از نظر مردم، همه یکی هستیم.

اخبار

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در حال تجزیه 
و تحلیل نحوه پرداخت تسهیالت کمک هزینه ودیعه مسکن است، 
به تشریح برخی از شــرایط مورد نیاز برای دریافت این تسهیالت 

پرداخت.
به گزارش ایلنا، محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی به بیان جزییاتی 
از تسهیالت کمک هزینه ودیعه مسکن پرداخت و گفت: قرار شده 
اســت، کمیته تامین منابع ســتاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت 
بانک مرکزی، اقدامــات الزم در این خصــوص را مدنظر قرار دهد 
و بخشــی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا 
 تخصیص داده شده اســت را برای کمک به مستاجران نیازمند در

 نظر گیرند.
او افزود: مطابق تصمیم گیری های انجام شــده بــرای پرداخت این 
تسهیالت، واحد مسکونی که در اختیار مســتاجران قرار دارد باید 
مطابق با الگوی مســکن باشــد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد 
مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیالت، ۷۵ 

و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.
اسالمی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیالت را وجود قرارداد 
رسمی اجاره، میان موجر و مستاجر خواند و گفت: این تسهیالت پس 
از نهایی شــدن به عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه 
بانکی در اختیار مالکان قرار می گیرد و مســتاجران صرفا کارمزد 

تسهیالت را پرداخت می کنند.

ایرانی ها رتبه دوم در خرید خانه در ترکیه را دارند
محمد اسالمی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۹ ایرانی ها دومین رتبه را 
در خرید خانه در ترکیه خریــداری کردند، گفت:بخش عمده ای از 
سرمایه ها در حوزه مسکن سایر کشورها وارد شده است بنابراین با 
اجرای طرح مالیات بر عایدی مســکن بخش عمده ای از خروج این 

سرمایه ها از کشور جلوگیری می شود.
وی به تشــریح آخرین اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی بازار 
مسکن پرداخت و تورم بخش مسکن را متاثر از رخدادهای بازارهای 

موازی نظیر تغییرات نرخ ارز و طال و کاهش ارزش پول ملی عنوان 
کرد و گفت: این شــرایط همواره به طور طبیعی باعث ورود منابعی 
به بخش مســکن می شــود و تجدید ارزیابی انجام شده که بر همه 
بخش های اقتصادی اثرگذار اســت، بخش مســکن را نیز شــامل 

می شود. 
او با بیان اینکه مقایسه منحنی های رشد نرخ ارز، تورم، طال، قیمت 
هر مترمربع مسکن و اجاره بها از دهه ۷۰ تاکنون، حاکی از هم پایی و 
 هم پیوندی این مولفه ها با یکدیگر است، نکته حائز اهمیت در بخش 
مســکن را به کارگیری برنامه ای پایدار توسط دولت برای کمک به 

صاحب خانه شدن مردم خواند.
اسالمی، ســپس به ذکر آماری از معامالت بخش مسکن در کشور 
پرداخت و بیان کــرد: پایش معامالت بخش مســکن، کاهش ۷۰ 
درصدی را نسبت به دوره مشابه ســال گذشته نشان می دهد. نکته 
حائز اهمیت در این بخش این اســت کــه ۶۰ درصد معامالت این 
بخش مربوط به واحدهای بزرگ و لوکس و حاکی از سوداگری در 
این بخش است که بازار مســکن را ملتهب می کند. همچنین سهم 
کمی از معامالت این بخش مربوط به واحدهای کوچک و مناطقی 

است که قیمت مناسب تری وجود داشته است. 
وزیر راه و شهرســازی ســپس به ضرورت پایه گــذاری ضوابط و 
مقرراتی برای جلوگیری از ورود منابع غیرمولد به بخش مســکن 
پرداخت و ادامه داد: در این حوزه باید مقرراتی وضع شود تا از ورود 
سرمایه هایی که با هدف سوداگری و ســفته بازی به بخش مسکن 
وارد می شود و آن را به مثابه کاالیی سرمایه ای می  بینند، یک بار برای 
همیشه جلوگیری شــود. به این منظور در وزارت راه و شهرسازی 
چندین طرح را به مجلس شورای اســالمی پیشنهاد کرده ایم و به 
دنبال وضع مقررات و مالیات های خاص و ویژه ای هســتیم تا ورود 
منابع غیرمولد به این بخش را مهار و ضوابطی را برای بازدارندگی در 

این بخش وضع کنیم.
او ســپس برخی از مهم ترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای 
ساماندهی بازار اجاره بها را مدنظر قرار داد و با بیان اینکه دولت در 

گذشته هیچ گاه در بازار مسکن مداخله ای نداشته است، گفت: در 
شرایط کنونی این ضرورت بنا به دالیل مختلفی نظیر شیوع کرونا 
احساس شد؛ بر این مبنا ســتاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه ای را به 
تایید رســاند که قرارداد اجاره مستاجران تا ســه ماه پس از پایان 
دوره کرونا تمدید شــود. بنابراین پرهیز از اسباب کشی مستاجران 
در شــرایط همه گیری کرونا در دســتور کار قرار گرفت و هر اقدام 
غیرقانونی زیرزمینی، شفاهی، پشت قولنامه ای و ... در  این خصوص 

پذیرفتنی نیست.
این عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه به افزایش سه و چهار برابری 
مبلغ اجاره بها توسط برخی موجران واکنش نشان داد و افزود: این 
افزایش لجام گسیخته که از هیچ مرجعی تبعیت نمی کرد ما را با یک 
مطالبه ســنگین اجتماعی مواجه کرد و ما باید تصمیماتی در این 
خصوص اتخاد می کردیم. بدین منوال مقرر شــد که سقف افزایش 
اجاره بها در تهران ۲۵، در هفت کالن شــهر کشــور ۲۰ و در سایر 
شهرهای کشور ۱۵ درصد باشد. اقدامی که تاثیرات خود را به جای 
گذاشته است و ما تاکنون شــکایتی مبنی بر تخطی موجران از این 
مصوبه دریافت نکرده ایم که تا اندازه زیادی به آرامش مردم در این 

خصوص منجر شده است. 
او با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در 
دستور کار قرار داده و در حال پیشــبرد این برنامه است، به دستور 
اخیر رییس دولت مبنی بر افزایش ظرفیــت این طرح برای تحت 
پوشــش قرار دادن جامعه ای بزرگتر اشــاره و عنوان کرد: در این 
مدت بیــش از یک میلیــون و ۶۰۰ هزار متقاضــی در طرح اقدام 
ملی مســکن نام نویســی کردند و ما پس از انجام غربال گری های 
الزم جامعه هدف خود را شــناخته ایم. تایید صالحیت شدگان این 
طرح ملی نیز در حال تکمیل ثبت نام خود هستند و برخی از آن ها 
حســاب خود را نیز در بانک افتتاح کرده و آورده اولیه را نیز واریز 
کرده اند. با توجه بــه همه گیری بیماری کرونا، تمــام این اقدمات 
 از راه دور و به شکل مجازی انجام شــد تا مانع از گسترش و شیوع 

ویروس شویم.

وزیر راه و شهرسازی:

مستاجرانخانههایکمتراز۹۰متریوامودیعهمیگیرند
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با وجود اینکه مسئوالن از راه اندازی بورس مسکن، به 
عنوان پنجمین بورس کشور در هفته جاری خبر داده 
بودند، هفته به انتهای خود رســید و شاهد تحقق این 

وعده نبودیم!
به گزارش ایســنا،  دهم تیرماه بود که علی صحرایی_
مدیرعامل بورس تهران_از راه انــدازی بورس امالک،  
مســتغالت و امتیازات خبر داد و گفت : در  واقع  یک  
بورس  جدید  به  عنوان  پنجمین  بورس  کشور  راه اندازی  
خواهد شد  که  در  این  بازار هم زمینه  هم منابع و هم 
آپارتمان و ملک معامله می شــود.  البته این متفاوت با 

سهام شرکت های ساختمانی است.
همچنین اعالم شد که هدف از راه اندازی بورس مسکن 
این است که قیمت تمام شده مسکن برای مصرف کننده 

نهایی کاهش یابد.
در این راســتا و طبق وعده مســئوالن قرار بود بورس 
مســکن در هفته جاری راه اندازی شــود اما این اتفاق 

نیفتاد.
بر این اســاس، آنچه تحت عنوان بورس مسکن طی 
ماه های گذشــته مطرح شــده در واقع صندوق های 
سرمایه گذاری زمین و ساختمان است و با بورس امالک  
و  مستغالت  که  قرار  است  عمدتا  به  فروش  دارایی های  

مازاد  شرکت های  دولتی  بپردازد تفاوت دارد.
این عرضه امالک در واقع در راســتای قانون رفع موانع 

تولید انجام می شود. این قانون شرکتهای دولتی تا  پایان  
امسال  فرصت دارند تا  امالک و دارایی های مازاد  خود 
را به فروش برسانند  و در غیر این صورت  با مالیاتهای  
سنگین  مواجه  خواهند شد.  در این زمینه گفته می شود 
بانک ها به تکاپو افتاده اند تا دارایی های غیر مولد خود را 

به نقدینگی نزدیک کنند.
اما صندوق های زمین و ســاختمان که از آن به عنوان 
بورس مسکن یاد می شــود ماهیت متفاوت دارد.  این  
طرح  که حاصل  همفکری وزارت راه و شهرســازی  با 
سازمان بورس است به عرضه پروژه های  ساختمانی و 
حمل و نقل  در  بازار  سهام  می پردازد.  البته این فرآیند 
هنوز عملیاتی نشده و منتظر اصالح آیین نامه از سوی 

دولت به سر می برد.
مطابق این برنامه قرار است نقدینگی ساخت پروژه های 
ساختمانی و حمل و نقل از طریق واگذاری برگه های 

سهام به متقاضیان تامین شود.
طبق مدلی که وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده پروژه ها 
به صورت متری عرضه خواهد شد و ظاهراً هر سهم به 
عنوان یک متر مربع در نظر  گرفته  می شــود.   به  طور  
مثال  برای  واحدی  در  طبقه چهارم  یک  ســاختمان  
معادل  ۱۰۰۰ برگه سهام  با قیمت مشخص تعیین می 
شود.  اگر فردی تمام هزار برگه را خریداری کند در پایان 

پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، شرایط 
جدید از وام ودیعه رهن و اجاره مسکن را اعالم کرد.

محمود محمودزاده در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر 
درباره وام ودیعه رهن و اجاره مســکن گفت: مستاجرانی 
که قرارداد آنها ثبت رسمی شــده و کد رهگیری داشته 
باشند مشمول دریافت تسهیالت می شوند. وی افزود: این 
تسهیالت به کسانی پرداخت می شود که بر اساس قانون 
ساماندهی و تولید مسکن، فرم ج آنها سبز باشد به این معنی 
که از تسهیالت دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند.

معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: 
سعی می کنیم از منابعی که پیش بینی شده برای پرداخت 
وام ودیعه رهن مسکن دهک های بیشتری مشمول دریافت 
این تسهیالت باشند. همچنین رقم این وام نیز اثرگذار باشد. 
محمودزاده یادآور شد: در حال حاضر کسانی که تسهیالت 
بانکی دریافت می کنند هم سود و هم اصل این رقم را بازمی 
گردانند اما در تسهیالت ودیعه مسکن، مستأجران فقط 

سود این تسهیالت را به بانک باز پس می دهند.

»دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی 
کوچک و متوسط« ابالغ شد

بانک مرکزی »دســتورالعمل تأمیــن مالی بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۹« را با هدف 
هموارسازی مســیر تولید ملی و حمایت از بنگاه های 

اقتصادی بخش تولید، به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد. 
بانک مرکزی اعالم کرد: بر اســاس اطالعات دریافتی از 
سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این 
طرح در سال ۱۳۹۸، حاکی از تأمین مالی تعداد ۳۷ هزار و 
۴۶۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی 
معادل ۵۴۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی 
است. گفتنی است، پیرو ابالغ دستورالعمل تأمین مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط در چهار سال گذشته و اتخاذ 
رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب تری به منظور 
تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شده و عملکرد مزبور 
نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تأکیدات 
مقام معظم رهبری و سیاست های دولت برای حمایت 
هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد 
تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی 
موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی 

در کشور فراهم شود.
در ســال جاری نیز با توجه به شــرایط ویژه اقتصادی و 
اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشــور، بانک مرکزی به 
منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه های 
اقتصادی در راستای تحقق شــعار جهش تولید، هدایت 
نقدینگی جامعه به سمت بخش های مولد و تأمین مالی 
تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های 

اقتصادی را هدف گذاری کرده است.

مستأجرانفقطسودوامودیعهمسکنرابهبانکبرمیگردانندخبریازبورسمسکننشد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۲۰۰ هزار تومانی بهای سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معامالت پنجشنبه با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به بهای ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان فروخته شد.  بهای طال و سکه در بازار امروز شاهد 
کاهش بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه )پنجشنبه( به بهای ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر قطعه سکه تمام طرح قدیم ۹ میلیون 

و ۶۵۰هزار تومان،  نیم سکه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.طالی خام ۱۸ عیار هم به 
مانند سکه نسبت به روز گذشته روند کاهشی  از خود نشان داد و به ازای هر گرم ۹۵۶ هزار و ۴۱۱ تومان معامله شد. هر مثقال طال نیز ۴ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان به فروش رسید.
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دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
از رسوب بیش از ۹۰ هزار دســتگاه خودرو به علت 
کمبود قطعه در کف پارکینگ خودروسازان خبر داد.
آرش محبی نژاد در نشست قطعه سازان با نمایندگان 
کمیسیون صنایع مجلس شورای اســامی افزود: 
کسری بســیاری از خودروها مربوط به چند قطعه 
خاص از جمله کیسه هوا، کامپیوتر خودرو و غیره است 
که ارز مورد نیاز آنها تخصیص داده نشده است. وی با 
بیان اینکه هم اکنون بسیاری از قطعات مورد نیاز این 
خودروها در گمرکات، موجود، اما ترخیص نشده است 
افزود: قطعه سازان امسال به ۳.۵ میلیارد دالر ارز نیاز 
دارند که اگر برنامه های داخلی سازی امسال اجرایی 
شود به کمتر از ۱.۵ میلیارد دالر خواهد رسید.محبی 
نژاد ادامه داد: امسال با وجود مشکات تحریم و کرونا 
اما شــاهد افزایش ۸.۷ درصدی تولید خودروسازان 

بودیم که بیشتر آنها خودروهای جدید است.
وی گفت: مجلس شورای اســامی با اصاح شیوه 
قیمت گــذاری خودروها و قطعــات آنها، همچنین 
اجرایی کردن بسته های مشوق ساخت داخل قطعه 

سازی و تسهیل در تأمین مواد اولیه داخلی با قیمت 
مناسب خارج از بورس، می تواند به یاری زنجیره تأمین 
خودروســازان بپردازد.دبیر انجمن صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه ســازان بیان داشت: تا زمانی که 
قیمت گذاری خودرو اصاح نشــود همــه راه کارها 

موقتی خواهد بود.
وی ادامه داد: در این زمینه راهکارهایی وجود دارد، از 
جمله اینکه قیمت خودرو واقعی و آزاد شده و قیمت 
آن در بورس کشف شود.محبی نژاد اضافه کرد: اگر قرار 
است قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری ادامه 
داشته باشد، باید مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو نیز 
با قیمت دستوری عرضه شود.وی با پیش بینی ۲۰ هزار 
میلیارد تومان کسری نقدینگی امسال قطعه سازان، 
خواستار اصاح متوسط ۶۵ درصدی قیمت مواد اولیه 
و قطعات خودرو تا زمان اصاح و آنالیز دقیق قیمت ها 
شد. خاطرنشان می شود در حال حاضر بیش از ۷۰۰ 
هزار نفر شامل ۱۵۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی 
و ۵۵۰ هزار نفر در زنجیره تأمین خودروسازان اشتغال 

به کار دارند.

معاون وزیر صمت با بیان این کــه هیچ بهانه ای برای 
افزایش نرخ موبایل قابل قبول نیســت هشــدار داد با 
گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد می شود.
عباس تابش با بیــان اینکه بر اســاس تصمیم بانک 
مرکزی، وزرای ارتباطات و فناوری اطاعات و صنعت، 
معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه باالی ۳۰۰ 
یورو به کشــور هیچ تغییری نخواهد داشت، افزود: با 
توجه به بررسی های همه جانبه صورت گرفته از سوی 
وزرای ارتباطات و فناوری اطاعات، صنعت، معدن و 
تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشــی های تلفن 
همراه با ارزش باالی ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال 
گذشــته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت های 
واردکننده و واحد های صنفی سطح بازار، حق ندارند 
به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص 
ممنوعیت واردات گوشــی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ 
یورو، افزایش قیمتی اعمال کنند.رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بازرسان سازمان 
اتاق های اصناف و سازمان های صمت استان ها نسبت 

به هر گونــه افزایش قیمت نامتعارف در ســطح بازار، 
اقدام کرده و مردم نیز می توانند در صورت مشــاهده 
گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲4 و واحد های 

نظارت و بازرسی اصناف اعام کنند.
به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی های تلفن همراه 
بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان صــورت خواهد 
گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده 
و نرخ ارز، قیمت تمام شده آن ها تعیین خواهد شد که 
چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، 
بررســی های الزم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ 
ضمن اینکه بازرســی ها از بازار نیز به صورت مستمر 
صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.وی 
تاکید کرد: هیچگونه تغییری در قیمت گوشــی های 
تلفن همراه به بهانه های مختلف از جمله انتشار اخبار 
نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش گوشی های 
تلفن همراه باالی ۳۰۰ یورو مجاز نیست و حتماً برخورد 

الزم صورت می گیرد.

تهران - ایرنا - رییس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی 
با بیان اینکه ۵۰ درصد کمباین های کشور فرسوده 
هســتند، گفت: طبق مصوبه ســازمان حمایت از 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان، کارخانــه 
کمباین ســازی مجوز افزایش ۱۵ درصدی را دارد 
اما این کارخانه از صدور پیش فاکتور و تحویل امتناع 
می کند.» امبیز عباسی« یکی از مشکات کمباین 
سازی کشور را انحصار در تولید دانست و افزود: طی 
پنج ماه اخیر پیش فاکتوری توســط کارخانجات 

کمباین سازی اراک ثبت و صادر نشده است.
وی با بیان اینکه قیمت محصــول و کمباین باید 
تطابقی با یکدیگر داشته باشند، اظهارداشت: این 
کارخانه قیمت ها را مانند خودرو تغییر می دهند، در 
حالی که کشاورزان در یکسال زراعی قیمت گندم 

تولیدیشان ثابت است. 
وی با اشاره به اینکه اکنون قیمت هر دستگاه کمباین 
برداشت غات در کشور ۲۵۰ میلیون تومان است، 
تصریح کرد: ســازمان حمایت از تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان مجوز افزایش ۱۵ درصدی آن را 
صادر کرده اما کارخانه کمباین سازی اراک تقاضای 
افزایش ۶۰ درصدی را برای هر دســتگاه کمباین 
ارایه داده است.وی گفت: قیمت کمباین برداشت 
غات در سال های اخیر روند افزایشی چشمگیری 
داشته به طوری که در سال ۹4 نزدیک ۱۱۸ میلیون 
تومان، سال ۹۶ نزدیک ۱۳۰ میلیون تومان، سال ۹۷ 

حدود  ۱۹۰ میلیون تومان، سال ۹۸  در دو مرحله 
حدود ۲۱۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان شد.ئ وی افزود: 
از سوی دیگر به دلیل نوسان نرخ ارز امکان واردات 
میسر نیست بنابراین کشاورزان ناچارند این دستگاه 
را با قیمت های باال از کارخانه کمباین سازی اراک 

خریداری کنند.
رییس مرکز مکانیزاسیون بخش کشاورزی گفت: 
تکنولوژی کمباین ها باید جدید ، مدرن و  متناسب 
با برداشت عملکرد در اراضی کشــاورزی باشد اما 
اکنون تکنولوژی کمباین کشور ما قدیمی است.وی 
اضافه کرد: عملکرد کمباین های تولید داخلی مدل 
متوسط ) ای سی ام ( برای برداشت بین چهار تا 4.۵ 
تن در هکتار است در حالی که اکنون عملکرد تولید 
گندم و جو آبی و دیم کشور بین ۷ تا ۱۳ تن در هکتار 
است.عباسی اظهارداشــت: بنابراین کمباین های 
دارای تکنولوژی قدیمی توان برداشــت محصول 
در عملکرد باال را ندارد و ما را با مشکل روبرو کرده 
است.وی ادامه داد: طبق آمارها ۸.۲ میلیون هکتار 
ساالنه زیرکشت محصوالت گندم و جو آبی و دیم 
است، بنابراین باید این محصوالت در زمان مناسب 
برداشت شــود. به دلیل کمبود کمباین در کشور 
مجبور به جابجایی کمباین در استان های سراسر 
کشور هستیم یعنی زمان برداشت غات بین چهار 
تا ۶ ماه از مناطق گرمسیر شروع و تا مناطق سردسیر 

به طول می انجامد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن 
همراه و لوازم جانبی تهران با اشاره به اقدام غیرقانونی 
انجمن واردکنندگان تلفن همراه در اعام ممنوعیت 
واردات گوشی های باالی ۳۰۰ یورو گفت: این انجمن 
در جایگاهی نیست که قانونی که وجود ندارد را اعام 
کند. طرح چنین خبری به طور خودخواسته به هیچ 
عنوان مورد قبول نیست. متاســفانه بعضی از اعضای 
انجمن که جزو واردکنندگان موبایل هستند، به فکر 
منافع خودشان بوده و چندی قبل اعام کردند قیمت 
موبایل در ایران ارزان است و بســترها را برای افزایش 
قیمت موبایل فراهم کردند. این در حالی است که من 
طی دو سه روز گذشته متوجه اعام این خبر شده ام، 
در شرایطی که مقدمات برای گران شدن گوشی های 

موبایل از مدت ها قبل مهیا شده بود.
درستی افزود: به طور قطع افراد این انجمن دارای رانت 
اطاعاتی بودند و به همین علــت چنین موضوعی را 
مطرح کردند. این افراد تلفن های پایین تر از ۳۰۰ یورو 
را از بازار جمع آوری کردند و سپس این موضوع را مطرح 
کردند تا از این طریق ســود باالیی کسب کنند. وی با 
اشاره به اینکه شرکت های واردکننده موبایل باید کاالی 
خود را به فروشندگان دارای پروانه کسب بدهند، گفت: 
بسیاری از این شرکت ها، گوشی های موبایل را به مغازه 

داران تحت پوشش خودشان و یا تعمیرکاران موبایل 
می دهند درحالیکه این شــرکت ها برای جلوگیری 
از سودجویی باید با فروشــندگان دارای پروانه کسب 
فعالیت کنند. در غیر اینصورت رانت برای واردکنندگان 

و فروشندگان وابسته به آنها ایجاد می شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اضافه کرد: انجمن 
واردکنندگان موبایل در جایگاهی قــرار ندارند که به 
مصوبه دولت بی توجهی داشته باشند و حتی آن را کذب 
بدانند. من از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان قدردانی می کنم کــه مصوبه انجمن را لغو 
کردند. درستی افزود: باید مشخص شود واردکنندگان 
گوشــی همراه چگونه این کاالها را وارد و آنها را توزیع 
می کنند، زیرا دارندگان گوشی های باالی ۳۰۰ یورو 
از فضای ملتهب این چند روز استفاده می کنند و سود 

باالیی را می برند.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران تصریح کرد: مردم 
نباید با این شــیوه گران کردن تلفن همراه، اصناف را 
مقصر بدانند بلکه باید با سودجویانی که چنین شرایطی 
را بوجود آوردند، برخورد شود و با عامان درج چنین 
اخباری به صــورت جدی مقابله شــود. ضمن اینکه 
سرپرست وزارت صمت نیز توصیه جدی به برخورد با 

افرادی که رانت اطاعاتی دارند، کرده است.

افزایش قیمت دالر به ۲۲ هزار 
و ۲۰۰ تومــان موجب شــد تا 
میزان حقوق ماهیانه این قشر 
آسیب پذیر به کمتر از ۱۰۰ دالر 
در ماه کاهش پیدا کند. این در 
حالی اســت که همزمان مدت بسیاری اســت که فعاالن 
کارگری نسبت به افزایش حقوق اعتراضات زیادی داشته اند 
و خواهان اجرای مصوبه افزایش حق مسکن هستند تا شاید 
بخشی کوچک دیگری از مشکات کارگران را مرتفع سازد.  
معیشــت  و گذران زندگی برای نیروی کار کارگری بسیار 
طاقت فرسا شــده و با وجود بحران کرونا و بیکاری اجباری 
این قشر، درآمدی وجود ندارد که بتواند در تامین هزینه ها 

موثر واقع شود.
بررســی ها نشــان می دهد شــوک های ارزی در سه سال 
اخیر که به کاهش ارزش پول ملی ایران انجامیده، »قیمت 
واقعی« دستمزدها را به  شدت کاهش داده است. همچنین 
سیاســت های کهنه شــده برای جمــع آوری نقدینگی و 
درآمدزایی، ازجمله بازی کردن با نرخ ارز و مســکوکات یا 
ثبت نام های پیش از موعد خودرو، بیشــتر بــازی کردن با 
معیشت طبقه کارگر است و اقتصاد را به هیچ وجه از بحران 

نجات نمی دهد.
براساس محاسبه شــاخص بهای کاال ها و خدمات مصرفی 

در مناطق شــهری ایران تا آبان ۱۳۹۸ در مقایســه با دوره 
مشابه سال قبل دســت کم 4۵ درصد بیشتر شده که عما 
به معنی سقوط قدرت خرید اقشــار آسیب پذیر و آنانی که 
دارایی غیر ریالی ندارند، است. رشــد لجام گسیخته بهای 
کاال های اساسی معضاتی جدی در سبد خانوار های ایرانی 
فراهم آورده است. به ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر 
گران نشدن اجناس، مردم بخصوص کارگران به سرعت شاهد 

افزایش قیمت ها شدند.
همچنین از سوی دیگر با توجه به ناچیز بودن حداقل دستمزد 
کارگران و اینکه حداقل هزینه ســبد معیشــت خانوار در 

سالجاری ۶.۸ میلیون تومان است، شکاف بزرگی بین درآمد و 
دستمزد کارگران وجود دارد. نابرابری میان دستمزد کارگران 
در برابر هزینه معیشت همواره وجود داشته اما این شکاف طی 
سال های اخیر به شدت رشد کرده است، موضوعی که رئیس 
کمیته دستمزد شورای اسامی کار هم از آن انتقاد می کند 
و می گوید: میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی 
ترین حالت در ســال ۹۹به ۶میلیون و 4۰۰هزار تومان تا 
۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است، که این نشان دهنده 

فاصله بسیار زیاد بین هزینه و درآمد است.
دولتمردان باید توجه کنند که امروز بحث بر ســر حداقل 

مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید و هستی 
خانوار ها مورد تعرض قرار گرفته اســت؛ به طوری که بخش 
قابل ماحظه ای از طبقه متوســط نیز به اقشار تهی دست 
فروغلتیده اند. عاوه براین افزایش حداقل مزد، بدون توجه 
به شرایط خاص کشور و بر اساس نمودار هایی که فاقد الگوی 
پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان مدت که 
در همین کوتاه مدت دچار آســیب های اجتماعی خواهد 
کرد. نمایه زیر خاصــه وضعیت حداقل مزد در ســنوات 
۱۳۵۸-۱۳۹۸ و مقایســه حداقل مزد با نرخ دالر و سکه را 

نمایش می دهد.

سیاست های كهنه شده جمع آوری نقدینگی و درآمدزایی حقوق ماهانه كارگران را به زیر 1۰۰ دالر رساند

ارزان شدن نيروي كار ایران
تقلیل سبد خرید خانوارهای كارگری

افزایش هزینه ها با سیاست های دستوری
مهدی پازوکی، اقتصاددان

ایجاد ثبات پولی و تعادل در بازارهای اقتصادی، وظیفه اصلی است که دولت  معموال برنامه های خود را از طریق بانک مرکزی باید جلو ببرد. در اقتصادی که در حالت تعادل به سر می برد، دولت می تواند با سیاستگذاری فکر شده دست به 
کاهش ارزش پول ملی در جهت توسعه صادرات بزند. اما به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصاد کشور به دنبال تعادل نبوده و عدم تعادل در یک بازار اقتصادی به سرعت به دیگر بازارها نیز ورود پیدا می کند و در این میان بیشترین تاثیر را طبقات 

متوسط و فقیر بخصوص کارگران خواهند دید. در حال حاضر ارزش ریال به عنوان پول ملي باید وابسته به قدرت تولید داخلي باشد تا هرچه تولید افزایش یابد، درآمد مردم نیز بهبود یافته و به ثبات اقتصادي برسیم.
با تمام این تفاسیر اقتصاد ایران با مشکات سیاسی روبرو شده و در گرو چنین مسائلی قرار دارد و نمی توان مشکات آن را در سکه و ارز خاصه کرد. تعامل با دنیا و بهبود روابط بین الملل دیپلماتیک می تواند مشکات اقتصاد ایران را تا حدود 

بسیاری حل کند. تا این مشکات برطرف نشود اقتصاد ایران با این مشکات دست و پنجه نرم خواهد کرد.
اما نکتهد مهم تر اینکه بر این اساس تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد که نظام قیمت گذاری و سیستم اقتصادی کشور هیچ گاه ناشی از عملکرد فکرشده دولت نبوده و با آنکه اقتصاد فرمان نمی پذیرد و نمی توان با سیاست های دستوری دست 

به سیاستگذاری مطلوب زد، اما دولت با سیاست های دستوری اش به افزایش هزینه های خود و جامعه دامن می زند که کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دولت به افزایش قیمت ها دامن نزند
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن

با ورود دولت به بخش بازار مسکن و اجاره بها شاهد اجرای طرحی هستیم که مشابه آن در گذشته اعام و شکست خورده است. بازار مسکن درگیر مشکاتی است که باید به صورت ریشه ای و طوالنی مدت برطرف 
شود و راهکارهای دستوری و موقتی به طور حتم بر آشفتگی بازار تاثیر خواهد داشت. اینکه دولت می خواهد از مستاجران حمایت کند کار درستی است اما باید راهکارهایی ارایه شود که به افزایش قمیت ها دامن نزند. 
افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران مبلغ بسیار باالیی است که کسی انتظار آن را نداشت. بسیاری از موجران با افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی نرخ اجاره بها جلو رفته بودند اما تصمیم دولت موجب شد تا بازار برای بار 
چندم به هم بریزد.  اصا دولت به عنوان نماینده حاکمیت نباید، خود در این شرایط اقتصادی اعام کند که مالکان می توانند تا ۲۵ درصد اجاره بها را افزایش دهند و اگر کسی تمکین نکرد، می توان او را از خانه بیرون 
کرد. در شرایطی که از یک طرف کرونا بازهم اوج گرفته و مردم در این زمینه گرفتاری های زیادی دارند و از سوی دیگر قیمت ها در بازار های مختلف اعم از سکه، دالر و ارز نیز به صورت افسار گسیخته با افزایش روبرو 

هستند، عما مستاجران در این رابطه دچار دردسرهای بسیاری شده اند.

دولت هفته گذشته با هدف 
ساماندهی بازار اجاره، برای 
قراردادهای تابســتان ۹۹ 
سقف رشد اجاره بها تعیین 
کرد تا از افزایش بیشتر نرخ 
های نجومی اجاره بها جلوگیری کند. اما اقدام دستوری 
دولت در حالی اعام شد که حتی سقف تعیین شده نیز 
از میزان درخواستی موجران نیز بیشتر است. بسیاری از 
موجران در این شرایط پایین تر از سقف اعامی دولت 
درخواســت افزایش اجاره بها را به مســتاجران اعام 
کردند که این اقدام موجب بهم ریختگی بیشــتر بازار 
اجاره بها و سردرگمی مستاجران برای تخلیه واحدها 
شده است. ورود دولت به بازار اجاره بها نیز مانند دیگر 
تجربیات دولت برای کنترل افزایش قیمت ها نتوانست 
بازار را مدیریت کند. بازار اجاره بها به دلیل مشکات 

بســیاری اعم از افزایش نرخ ارز و افزایش ارزش ها در 
بازارهای مالی، دچار نوســانات بی سابقه قیمتی شده 
و دولت با ورود خود قصد داشــت تا این آشــفتگی را 
مدیریت کند که طبق روال باز هم موجب نابســامانی 
های بیشتر شده است. به گفته رئیس جمهور اجاره بهای 
ساالنه در تهران نباید بیشتر از ۲۵ درصد زیاد شود. این 
رقم برای کان شهرها ۲۰ درصد و در بقیه شهرها ۱۵ 
درصد اعام شده اســت. بانک مرکزی نیز در گزارش 
وضعیت مسکن در ماه خرداد اعام کرد که اجاره خانه 
در تهران نسبت به ماه مشابه ســال قبل بیش از ۲۷ 
درصد رشد داشته و این رقم در کل مناطق شهری به 

بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
برخی از کارشناسان بازار مسکن طرح دولت را "کپی" 
برنامه "شکست خورده" دولت احمدی نژاد برای تعیین 
سقف افزایش اجاره بها در سال های ۹۰ و ۹۱ توصیف 
کرده اند و گفته اند این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد. در 
هفته ها و ماه های گذشته قیمت ملک و اجاره مسکن 

به شدت زیاد شده و بسیاری از مستاجران گفته اند که 
توانایی برآورده کردن خواسته صاحب خانه ها را ندارند. 
گزارش های زیادی درباره وخامت وضع مستاجران و 
تاش آنها برای یافتن محلی برای زندگی منتشر شده از 
جمله این که بعضی خانواده ها به اجاره پشت بام خانه ها 

برای خوابیدن رو آروده اند.
اما در ایــن میان و با وجود شکســت خوردن چندین 
باره طرح های تعزیراتی از این دســت، به نظر می رسد 
وزارت راه و شهرسازی همچنان اصرار دارد که طرحی 
همراســتا با طرح های قبلی اجرایی کند، طرح تعیین 
سقف قیمت یا اجاره بها همواره مورد مخالفت فعاالن 
و کارشناسان بازار مســکن بوده است. به گفته حسام 
عقبایــی نایب رییس اتحادیه مشــاوران اماک که از 
مخالفان اجرای این طرح ها بوده و هست، قاعده فکری 
تســلیط می گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان 
مسلط هستند و بر همین اساس کسی نمی تواند قیمت 
ملک کســی را تعیین کند. عقبایی ایراداتی را هم به 

تعیین ســقف برای اجاره بها وارد می داند و می گوید: 
مثا در تبصره افزایــش ۱۰ درصــدی اجاره بها، اگر 
مالک میزان اجاره بها را بیشــتر از ۱۰ درصد افزایش 
دهد تکلیف چیســت؟ در صورت افزایش بیشــتر از 
سقف اجاره بها چه مجازاتی برای موجر در نظر گرفته 

شده است؟
او معتقد اســت که موجر می تواند در زمان تمدید به 
جای ۱۰ درصد، ۲۰ درصــد اجاره بها را افزایش  دهد، 
آیا در الیحه پیش بینی شــده که چگونه او را مجازات 
می کنند و صرف گفتن تعیین سقف ۱۰ درصدی خوب 
است، اما آیا اساســا می توان مجازاتی برای سرپیچی 
موجران از چنین قانونی )به فرض تصویب( پیش بینی 
کرد. ضمن اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و 
باال بودن نرخ تورم، با توجه به وضعیت اقتصادی ممکن 
است در یک سال کمتر یا بیشتر از ۱۰ درصد نرخ اجاره 
الزم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار 

را دور می زند.

راهکارهای دستوری دولت بازار مسکن را به هم ریخته  است

افزایش اجاره بها  با  نرخ گذاری  دولت
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

خودروهای ناقص کف پارکینگی به ۹۰ هزار دستگاه رسید

۵۰ درصد کمباین های کشور فرسوده هستند

اعالم ممنوعیت واردات گوشی های باالی 3۰۰ یورو غیرقانونی بود

اصناف مقصر گرانی تلفن همراه نیستند

رئیس سازمان حمایت:

با گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد  می کنیم
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کسب و کار

استخراج كنندگان غیرمجاز بیت كوين را معرفی 
كنید و پاداش بگیريد

ســخنگوی صنعت برق کشــور در جدیدترین اظهــارات خود گفته افــراد با معرفی 
استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز می توانند تا سقف 10 میلیون تومان پاداش بگیرند.

مصطفی رجبی مشهدی با بیان این که بعد از مصوبه دولت فضا برای فعالیت رمزارزها باز 
شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۴00 مگاوات میزان دیماند فروخته شده به متقاضیان 
مراکز رمزارز بوده که بخشی از آن در حال استفاده و بهره برداری است و اکنون نیز توصیه 
می کنیم که همه کسانی که متقاضی استخراج رمزارز هستند با مجوز از وزارت صمت به 
شرکت های توزیع نیروی برق و برق منطقه ای برای اخذ مجوز و خرید دیماند و انشعاب 

مراجعه کنند.

تصمیمات جدید دولت درباره استخراج بیت کوین و رمزارزها
وی افزود: برای آن دســته از افرادی که راهکار قانونی را انتخاب نمی کنند و روش های 
غیرقانونی و به اصطالح برق دزدی را ترجیــح می دهند یا با تعرفه دیگری مثال با تعرفه 
کشاورزی که ارزان آن هم در شرایط پیک تابستان استفاده می کنند، جریمه هایی را در 

نظر گرفته ایم و الزم است که این افراد شناسایی شوند.
سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته و راهکارهای موجود برای 
شناســایی این افراد، گفت: از طریق اندازه گیری و روش های فنــی می توان این افراد را 
شناسایی کرد اما ممکن اســت برخی افراد از این طریق قابل شناسایی نباشند که برای 
حل این مساله نیز تا سقف  10 میلیون تومان حق کشف جهت شناسایی و معرفی درنظر 
گرفته ایم.رجبی مشهدی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 1000 مرکز استخراج رمزارز 
را شناسایی کردیم که مطابق قانون با آن ها برخورد شده و اگر خسارتی به شبکه برق وارد 
کرده باشند خسارت ها نیز دریافت شده و با توجه به قیمت تعرفه های مصوب در مراکز 
رمزارز از این افراد هزینه اخذ شده است، تاکید کرد: تعرفه ها در حوزه رمزارزها به گونه ای 
است که در تابستان ساعاتی ماینرها قطع می شوند، چراکه شبکه تحت فشار است و قطعا 
پایداری شبکه و استفاده همه مشترکان از برق اهمیت دارد.وی افزود: در واقع  یک ساعاتی 
در تابستان ممکن است با تعرفه هایی که لحاظ شده برای ماینرها سودآور نباشد، بنابراین 
کسانی که از این تعرفه ها اســتفاده نمی کنند، به نوعی حقوق سایر مشترکان را جدی 
نمی گیرند و اگر به صورت برق دزدی باشد، حتما برخورد جدی خواهد شد؛ جریمه لحاظ 
شده متناسب با میزان استفاده از ماینرها و مدت زمان استفاده و همچنین نوع خسارتی 
که به شبکه برق تحمیل شده است در نظر گرفته می شود.سخنگوی صنعت برق کشور با 
بیان با ایجاد امکان تامین برق مراکز استخراج رمزارز از محل سرمایه گذاری در طرح های 
صرفه جویی انرژی الکتریکی، مدت زمان بازگشت ســرمایه گذاری در مراکز استخراج 
رمزارز با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد، گفت: به زودی فراخوانی را برای عالقه 
مندان بهینه سازی مصرف برق اعالم خواهیم کرد، یکی از این طرح ها که دارای مصوبه 
شورای اقتصاد است، طرح جایگزینی کولرهای گازی فرسوده و کم بازده بوده که میزان برق 
صرفه جویی شده آن ها مشخص شده و کسانی که بتوانند از این ظرفیت استفاده و گواهی 
صرفه جویی اخذ کنند، می توانند برقشان را از طریق بورس برق تامین کنند.به گفته رجبی 
مشهدی، دارنده گواهی صرفه جویی مجاز است معادل انرژی الکتریکی مندرج در گواهی 
را براساس مقررات جاری، از طریق بورس انرژی به طور مستقیم و یا از طریق قراردادهای 
دو جانبه با مالک نیروگاه خریداری و برای مصرف نهایی به هر یک از کاربردهای رایج از 

جمله استخراج رمزارزها، تخصیص دهد.

گاليه رانندگان تاكســی های اينترنتی از افزايش 
كمیسیون اسنپ

 چندی است که کســب وکارهای اینترنتی در ایران راه افتاده اما گویا هیچ مجموعه ای 
نیست که از حقوق ذی نفعانی که می پذیرند در قالب یک استارتاپ حمل ونقلی فعالیت 
کنند، دفاع کند. اسنپ شرکت تاکسی اینترنتی است که کمیسیون دریافتی از رانندگان 
خود را تا سقف ۲0 درصد افزایش داده  است اما هیچ ارگانی نیست که از حقوق رانندگان 
این شرکت که قشر وسیعی را شامل می شوند، دفاع کند. البته نارضایتی رانندگان به بدنه 
مصرف کنندگان هم سرایت می  کند زیرا بسیاری از سفرهای اینترنتی به دلیل همین 
نارضایتی رانندگان از حق کمیسیون باالی شرکت لغو می شود. گاهی بهانه صرفا پرداخت 
نقدی پول از سوی مردم است. این روند، اعتماد مصرف کننده به تاکسی  های اینترنتی را 

هم از بین می برد اما گویا دغدغه ای برای اصالح آن وجود ندارد.

زمینه های جدید برای فعالیت استارت آپ ها ایجاد شده است
آخرين سنگر استارت آپ های اجاره ای در مقابل 

كرونا فرومی ريزد؟
لیریک سال ۲01۴ راه اندازی شد. این شرکت یک طبقه کامل در یک آپارتمان مبله را به 
مسافران تجاری اجاره می داد، زمانی که Airbnb روی بازار عمومی مسافر متمرکز بود، 
لیریک روی پایگاه جدید از مشتری ها کار می کرد.لیریک، استارت آپ اجاره کوتاه مدت که 
مبلغ 180 میلیون دالر از شرکت هایی مانند Airbnb و سایر سرمایه گذاران جمع آوری 
کرده بود، همه مکان هایش به جز یکی از آن ها را تعطیل کرده است. لیریک آخرین شرکت 
میزبانی و مسافرتی است که توسط شیوع کرونا شکست خورده است. فوربز در گزارشی 
به وضعیت این استارت آپ پرداخته است.لیریک، استارت آپ مستقر در سان فرانسیسکو، 
در حال حاضر تمرکز خود را به ابزارهای نرم افزاری ازجمله ابزار قیمت گذاری موجود برای 
اقامت تغییر داده است.با این حرکت، لیریک همه کارهای قبلی را ترک کرده، اما مأموریت 
اولیه خود در زمینه اجاره کوتاه مدت واحدهای مسکونی مبله برای مسافران تجاری را 
رها نمی کند.لیریک بی سروصدا درگیر تغییرات در رده های باالی شرکت هم شده است. 
بنیان گذار و رئیس این شرکت تأیید کرد که روز چهارشنبه شرکت را ترک کرده است. 
جو فریمان، گفت: تغییر در این صنعت، فرصت های جدید ایجاد کرده است و می خواهم 
به دنبال این فرصت ها بروم. فریمان در پاســخ به این سؤال که آیا لیریک باقی خواهند 
ماند یا نه، گفت: »با توجه به وضعیتی که امروز درگیر آن هستیم، فکر می کنم پیش بینی 
آینده بسیار سخت باشد.« تعطیلی لیریک، به عنوان یک کسب وکار اجاره ای که مدام در 
حال رشد بود سقوط شدیدی محسوب می شود.لیریک سال ۲01۴ راه اندازی شد. این 
شرکت یک طبقه کامل در یک آپارتمان مبله را به مسافران تجاری اجاره می داد، زمانی 
که Airbnb روی بازار عمومی مسافر متمرکز بود، لیریک روی پایگاه جدید از مشتری ها 
کار می کرد. در ابتدای سال ۲019، لیریک بیش از ۴00 واحد را در ۲۲ محله در 13 شهر 
اداره می کرد.زمانی که در آوریل Airbnb ،۲019 جدیدترین دور بودجه ای را به لیریک 
پرداخت کرد، وضعیت دگرگون شد. این افزایش 160 میلیون دالری برای رشد و گسترش 
تعداد مکان های لیریک در نظر گرفته شده بود. سرمایه گذاران دیگر هم شناخته شده ترین 
بازیگران در عرصه امالک و مستغالت بودند.لیریک تنها استارت آپ حوزه میزبانی و اجاره 
نیست که با ورود کرونا و توقف سفرها آسیب دید. Airbnb برای اطمین از بقای تجارت 
خود مجبور شد ۲ میلیارد دالر قرض بگیرد.ساندر، رقیب لیریک، در ماه ژوئن، ماه ها پس 
از اخراج یک سوم از کارمندان، کمک 170 میلیون دالری دریافت کرد. دیگر استارت آپ ها 
در این حوزه ازجمله Stay Alfred در ماه می شرکت خود را تعطیل کردند.اما حتی 
قبل از ورود کرونا به ایاالت متحده، مشکالتی برای لیریک ایجادشده بود. گزارش ها اعالم 
می کردند که این شرکت نتوانسته اهداف درآمدی سال ۲019 را برآورده کند و بعد در 
ماه فوریه ۲0 درصد کارمندانش را اخراج کرد. هرچه تأثیر کرونا بر صنعت مهمان نوازی و 
اجاره بیشتر شد، لیریک نزدیک به 100 نفر از کارمندانش در ماه مارس را تعدیل کرد.آینده 
لیریک در حال حاضر تیره وتار است. درحالی که هنوز مشخص نیست این استارت آپ، 
آخرین سنگر خود در خیابان پاین منهتن را نگه خواهد داشت یا خیر، اما مشخص است 
که سرنوشت شرکت به طور فزاینده ای به فروش فناوری بستگی دارد.فریمان، بنیان گذار 
جداشــده از لیریک می گوید که قصد دارد در آینده تجارت جدیدی در بخش فناوری 

امالک و مستغالت راه اندازی کند.

اخبار

هوش مصنوعی باید موتور پیشران فناوری های نوین باشد
 کارشناس هوش مصنوعی با تاکید بر اینکه وضعیت کشور از نظر تجهیزات و دانش محققان در زمینه هوش مصنوعی وضعیت خوبی است، گفت: از لحاظ تعداد متخصص در زمینه هوش 

مصنوعی کمبودی نداریم؛ ولی از لحاظ کاربرد و مقبولیت در صنعت همواره مشکالتی وجود دارد.

گرانی در بازار خودرو بنای 
کوتاه آمدن نــدارد و این در 
حالی است که قیمت ها در 
این بازار روز به روز شــاهد 
افزایش است. با آمدن مدرس 
خیابانی به وزارت صمت این امیدواری ایجاد شد که 
خودروســازان به تعهدات خود عمل کنند و عرضه را 
افزایش دهند اما در حالی که دو ماه گذشته است اما 
همچنان قیمت ها صعودی است. حدود دو ماه پیش 
همزمان با رونمایی از بســته فروش خودرو، کاهش 
قیمت در بازار هم وعده داده شد. این در شرایطی است 
که برخالف پیش بینی ها و تمهیدات تزریق خودرو، 
هم اکنون بازار افسارگسیخته به سمت افزایش قیمت 
حرکت می کند. از سوی دیگر با توجه به روند صعودی 
نرخ ارز خودروســازها خواســتار تجدید نظر شورای 

رقابت در قیمت های اردیبهشت هستند.

قیمت خودرو در بازار بــه زودی متعادل 
می شود

در همین زمینه معاون امور صنایــع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص قیمت های باال و نامتعارف 

خودرو در بازار گفت: »با برنامه ریزی بانک مرکزی برای 
تثبیت نرخ ارز و افزایش شمارگان تولید خودروسازان، 
به زودی متعادل ســازی قیمت ها در بازار را شــاهد 
خواهیم بود.« همپای این ســخن طرح های جدید 
فروش خودرو از سوی »ایران خودرو« و »سایپا« هم 
اعالم شده است. در این مرحله طرح های مشارکت در 
تولید این خودروساز در حالی ارائه می شود که طرح 
پیش فروش قبلی تاثیری بر قیمت ها در بازار نداشت. 
در همین راستا روز پنج شنبه حسین مدرس خیابانی، 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره گرانی 
مجدد خودرو در روزهــای اخیر و پس از اجرای طرح 
های پیش فروش، گفــت: »افزایش قیمت خودرو در 
ماه های نخست سال ناشی از شــکاف میان عرضه و 
تقاضا بود که این شــکاف با اجــرای طرح های پیش 
فروش و فروش فوری و بیشــتر شدن تحویل خودرو 

در سه ماهه نخست سال تاحدودی کاهش یافت.«
اما این در حالی است که مشتریان این بازار اظهار می 
کنند قیمت خودرو نه تنها کاهش را تجربه نکرده بلکه 

افزایش نیز داشته است. 

خودرو های وعده داده شده توزیع شود، 
التهابات کم می شود

ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی در همین 
رابطه مــی گوید: قطعاً اگر وعــده وزیر صنعت مبنی 

بر توزیع یک میلیون و ۲00 هــزار خودرو به صورت 
برنامه زمان بندی شده و منظم محقق شود التهابات 
بازار خودرو کاهش می یابد. یاسر رایگانی افزود: اخیراً 
وزیر صنعــت، معدن و تجارت اعالم کرد که امســال 
یک میلیون و ۲00 هزار خودرو وارد بازار می شود، اما 
خودروسازان اعالم کنند که اکنون که نیمه دوم تیرماه 
است چه تعداد از این میزان را توزیع کردند که بر این 
اساس می بایست نزدیک به ۴00 هزار خودرو تاکنون 
توزیع می شــد. اگر این توزیع صــورت بگیرد چرخه 

عرضه و تقاضا، تنظیم و التهابات بازار کنترل می شود. 
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: اکنون قیمت اغلب 
خودرو ها در بــازار افزایش 80 تــا 100 درصدی در 
مقایسه با قیمت کارخانه دارد و این موضوع به سبب 
عرضه نشدن منظم خودرو و نبود مدیریت مناسب در 

بحث توزیع است.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، دلیل 
افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در ماه های اخیر 

را بررسی می کند. 

سخنگوی تعزيرات: دستمان برای ورود به بازار خودرو بسته است

سرکشی قیمت خودرو با افزایش نرخ  ارز
تالطم در بازار بی مشتری خودرو                                              قیمت خودرو ها در بازار افزايش 80 تا 100 درصدی با قیمت كارخانه دارد

زنگ خطر تشدید ورشکستگی خودروسازان
فربد زاوه، کارشناس خودرو

حدود دو ماه پیش رئیس شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت و سرپرست وزارت صمت گفتند که با قرعه کشی و تحویل خودرو با شرایط ویژه، قیمت ها را کنترل می کنیم. در حال حاضر بعد از گذشت دو ماه بازار کنترل نشده 
و هیچ کسی پاسخگوی وضعیت بازار نیست. وضعیت بازار خودرو متناسب با وضعیت بد اقتصادی کشور، مدیریت نکردن درست بودجه، مدیریت نکردن درست پایه پولی و بحث انضباط مالی است. این در حالی است که هنوز 
می بینیم رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مورد اینکه افزایش پایه پولی یا بدهکاری دولت تورم زاست یا نه، بحث می کنند. وضعیت به هم ریخته کشور ناشی از بی کفایتی سازمان برنامه و 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. اینکه می گویند عرضه خودرو به بازار افزایش یافته، مورد تردید است. چطور عرضه ۴0 درصد افزایش یافته ولی ما همچنان در بازار با کاهش عرضه مواجهیم یعنی محصول صفر کیلومتر به تعداد 
دیده نمی شود و قیمت همچنان صعودی است. به نظر می رسد که وضعیت صرفا یک فرافکنی است و این مدل مدیریت کردن اقتصاد ایران یعنی به صورت دستوری و قیمت گذاری، اثبات شده که جوابگو نیست. تنها راه حلی که 
وجود دارد، بحث آزادسازی است و اینکه دولت در داخل خود انضباط مالی ایجاد کند، هزینه های مازاد را سریعا از بین ببرد و پایه پولی منتشر نکند. از طرف دیگر در حوزه عرضه هم وزارت صنعت سخت گیری نکند و اجازه بدهد 
که عرضه اتفاق بیفتد تا شرایط بازار به شرایط عادی برگردد. مسائل بازار خودرو فراتر از بازار خودرو است. کما اینکه ما می بینیم که در بازار مسکن و کاالهای اساسی این وضعیت آشفته وجود دارد. از طرفی طرح های پیش فروش 
خودرو تاثیری در کاهش قیمت ندارد و تنها خطری است که عمق ورشکستگی این دو بنگاه را تشدید می کند. یعنی خودروسازان پیش فروش می کنند که بتوانند محصوالت امسال را تحویل دهند و خطر ورشکستگی بیشتر می 
شود زیرا تعداد کسانی که درگیر این بازی هستند با پیش فروش حجم این جمعیت گسترده تر می شود و به محض اینکه شرایط تغییر کند، ما با خیل عظیم حدود یک میلیون نفر روبه روییم. چیزی حدود 70 تا 80 هزار میلیارد 

تومان پول مردم درگیر خودروسازی هاست و هر لحظه ممکن است مثل موسسات مالی اعتباری کشتی آنها به گل بنشیند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

ساختمان یار پلتفرم جامعی با هدف مدیریت عرضه 
و تقاضــا در صنعت ســاختمان، معرفی محصوالت 
ساختمانی با کیفیت و ارزان قیمت و ارائه تخصص های 
مورد نیاز در این صنعت است. درواقع اولین کسب وکار 
در حوزه ساخت وساز اســت که ریسک گذر از حالت 
سنتی به مدرن را پذیرفته و در قالب استارتاپ شروع 
به فعالیت کرده است. علی ســلطانیه بنیانگذار این 
اســتارتاپ، ۴6 ســاله و متولد تهران، دارای مدرک 
کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد MBA است. 
به گفته خــودش تجربه فعالیت زیــادی در صنعت 
ساختمان دارد و از سال 80 در قالب سنتی به کار توزیع 
مصالح ساختمانی مشــغول بوده و البته گه گداری 
دستی هم بر ساخت و ساز داشته است. با او به گفتگو 
نشســتیم تا برایمان از تجربه فعالیت در اکوسیستم 
استارتاپی، چالش ها و تفاوت های فعالیت در سیستم 

سنتی و مدرن بگوید.

چطور به اکوسیســتم وارد شدید؟ از تولد   
ایده ساختمان یار و اجرای آن برایمان بگویید.

بواسطه رشــته کارشناســیم یعنی عمران، از سال 
80 به همراهی گروهی از دوستان در حوزه صنعت 
ساختمان فعالیتم را آغاز کردم. در واقع آن سال ها 
در قالب شرکت سنتی به نام آجرپی بیشتر بر روی 

توزیع مصالح ساختمانی متمرکز بودیم و گهگداری 
ساخت وساز هم انجام می دادیم. تا اینکه در سال 9۲ 
احســاس کردیم که کم کم معامالت آنالین بخش 
بزرگی از صنعت ساختمان را درگیر کرده و ما هم باید 
تغییری در کسب وکارمان بدهیم تا بتوانیم با دیگران 
رقابت کنیم. همان سال ایده ای ناپخته شکل گرفت. 
ایده بر طراحی پلتفرمی که در آن خریدارهای مصالح 
ساختمانی بتوانند حق انتخاب در کیفیت و قیمت 
محصول را داشته باشــند و پیمانکاران هم بتوانند 
به راحتی شــغل موردنظر را پیدا کنند، استوار بود.

این ایده را طی چند ســال پرورش دادیم و در سال 
1396 ایده مکتوب و مشکالتش مطرح شد. با تیم 
۵ نفره ای که در شرکت آجرپی داشتیم شروع بکار 
کردیم و محصــول اولیه را در قالب اپلیکیشــن در 
ســال 96 ارائه دادیم. در این پلتفرم هر فردی یک 
پروفایل ارائه مــی داد و نیازهایش را مطرح می کرد. 
از ســوی دیگر افرادی که می توانســتند این نیازها 
 را برآورده کنند پیشــنهاد می دادند و با هم آشــنا

 می شدند.

ســاختمان یار را چطور معرفی می کنید؟از 
صفرتاصد کار با خودتان است؟

ســاختمان یار پلتفرم جامعی با هدف مدیریت عرضه و 
تقاضا در صنعت ساختمان، معرفی محصوالت ساختمانی 
با کیفیــت و ارزان قیمت و ارائه تخصص هــای مورد نیاز 
در این صنعت است. بخشــی از خدماتی که استارتاپ ما 
ارائه می دهد شــامل توزیع مصالح ســاختمانی از طریق 
تامین کنندگان موجود در بانک اطالعاتی است. همینطور 
سایت دیگری هم از سال 98 راه اندازی کردیم که کسانی 
که قصد ارائه خدمت یا کاالیی را دارند در وبســایت ثبت 
کنند. در این پلتفرم افرادی که به دلیل نیاز فوری به پول 
نقد، قصد دارند کاالی با تخفیف ارائه دهند محصوالتشان 
را با قیمت پایین تــر از عرف بازار به فروش می رســانند.

بطورکلــی افرادی کــه در صنعت ســاختمان به عنوان 
تامین کننــده و تولیدکننــده مصالح، عامــالن فروش، 
پیمانکاران و کارفرماهای دولتی، خصوصی و… حضور 
دارند، بعد از ثبت نام در سایت ساختمان یار تخصص، حوزه 
فعالیت و لوازم موردنیازشان را مشخص می کنند. کاربران 
برای قرارگرفتن در لیست تامین کننده ها باید حتما احراز 

هویت شوند. در مرحله بعد هر کارفرمایی که نیاز به کاال، 
مصالح ســاختمانی و یا پیمانکار داشت نیازش را مطرح 
می کرد و افراد می توانستند برایش پیشنهاد قیمت ارسال 
کنند. البته در این پلتفرم در کنار قیمت، تخصص هم ارائه 
می شود.ساختمان یار در مسائل مالی مداخله نمی کند و 
طرفین، خودشان با هم درارتباط هستند فقط بعد از انجام 

کار باید در پلتفرم به هم امتیاز بدهند.

تا امروز از روند رشدتان راضی بودید؟ تیم 
ساختمان یار تقریبا چند نفره هست؟

از رونــد رشــد راضــی نیســتیم. در آغــاز بکار 
نمی دانســتیم که حوزه ســاختمان تا این اندازه 
نیازمند کارهای زیربنایی و فرهنگ سازی است که 
اهالی این صنعت بتوانند به کارهای آنالین اعتماد 
کنند. البتــه خیلی از فارغ التحصیالن دانشــگاه و 
مدیران کارگاه هایی که جدیدا استخدام می شوند 
با سایت تماس می گیرند و سفارش کاال می دهند، 
اما هنوز هم شــرایط به گونه ای نیست که بواسطه 
اپلیکیشــن، پیمانکار کاالیی را پیدا کنند. درواقع 
انتظار ما بیشــتر از این بود ولی در حال حاضر به 
این نتیجه رسیدیم که فعال با راه اندازی چند سایت 
دیگر باید زمینه را آمــاده کنیم تا بتوانیم در آینده 

بهره برداری خوبی داشته باشیم.

ســتاد توســعه فناوری هــای اقتصــاد دیجیتــال و 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اعالم کرد: بازیگران خالق و دارای ایده در حوزه اینترنت 
اشــیا شناســایی و مورد حمایت قرار می گیرند.ایران 
بیستمین کشور دنیا در استفاده از فناوری اینترنت اشیا 
است. فناوری که با تالش فعاالن این حوزه بومی سازی 
شد و به دســت فناوران ایرانی رســید. وجود بازیگران 
متعدد در این حوزه، معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری را به فکر شناســایی و زیر یک ســقف جمع 
کردن فعاالن این عرصه فناورانه انداخت.اســتفاده از 
فناوری اینترنت اشیا برای کارآفرینان و محققان خالق 
ایرانی فرصتی ارزشمند است تا از آن برای بهبود فضای 

کســب وکار خود اســتفاده کنند. این فناوری جدید، 
همچنین فضایی مناسب برای اشتغال زایی و کارآفرینی 
در کشور ایجاد کرده است. اگر زیرساخت های خاص این 
فناوری پیشرفته در کشــور با کمک مجامع بین المللی 
ایجاد شــود، فضایی گسترده برای کســب وکار فراهم 
خواهد شــد. اینترنت اشیا در کشــورهای پیشرفته با 
اســتانداردی جهانی توســعه می یابد. این فناوری در 
ایران هم با رعایت این استانداردها اما با مدلی ایرانی به 

کار می رود.
پروژه های مختلفی با استفاده از اینترنت اشیا در کشور 
پیش بینی شــده که از آن جمله می توان به »ســامانه 
اطالعات سالمت )HIS(«، »سامانه پرونده الکترونیک 
ســالمت )طرح ســپاس(«، »شــبکه ملی ســالمت 
)شمس(«، »سامانه هوشــمند حمل ونقل و ترافیک« 
و غیره اشــاره کرد. ستاد توســعه فناوری های اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندســازی معاونــت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری هم یکی از مجموعه های موثر در این 
حوزه علمی است و در تالش است تا زیست بوم فناوری 
و نوآوری ایــن عرصه را تکمیل کند. بر همین اســاس 
هم به دنبال زیر یک ســقف جمع کردن این بازیگران 
اســت. بازیگرانی که هر کدام نقشــی موثر در توسعه 
این زیست بوم دارند.این ستاد شناســایی و حمایت از 
این فعاالن را در اولویت کاری خود قرار داده است. این 
کار در دل زیســت بوم فناوری و نوآوری اتفاق می افتد 
و بازیگران خالق و دارای ایده در حوزه اینترنت اشــیا 
شناسایی و مورد حمایت قرار می گیرند. آنها می توانند با 
این حمایت ها ایده های خود را کاربردی و تجاری سازی 

کنند. 

يادداشت

بنیانگذار ساختمان يار اولويت اين استارتاپ را همكاری با شركت های ساختمانی آفالين می داند

از طریق نمایشگاه های ساختمانی بیشترین کاربر  راجذب کردیم

از سوی ستاد هوشمندسازی معاونت علمی

ایده های حوزه اینترنت اشیاء حمایت می شوند 

سرمقاله

   کمیل طیبی، اقتصاددان
برای اینکه همکاری های دوجانبه بین کشــورها به 
وجود بیاید، این همکاری ها می تواند همکاری های 
اقتصادی، سرمایه گذاری مشــترک، جذب سرمایه 
گذاری و همکاری های سیاســی، نظامی باشد. این 
همکاری ها بین کشورها معموال در قالب تفاهمنامه 
ها و ایجاد پروتکل های بین المللی شکل می گیرد و 
سندی را ایجاد می کند. البته این تفاهمنامه ممکن 
است جنبه اجرایی و عملیاتی نداشته باشد؛ اما مقدمه 
ای است برای اینکه توافق های بعدی به وجود بیاید. 
تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین صرفا در این چارچوب 

است و ساز و کار پیاده سازی و عملیاتی شدن توافق 
هایی که در بندهای مختلف آن اســت که می تواند 
بندهای اقتصادی، سرمایه گذاری، تجارت و ... باشد 
مشخص نیســت. البته در حال حاضر جو سنگینی 
در مورد این تفاهمنامه در کشور به وجود آمده است. 
البته گفتنی است که حق طبیعی همه کشورهاست 
که در یک چارچوب با هم همکاری و سندی را ایجاد 
کنند. بنابراین این تفاهمنامه مساله حساس و یک نوع 
زمین فروشــی یا واگذاری منافع بدون دلیل و یا یک 
نوع وابستگی کشور به چین نیست. ما می دانیم ایران 
و چین شرکای استراتژیک نسبت به هم هستند و در 

تمام زمینه ها همکاری دارند. چین به عنوان شریک 
عمده تجاری ایران شناخته می شود و برخوردار از یک 
سابقه طوالنی است. با توجه به تفاهمنامه ای که اخیرا 
ایجاد شده و یک افق ۲۵ ساله را روشن می کند بهتر 
است دولت در مورد آن شفاف سازی کند. دولت با این 
کار می تواند نظرات کارشناسی را در زمینه های مختلف 
بگیرد که منجر به یک نوع واگذاری و امتیاز دادن یک 
طرفه نباشد زیرا اصوال ماهیت تفاهمنامه ها یک مبادله 
دوطرفه و دوجانبه است یعنی سرمایه گذاری مشترک 
شکل بگیرد یا رابطه تجاری را تقویت کند. رابطه تجاری 
زمانی به ضرر ایران و به نفع چین می شود که در نهایت 

آن مبادله روند کاهنده ای در مورد ایران داشته باشد. 
به طور مثال اقالم صادراتی زیادی که عمدتا باارزش 
است را به چین بدهیم و در مقابل کاالهای کم ارزشی 
را دریافت کنیم؛ یعنی قدرت خرید صادرات ایران در 
طی زمان کاهش پیدا کند و این یک نوع امتیاز دادن 
باشد و روند نزولی در مبادله شکل بگیرد. بنابراین توصیه 
من به دولت این است که این تفاهمنامه را در معرض 
دید کارشناسان قرار دهد و شفاف سازی شود و چشم 
انداز روابط اقتصادی، تجاری و روابط سرمایه گذاری 
دو کشور را نشــان دهد یا بهانه ای دست مخالفان و 

تندروها ندهد. 

اما و اگرهای تفاهمنامه 25 ساله ایران و چین
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