
ثبت نام از متقاضیان دریافت کمک ودیعه اجاره مســکن از 
ساعت ۱۰ صبح شنبه ۴ مرداد شــروع شده و تا پنجشنبه ۹ 
مرداد ماه به صــورت پیامکی انجام می شــود؛ متعاقبا زمان 
تکمیل اطالعات از طریق سامانه طرح اقدام ملی اعالم خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا، با آغاز ثبت نام از متقاضیان دریافت کمک 
ودیعه اجاره مسکن از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ 
افراد واجد شرایط می توانند با ارسال کد ملی سرپرست خانوار 
به شماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی 

خود، نسبت به ثبت نام اولیه دریافت این تسهیالت اقدام کنند. 
مهلت ثبت نام در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹  به 

اتمام خواهد رسید.
شــماره تلفن همراه متقاضی که از طریق آن پیامک ارسال 

می گردد به نام فرد متقاضی باشد.
متعاقباَ زمان تکمیل اطالعات و پرداخت تسهیالت از طریق 
 Tem.mrud.ir سامانه طرح اقدام ملی مســکن به آدرس

اعالم خواهد شد.
در این مرحله نگرانی بابت جا ماندن وجود ندارد. متقاضیان 

فعاًل فقط یک پیامک ارسال می کنند و تا زمان پاالیش و احراز 
شرایطشان منتظر می مانند.

سقف تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در تهران ۵۰، سایر 
کالنشهرها شامل شــهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت 
مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ۳۰ و 
سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است. تسهیالت بانکی موضوع 
این مصوبه از محل منابع تســهیالت تخصیصی به واحدهای 

کسب و کارهای آسیب دیده کرونا می باشد.  
تسهیالت مذکور با نرخ سود ۱۳ درصد و با سررسید یک ساله 

به مستاجرین واجد شرایط پرداخت می گردد. در دوره قرارداد 
صرفاً سود تســهیالت از سوی مســتاجرین پرداخت و اصل 

تسهیالت در سررسید تسویه خواهد شد.
متقاضیان دریافت این تســهیالت می بایست شرایط مندرج 
در ماده ۱ ایین نامه اجرایی قانون ساماندهی را داشته باشند. 
این شرایط عبارتند از: داشــتن فرم )ج( سبز، نداشتن سابقه 
مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، 

داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا.
متقاضیان می بایســت دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه 

ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و دارای 
کد رهگیری باشند.

 گروه های مشمول دریافت تســهیالت موضوع این مصوبه، 
به شــرح زیر تعیین می گردد: کارگران و حقوق بگیران ثابت 
با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره و بیشــتر، 
مشموالن تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( سازمان 

بهزیستی و زنان سرپرست خانوار.
وثایق الزم برای اخذ وام متعاقبا از طریق ســامانه طرح اقدام 

ملی اعالم می گردد.

براساس اعالم ستاد ســاماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
کشور، میزان وام برای متقاضیان مشاغل خانگی تا سقف ۵۰ 

میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر کسب و کارهای خانگی به یک 
منبع مهم اشتغال و درآمد به ویژه برای زنان تبدیل شده است 
و افراد با کار در خانه عالوه بر آنکه سطح درآمد خود را افزایش و 
کسب و کارشان را توسعه می دهند، به اقتصاد خانوار نیز کمک 

می کنند.
از نگاه ســازمان بین المللی کار موقعیت مکانی و وجود کسب 
و کار در خانه مالک تلقی کردن آن به عنوان مشــاغل خانگی 
است و کنوانسیون ۱۸۹ سازمان بین المللی کار، کار شایسته 
و ضرورت پرداختن به وضعیت کارگران خانگی را به رسمیت 

شناخته است.

طرح ملی توسعه مشــاغل خانگی از جمله طرح های حمایتی 
حوزه اشتغال، ذیل برنامه اشــتغال فراگیر وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســت که با نقش آفرینی سازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان )جهاددانشگاهی( به عنوان 
نهاد واسط، تسهیل گر و توسعه ای در ۹ استان آذربایجان غربی، 
چهارمحال  و بختیاری، خراســان جنوبی، خراســان رضوی، 
خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایالم در حال 

اجرا است .  
هدف از اجرای این الگو، تعامل با دستگاههای اجرایی و بخش 
خصوصی مرتبط با اجرای طرح، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره 
حضوری و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال 
به بازار، ایجاد زیرساختهای بازاریابی و فروش محصوالت مشاغل 
خانگی و ایجاد امکان و تسهیل نظارت بر فرآیند اجرای طرح 

از طریق نرم افزار کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی اســت .    بر 
اساس آمارها بیش از ۹۲ هزار شغل در بخش مشاغل خانگی 
طی سال گذشــته در کشور ایجاد شــده و بیش از ۲۷۰ هزار 
متقاضی اشتغال خانگی نیز موفق به اخذ مجوز مشاغل خانگی 

در رشته های گوناگون شده اند.
در حال حاضر طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سه فاز انجام 
می شود که فاز اول شناخت ظرفیت ها و مزیت های منطقه و 
پتانسیل افرادی است که در رشته های مختلف در آنجا وجود 
دارند. فاز دوم تقویت افرادی اســت که می توانند در این طرح 
مفید باشند و در مباحث کارآفرینی و بازارشناسی آموزشهای 
الزم را در اختیار گیرند و ســوم افرادی که با داشــتن مدارک 
تحصیلی بیکارند و توانایی خاصی ندارند و تحت آموزشــهای 
جهاد قرار می گیرند و با توجه به توانایی ها و پتانســیل خود 

هدایت می شــوند .مهناز امامدادی، دبیر ســتاد ساماندهی و 
حمایت از مشاغل خانگی کشور در این باره به ایسنا می گوید:با 
شیوع کرونا مشکالت بسیاری برای مشاغل خرد و کوچک ایجاد 
شد و ما به این نتیجه رســیدیم که برای مشاغل و کسب و کار 
های متضرر از کرونا تسهیالتی در نظر بگیریم. بر این اساس با 
توجه به فهرستی که از این مشاغل در اختیار داریم و به تناسب 
اولویت و میزان استحقاق برای دریافت وام، آنها را مورد حمایت 

قرار می دهیم.
او معتقد است کرونا فرصت مناســبی برای گسترش کسب و 
کارهای خانگی به ویژه تولید ماســک و اقالم بهداشتی مورد 
نیاز مردم در شرایط حاضر به شــمار می رود و  به دلیل رعایت 
پروتکلهای بهداشتی و منع ترددها می تواند خالقیت شاغالن 

خانگی را پرورش و بروز دهد.

امامدادی از افزایش سقف تســهیالت مشاغل خبر داده و می  
 :گوید میزان وام مشاغل خانگی برای اشخاص حقیقی قبال ۲۰ 
میلیون تومان بود که تا سقف ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و 
برای  فعالیتهای گروهی و شبکه ای و پشتیبانی نیز تا سقف ۲۰۰ 

میلیون تومان وام در نظر گرفته شده است. 
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمارها بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ 
شغل در ۹ استان پایلوت مجری طرح ایجاد شده و طرح مشاغل 
خانگی با موفقیتهای خوبی همراه بوده است به نحوی که موجب 
ایجاد برندهای جدید ملی و حمایت و تقویت از برندهای ملی 

قدیمی شده است.
امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته بخش اعظمی از بازار 
اشتغال خود را به مشــاغل خانگی اختصاص داده و از ظرفیت 

بنگاههای خرد و کوچک در این خصوص بهره  برده اند.

سخنگوی ساز مان ثبت احوال کشور از ثبت ۱۹۱ 
هزار و ۴۶۲ مورد ازدواج در ســه ماه اول سال ۹۹ 

خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، ســیف اهلل ابوترابی 
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره میزان 
ثبت ازدواج در ســه ماه اول ســال ۹۹ اظهار کرد: 
۱۹۱ هزار و ۴۶۲ مورد ازدواج در بهار ســال جاری 
به ثبت رسیده است که از میان این آمار حدود ۵۶ 

درصد زوجین )هم مرد و هم زن( در ســنین ۲۰ تا 
۳۹ سال بودند.

او افزود: حدود ۱۲ درصــد از این ازدواج ها، مربوط 
به ازدواج زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با مردان 
۲۵ تا ۲۹ ساله بوده است، میانگین سن ازدواج برای 
بار اول در سه ماه یاد شده برای مردان ۲۷.۴ سال و 

برای زنان ۲۲.۸ سال حاصل شده است.
ابوترابی درباره میانگین سن مردان در اولین ازدواج 

گفت: بیشترین میانگین سن ازدواج مربوط به استان 
تهران )۲۹.۶ سال( و کمترین آن متعلق به ساکنان 

استان خراسان جنوبی )۲۴.۹ سال( بوده است.
سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشــور ادامه داد: 
بیشترین میانگین ســن دختران کشور متعلق به 
ساکنان اســتان تهران )۲۶ ســال( و کمترین آن 
متعلق به ساکنان اســتان های خراسان جنوبی و 

سیستان و بلوچستان )۲۰.۵ سال( بوده است.

انتشار نقشه مصرف برق امروز ۴مرداد ماه کشور نشان 
داد که هم اکنون مناطقی از ۱۰ استان در محدوده قرمز 
برخی مناطق در ۸ استان و ۵ کالنشهر در محدوده زرد 

قرار دارند.
به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه خبری شرکت مادر 
تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران)توانیر(، 
بررسی نقشــه مصرف برق امروز ۴ مرداد حاکی از آن 
است که در حال حاضر استان های اصفهان،چهارمحال 
وبختیاری،مرکزی،همدان،قزوین، کرمانشاه، زنجان، 
آذربایجان های شرقی و غربی و بخش شمالی کرمان در 

محدوده قرمز مصرف برق قرار دارند. هموطنان ساکن 
در مناطق یاد شده می توانند با کاهش تنها ۱۰ درصدی 
مصرف برق خود، به وضعیت سبز مصرف بازگشته و امکان 
بهره مندی همه مردم به ویژه هموطنان ساکن در مناطق 
جنوبی از برق را که در حال حاضر با گرمای شدیدی روبه 
رو هستند و نیاز به مداومی به استفاده از وسایل خنک 

کننده دارند، فراهم کنند.
استان های خراسان رضوی، جنوبی یزد، سمنان، تهران، 
هرمزگان، بوشهر، لرستان و کالنشهرهای مشهد، تهران ، 
اصفهان، شیراز واهواز در محدوده زرد مصرفی قرار دارند.

هموطنان ســاکن در این مناطق نیز می توانند تنها با 
کاهــش ۵ درصدی مصرف برق خود، در بازگشــت به 

وضعیت سبز تاثیری فوری داشته باشند.
همه هموطنان با تنظیم درجه کولرهای گازی روی عدد 
۲۴ و استفاده از دور کند در کولرهای آبی است می توانند 
در کاهش مصرف برق و کمک به کاهش هزینه قبض 
خود تاثیربسزایی داشته باشند. استفاده نکردن از وسایل 
پرمصرف مانند ماشین های لباسشویی و ظرفشویی ،اتو 
و جاروبرقی در ساعات پیک شبکه از دیگر راهکارهای 

کاهش مصرف برق به شمار می رود.

چهارشنبه هفته گذشته پرواز تهران-تفلیس که قرار بود 
توسط یک شرکت هواپیمایی ایرانی انجام شود لغو شد و با 
این اتفاق اتباع دو کشور که ماه هاست در انتظار بازگشت 

هستند همچنان بالتکلیف مانده اند.
به گزارش مهر، چهارشنبه هفته گذشته قرار بود یکی از 
شرکت های هواپیمایی ایرانی، تعدادی از اتباع یا مسافران 
گرجستانی مقیم ایران را که پس از شیوع کرونا امکان 
بازگشت به کشور متبوع خود را نداشتند، در پروازی فوق 

العاده به تفلیس منتقل کرده و ایرانیان مقیم این کشور 
را به تهران برگرداند.

اما انجام این پرواز به دلیل آنچه از ســوی این ایرالین 
ایرانی، نرسیدن به حد نصاب اعالم شده، لغو شد.

پرواز صبح چهارشنبه هفته گذشته در حالی لغو شد که 
مسافران چشم انتظار این پرواز روز قبل از آن نیز با لغو 
پرواز یک شــرکت هواپیمایی ایرانی دیگر مواجه شده 
بودند و دیروز امیدوارانه در انتظار این پرواز در فرودگاه 

امام خمینی )ره( باقی مانده بودند. پیش از این نیز اتباع 
دو کشور در تاریخ ۱۵ ماه جاری میالدی )ژوئیه( شاهد 
لغو یک پرواز فوق العاده دیگر بودند؛ حال آنکه سازمان 
هواپیمایی کشوری ایران و گرجستان مجوز انجام این 
پروازهای فوق العاده را صادر کرده بودند. این وضعیت در 
شرایطی اتفاق می افتد که ماه گذشته یکی از ایرالین های 
ایرانی به برقراری یک پرواز با تعــداد ۱۲ تن از اتباع دو 

کشور )۶ ایرانی و ۶ گرجستانی( اقدام کرد.

اما بررسی ها در رابطه با بیمه های زندگی قابل تامل 
است، به هر حال بیمه های زندگی از بخش های بسیار 
با اهمیت  در صنعت بیمه به شمار می روند که نقش 
مهمی در افزایش ضریب نفوذ بیمه ها دارند که در سال 
گذشته نیز بحث های زیادی در رابطه با اعمال مالیات 
در بیمه های زندگی و حذف معافیت های آن در الیحه 
اصالح مالیات های مستقیم مطرح بود که صنعت بیمه 
به دلیل اهمیت بیمه های زندگی در ضریب بیمه ها و 
ســایر ابعاد آن در این رابطه مقاومت کرد و در نهایت 
اعالم مسئوالن بیمه ای از این حکایت داشت که ظاهرا 

بیمه های زندگی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. 
این در شرایطی است که موضوع تقلب در بیمه های 
زندگی با این درجه اهمیت در صنعت بیمه، قابل توجه 
است؛ به طوری که گزارش پژوهشکده بیمه نشان می 
دهد خرید بیمه نامه بعد از وقوع حادثه و فوت به عنوان 
شایع ترین مصداق تقلب، تقریبا ۸۲ درصد از تقلب های 
صورت گرفته در بیمه های زندگی را به خود اختصاص 

داده است.
همچنین در خریــد بیمه نامه بعد از وقــوع حادثه و 
فوت، شایع ترین تقلب و بیشــترین فراوانی در خرید 

بیمه های زندگی، مربوط به خریــد بیمه نامه بعد از 
ابتال به بیماری های خاص است. در مصادیق تقلب در 
خرید بیمه نامه پس از وقوع حادثه یا فوت، ۷۲ درصد 
از بیمه گذاران متقلب مرد و متوسط سن متقلبان ۴۷ 
سال بوده است. در ســایر مصادیق تقلب ۷۵ درصد 
از بیمه گذراران متقلب مرد بوده اند و متوســط سن 
بیمه گذاران متقلب در این مورد ۴۴ ســال به دست 
آمده اســت. در تمامی مصادیق تقلب، ۸۶ درصد از 
بیمه گذارارن متقلب بیکار و تنهــا ۱۴ درصد دارای 

شغل بوده اند.

ثبت نام پیامکی کمک ودیعه مسکن آغاز شد

متقاضیان مشاغل خانگی تا ٥٠ میلیون تومان وام می گیرند

ثبت ۲۰۰ هزار ازدواج در روز های کرونایی سال ۹۹

وضعیت مصرف برق در ۱۰ استان قرمز شد

لغو پرواز تهران به تفلیس برای سومین بار

۸۲  درصد تقلب بیمه زندگی بعد از وقوع حادثه و فوت
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تشکیل بورس امالک 
به تصویب شورای عالی 

بورس رسید

دارندگان 
سهام عدالت کارت 

اعتباری  می گیرند

شرکت های 
دانش بنیان نقش 
اساسی در مهار
 کرونا داشتند

ستاری: 

عزاداری  محرم 
چه  در مناطق 

قرمز و چه  سفید  
باید برگزار شود
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روحانی:

سرمقاله

الگوی غلط برای کنترل 
قیمت کاالها

 ۴۰ ســال اســت کــه ما 
می خواهیم با ستاد تنظیم 
بازار بــر قیمــت کاالها و 
محصوالت کنترل و نظارت 
کنیم؛ در حالی که این الگو در هیچ جای دنیا جواب 
نداده است. بنابراین در کشور ما هم جواب نمی دهد. 
به عبارت دیگر کنترل قیمت ها، نظارت و بازرسی 
بر آنها هیچ جای دنیا جواب نداده است و تنها باعث 
فساد بیشتر می شــود. تا زمانی که ما این الگو را 
داریم، به هیچ جا نمی رسیم. به عنوان مثال بیش 
از ۳ میلیون واحد صنفی در ایران فعال هســتند. 
افرادی که می خواهند بر این اصناف نظارت کنند 

چند نفرند؟ اگر آنها... 

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان
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کسر یکجای اقساط 
وام ها از حساب مشتریان 

یک قدم تا  رکورد 
تاریخی  دیگر

قیمت کاالهای اساسی روی پاشنه گرانی می چرخد

بازار آشفته کاالهای اساسی
صفحه4

صفحه3

افزایش بیش از 100 درصدی  اجاره بها
بدون   توجه   به   مصوبه   ستاد   ملی کرونا   اجاره  بها   80   تا   100   درصد   رشد   داشته   است

از  هر ۶  مستاجر   یک  نفر   وام   می گیرد

بازار  اجاره   با   دستور  کنترل   نمی شود

گزارش ها و شکایات مردم نشان می دهد که بسیاری از 
بانک ها از مصوبه تعویق سه ماهه اقساط مشتریان خود 
سرباز زده اند و برخی از بانک ها نیز با اجرای موقت این 
طرح در خردادماه و تیرماه با کم کردن یکجای اقساط 
مشتریان به تعهد خود عمل نکرده اند. طبق مصوبه 
شورای پول و اعتبار قرار بود وام قرض الحسنه اعم از 
وام ازدواج افراد با تعویق سه ماهه بازپرداخت شود؛ اما 
به نظر می رسد این مصوبه در بسیاری بانک ها اجرایی 
نمی شود. شکایات بسیاری درباره بی توجهی بانک ها 
به مصوبات ستاد ملی کرونا وجود دارد که مردم عنوان 
کرده اند در شعب بانک ها بسیاری از مراجعات برای 
اعتراض به برداشت غیرقانونی وام اقساط از حساب 
مردم است. آخرین گزارش های دریافت شده از نحوه 

عملکرد بانک های قرض الحسنه...

بورس ایران همچون جزیره ای جدا از تحوالت جهانی 
شیب های تند را هر روز پشت سر می گذارد و حاال در 
آستانه رکورد جدید دو میلیون واحد قرار گرفته است.

بورس تهران در شــرایطی که هفته گذشته را روی 
عدد یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد به پایان رساند روز 
گذشته بازهم روند رشد خود را ادامه داد و شاخص 
کل با بیش از ۵۰ هــزار واحد رشــد و عبور از یک 
میلیون ۹۵۰ هزار واحد در آستانه رکورد تاریخی دو 
میلیون واحد قرار گرفت و حاال سوال اصلی این است 
که آیا تاپایان هفته بورس تهران ۲ میلیون واحدی 
می شود؟ در این بین نکته جالبی هم وجود دارد و 
آن ارتباط نداشتن بورس ایران با بورس های جهانی 
 اســت زیرا در حالی بورس تهران هــر روز چندین 

هزار واحد رشد را تجربه...



اقتصاد2
ایران وجهان

17 ميليارد دالر صرفه جویی ارزی 
چادرملو برای صنایع فوالدی 

ضرورت تعدیل قیمتها ، فوالدی هــا 2 برابر تولید 
کنندگان سنگ آهن سود می برند.

در پی بی نتیجه ماندن گفــت و گوهای فوالدی ها 
و سنگ آهنی ها برای تعیین نرخ فروش مواد اولیه 
فوالد. گفت و گویی انجام دادیم با مهندس ناصر تقی 
زاده از مدیران باسابقه سنگ آهنی و مدیر عامل فعلی 

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو . 
مهندس تقی زاده در دفاع از موضع تولید کنندگان 
سنگ آهن کشــور از منطقی شــدن نرخ فروش 
مواد اولیه فوالد به تشــریح دالیل خود پرداخت و 
گفت: صنایع فوالد کشور که با روش احیاء مستقیم 
)DIRECT REDUCTION( تولیــد می کنند، 
در ســال 1398 حـــدود 5 میلیون و 18 هزارتن 
سنگ آهن کنسـانتره خشک و 1میلیون 71 هزار 
تـن گندله تولیدي چادرملو را خریداري نموده اند. 
متوسط قیمت خرید کنسانتره سنگ آهن در محل 
مجتمع معدنی ، هر تن 6 میلیون و 240 هزارو 246 
ریال و متوسط خرید گندله در محل مجتمع صنعتی 
، هر تن 9 میلیون و 202 هزارو 354 ریال بوده است.

جزئیات جدید از فــروش 0001 میلیارد 
تومانی در بازار رهن ثانویه اعالم شد

استقبال از اوراق رهنی بانک مسکن
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
هفته گذشــته 10 میلیون ورقه اوراق تحت 
عنوان اوراق رهنــی بانک مســکن در بازار 
سرمایه عرضه شــد تا با فروش آن، منابع نقد 
برای پرداخت تسهیالت جدید خرید مسکن 

تامین و به خریداران خانه پرداخت شود.
اوراق رهنی نوعی ابزار نوین بورسی در ایران 
برای تبدیل تسهیالت قدیمی خرید مسکن 
به تسهیالت جدید است.این اوراق به پشتوانه 
اقســاط در حال پرداخت به بانک مســکن 
منتشر شــد و اکنون با فروش آنها به میزان 
1000 میلیــارد تومان منابــع مالی جدید 
مختص پرداخت تســهیالت جدید حاصل 

شده است.
اوراق رهنی و عرضــه آن در بازار رهن ثانویه 
سابقه چند ده ساله در کشورهای دارای بازار 
بزرگ تسهیالت رهنی دارد.این اوراق باعث 
می شــود طول زمانی بازگشت منابع حاصل 
از بازپرداخت تســهیالت خرید مســکن به 
موسسات مالی از باالی 10 سال به حدود 2 
سال کاهش پیدا کند. در نتیجه سرعت و توان 
پرداخت تسهیالت مســکن به همین نسبت 

افزایش پیدا می کند.

کميت و کيفيــت در پرداخت 
تسهيالت اشــتغال روستایی و 
عشایری از اصول اساسی بانک 

توسعه تعاون است
حجت اله مهدیان، مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
در جلسه بررسی عملکرد استان ها در طرح اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری، رعایت کمیت و کیفیت 
در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری از 

اصول اساسی بانک توسعه تعاون دانست.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این جلسه ضمن 
اشاره به ویژگی های ممتاز و منحصربه فرد این طرح در 
نظام بانکی از عملکرد بانک توسعه تعاون در این زمینه 
ابراز رضایت نمود و گفت: آمارها و بررســی عملکرد 
واحدهای مختلف صف و ستاد بانک، به خوبی بیانگر 
عملکرد قابل دفاع و قابل قبول بانک توسعه تعاون در 

این بخش است.
در ادامه این جلســه که به صورت ویدئو کنفرانس 
و با حضور تمامی مدیران شــعب استانی در محل 
ساختمان مرکزی بانک توســعه تعاون برگزار شد، 
مهدیان با تأکید بر این نکته که بانک توسعه تعاون 
تنها بانک عامل در طرح اشــتغال پایدار روستایی و 
عشایری بوده که موفق به اخذ مرحله پنجم از بودجه 
تخصیصی از سوی صندوق توسعه ملی شده است، 
گفت: با احتساب 1500 میلیارد تومان بودجه تکلیفی 
در مرحله پنجم، جمع پرداختی از سوی بانک توسعه 
تعاون تا پایان سال جاری در این طرح به مبلغ 4 هزار 

میلیارد تومان خواهد رسید.
مدیرعامل بانک توســعه تعاون با اشاره به وظایف و 
اهداف این بانک در خصوص اعطای تســهیالت به 
بخش های مختلف، تصریح کرد: در خصوص اعطای 
تسهیالت عمومی در بانک توسعه تعاون کارگروهی 
موظف شده تا سازوکار ویژه ای برای بهبود و تسهیل 
شرایط دریافت این تسهیالت در نظر گرفته شود تا 
عموم مردم با سهولت بیشتر و با حذف بروکراسی زائد 

اداری بتوانند از این امکان بهره مند گردند.

استان ها

بانک ها

بورس ایران همچون جزیره ای 
جدا از تحوالت جهانی شــیب 
های تند را هر روز پشت سر می 
گذارد و حاال در آستانه رکورد 
جدید دو میلیــون واحد قرار 
گرفته است.بورس تهران در شــرایطی که هفته گذشته را 
روی عدد یک میلیون و 900 هزار واحد به پایان رساند روز 
گذشته بازهم روند رشد خود را ادامه داد و شاخص کل با بیش 
از 50 هزار واحد رشد و عبور از یک میلیون 950 هزار واحد در 
آستانه رکورد تاریخی دو میلیون واحد قرار گرفت و حاال سوال 
اصلی این است که آیا تاپایان هفته بورس تهران 2 میلیون 
واحدی می شود؟ در این بین نکته جالبی هم وجود دارد و آن 
ارتباط نداشتن بورس ایران با بورس های جهانی است زیرا در 
حالی بورس تهران هر روز چندین هزار واحد رشد را تجربه می 
کند که بورس های جهانی به دلیل تشدید اختالفات چین و 
آمریکا هر روز با ریزش مواجه هستند. سایت بلومبرگ روز 
گذشته در گزارشی نوشت دور تازه تنش های بین دو اقتصاد 

 نخســت جهان بار دیگر باعث نگرانی معامله گران و ریزش 
بورس های جهانی شده است. آمریکا از طرف چینی خواسته 
است تا کنسولگری خود در شــهر هوستون را تعطیل کند 
و دونالد ترامپ از احتمال تعطیل شــدن تعداد بیشتری از 
کنسولگری های چین خبر داده است. از طرف دیگر چین 

در اقدامی متقابل دستور تعطیلی کنسولگری آمریکا در شهر 
چنگدو را صادر کرد.بورس ایران همچون جزیره ای جدا از 
تحوالت جهانی شیب های تند را هر روز پشت سر می گذارد و 
حاال در آستانه رکورد جدید دو میلیون واحد قرار گرفته است، 
آن هم در وضعیتی که همه بازارهای داخلی از جمله سکه، 

طال و ارز هفته گذشته نزولی بودند. در روزهای پایانی هفته 
گذشته دالر چند هزار تومان کاهش قیمت داشت و تا آستانه 
کانال 20 هزار تومان پایین آمد اما اثرات این کاهش نه تنها 
بازار سرمایه را نزولی نکرد که صعود در این بازار همچنان ادامه 
دارد.  به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، دولت 
از آغاز سال جاری تا روز گذشته 40 هزار میلیارد تومان از بازار 
سرمایه تامین مالی کرده است. هفته گذشته هم  مصوب شد 
تا دولت در شهریورماه، نسبت به تامین مالی 37 هزار میلیارد 

تومانی از بازار سرمایه اقدام کند.
شاخص بورس تهران از ســال 1345 )زمانی که قانون آن 
مصوب و تاسیس شد( تا بهمن 1396 )50 سال( تنها 100 
هزار واحد رشــد کرده بود ولی از بهمن 1396 تا 6 اسفند 
1398 )ســال گذشــته( 400 هزار واحد دیگر رشد کرد و 
به 500 هزار واحد رسید و از اســفند سال گذشته تاکنون 
باچنان ســرعتی باال رفته که غیرقابل تصور است. شاخص 
کل بورس از 12 خرداد تاکنون از یک میلیون واحد به یک 
میلیون و 950 هزار واحد رسیده )950 هزار واحد رشد( و از 
 6 اســفند 98 تاکنون )5 ماه( یک میلیون و 450هزار واحد

 رشد کرده است.

بورس ایران این هفته رکورد تاریخی 2 ميليون واحد را می شکند؟

یک قدم تا رکورد تاریخی دیگر

روحانی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی:
عزاداری محــرم چه در مناطق 
قرمز و چه سفيد باید برگزار شود

رئیس جمهور بــا تاکید بر رعایــت پروتکل های 
بهداشتی عنوان کرد که همه جا باید عزاداری امام 
حسین )ع(برگزار شود، چه در شهر و چه در روستا، 
چه در جایی که قرمز اســت یا سفید است.حسن 
روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه شش ماه از شیوع کرونا در کشور می گذرد، 
گفت: سال های سختی از آغاز تحریم ها علیه ایران 
برای مردم وجود داشت و سال هایی با مشکالت زیاد 
را پشت سر گذاشــتند.وی افزود: وقتی می گوییم 
مردم عروسی داشــته باشــند اما اجتماع شکل 
نگیرد مردم در سختی و فشــار قرار می گیرند اما 
مردم عزیز ایران در طول دوسال و چندماه تحریم 
و چندماه کرونا نشــان داده که به زانو درنمی آید و 
توان ایســتادگی در برابر آن را دارند و زیر بار این 
مسائل نخواهند رفت.رئیس جمهوری تاکید کرد: 
امید به آینده الزم اســت و یاس که جنود شیطان 
است باید از میان برود و باید همیشه به روز گشایش 
خود ایمان داشته باشیم. در کنار آن برنامه ریزی و 
حسابگری برای عبور از مشکالت و سختی ها الزم 
است.وی افزود: امروز کادر درمان از یک سو و کادر 
تولید و توزیع و فرهنگ ما دست به دست هم دادند 
و اگر یکی از آنها نبود نمی توانســتیم پیش برویم. 
اگر کادر تولید نبود چه می شد؟ باید همه چیز را از 
خارج وارد می کردیم که اوال به ما نمی دادند و اگر 
می دادند با چه سختی ها و هزینه هایی این اتفاق رخ 
می داد و آن وقت چه اتفاقی برای بیمارستان های 
ما می افتاد؟روحانی با بیان اینکه کشور ما علی رغم 
تحریم و بیماری کرونا یک بحران بزرگ را شــاهد 
نبودیم، تصریح کرد: ما در دولت هرچه به فکرمان 
می رســد را انجام می دهیم و تمــام تالش خود را 
در این زمینــه کرده ایم. درباره وضعیت مســکن 
هم دو مصوبه داشــتیم که آخرینش اعطای وام به 
مســتأجران بود.رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه 
برای کســب وکارهایی که در این مدت به مشکل 
خوردند هم وامی را در نظر گرفتیم، اظهار کرد: ما 
پرداختی  را در سه نوبت برای خانواده هایی که در 
مضیقه بیشتری بودند هم در نظر گرفتیم و البته در 
شرایطی که ما هستیم نیازهای بهداشتی و غذایی 
در اولویت اول ماست.وی افزود: ما امروز با گذشت 
پنج ماه از شــیوع این ویروس یک تصویر نســبتا 
درســتی از این بیماری داریم و متوجه ایم که باید 
بر نظام بهداشت تاکید و تمرکز شود تا کسی اصال 
به بیمارستان نرسد که البته اگر رسید، الجرم نظام 
درمان باید وارد کار شود. روحانی یادآور شد: برخی 
از ممنوعیت ها و محدودیت ها خودش مشکل آفرین 
است و زمانی که تولید متوقف شود مردم در مضیقه 
قرار می گیرند ولی الزم اســت که این کارها از سر 
گرفته شــود و پروتکل ها و اصول بهداشتی رعایت 
شود و نظارت سفت و سختی بر آن انجام شود و این 

در همه کشورها در حال اعمال شدن است.

دارندگان سهام عدالت کارت 
اعتباری می گيرند

نایب رئیس اتاق بازرگانــی ایران می گوید با نهایی 
شدن طرح پیشــنهادی، دارندگان سهام عدالت 

کارت اعتباری دریافت خواهند کرد.
حسین ســالح ورزی در گفت و گو با ایسنا، ضمن 
تایید این خبر گفت: بحث در رابطه با اعطای کارت 
اعتباری به دارندگان سهام عدالت از مدت ها پیش 
مطرح شده بود که ســر انجام صبح امروز با نهایی 
شــدن بحث ها و جمع بندی در رابطه بــا آن، به 
تصویب نهایی رســید.او پیش بینی کرد با نهایی 
شــدن این مصوبه، اجرای آن و جزییات مربوط به 
اعطای این کارت ها به صاحبان ســهام عدالت به 
زودی در دســتور کار قرار بگیرد.نایب رئیس اتاق 
بازرگانــی ایران درباره نقــش بخش خصوصی در 
اجرای این طرح نیز اظهار کــرد: بحث تصویب و 
پیگیری این کارت ها مربــوط به بخش خصوصی 
نیست و نهادهای تصمیم گیر و اجرایی کشور باید 
در رابطه با آن تصمیم گیــری می کردند اما بخش 
خصوصی مانند دیگر مسائل تالش می کند به عنوان 
بازوی کمک کننده در کنار دولت باشد و در حوزه 
اجرا و مشورت حضور داشــته باشد.سالح ورزی با 
بیان اینکــه تصویب این موضــوع می تواند نتایج 
مثبتی داشته باشــد، گفت: یکی از دغدغه ها پس 
از عرضه ســهام عدالت به مردم و گشایش امکان و 
خرید و فروش آن، بر هم خوردن نظم و آرامش بازار 
ســرمایه بود که این کارت های اعتباری می توانند 
بخشی از نگرانی ها را کمتر کنند.در چارچوب ارائه 
کارت اعتباری به صاحبان سهام عدالت، این افراد 
می توانند به جای فروش ســهام خود، کارت هایی 
دریافت کنند و به اندازه بخشی از ارزش سهام خود، 
 در طول سال خرید کرده و در پایان سال این پول 

را تسویه کنند.

اخبار
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معاون وزیر راه گفت: پایان آبان ماه،همه واحدهای 
باقیمانده مسکن مهر به غیر از پرونده های دارای 
مشــکالت حقوقی و زیر 30 درصد پیشــرفت 
فیزیکی، به متقاضیان تحویل می شود.علی نبیان 
با اعالم آخرین جزئیات تکمیل واحدهای مسکونی 
مهر که بخش عمده آن ها بر عهده ســازمان ملی 
زمین و مســکن بوده اســت، در خصوص روند 
تکمیل و تحویــل واحدهای باقیمانده مســکن 
مهر افزود: تا پایان آبان ماه امسال، همه واحدهای 
باقیمانده مســکن مهر در اســتان ها جمع بندی 
می شود و مراســم اختتامیه واحدهای مسکونی 
مهر در استان های سراسر کشــور برگزار خواهد 
شــد. همچنانکه در تعدادی از استان ها، مراسم 

اختتامیه مسکن مهر برگزار شده است.مدیرعامل 
سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه هم 
اکنون هفته ای دو جلسه به شکل ویدئوکنفرانس با 
استان ها جلسه پیگیری اتمام مسکن مهر و اختتام 
آن ها برگزار می شــود، گفت: اســتان ها در حال 
تالش برای اتمام پروژه واحد مسکن مهر هستند. 
منابعی نیز برای اجرا و تکمیل پروژه مسکن مهر و 
تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر بر 
اساس بند ب تبصره 8 قانون بودجه مشخص و به 
استان ها ابالغ شده است.نبیان اضافه کرد: منابع 
تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی مســکن مهر 

در اختیار استان های قرار گرفته و استان هایی که 
واحدهای باقیمانده مسکن مهر دارند با راهبری و 
نظارت ستاد وزارتخانه تالش می کنند تا در زمان 
مقرر؛ پایان آبان 99، تمامی واحدهای باقیمانده را 
به غیر از واحدهایی که دارای مشکالت حقوقی و 
سایر مشکالت هستند به متقاضیان تحویل دهند.

به گفته وی، پرونده های دارای مشکالت حقوقی 
که در دســتگاه قضا در حال بررســی هستند، 
مسکن های مهر فاقد متقاضی و واحدهای مسکن 
مهر زیر 30 درصد پیشرفت فیزیکی از مجموعه 
واحدهای مسکن مهر کســر خواهند شد.نبیان 

ادامه داد: در خصوص مسکن های مهری که هم 
اکنون فاقد متقاضی هستند رایزنی هایی با برخی 
از نهادهای انقالبی از جمله بهزیستی، کمیته امداد 
امام )ره(، نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی شده 
که چنانچه متقاضی آن واحدها باشند، در اختیار 
آن ها قــرار بگیرد که بخش عمــده ای از واحدها 
تعیین تکلیف شده است.مدیرعامل سازمان ملی 
زمین و مسکن گفت: پرونده های دارای مشکالت 
حقوقــی 10049 واحد، زیر پیشــرفت فیزیکی 
4405 واحد و فاقد متقاضی 14233 واحد هستند 
که از این میزان، در مجموع 8888 واحد تعیین 
تکلیف شده که بخشی از آن ها به طرح اقدام ملی 

مسکن منتقل شده است.

نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایــران از تصویب راه 
اندازی بورس امالک و مســتغالت در نشســت 
امروز شنبه 4 مرداد شورای عالی بورس خبر داد.

حسین ســالح ورزی عضو شــورای عالی بورس 
در حســاب کاربری خود در یکی از شــبکه های 
اجتماعی نوشت: در جلسه )شنبه 4 مرداد( شورای 
عالی بورس، تشکیل بورس امالک، مستغالت و 

امتیازات ایران، تصویب شد.پیش از این نیز فرهاد 
دژپســند در دیدار با فعاالن بازار ســرمایه از راه 
اندازی بورس امالک و مستغالت برای دستیابی 

به اهداف مصرح در قانون بودجه امسال مبنی بر 
واگذاری امالک دولتی تا سقف 60 هزار میلیارد 
تومان خبــر داده بود.همچنیــن علی صحرایی، 

مدیرعامل شــرکت بورس اوراق بهــادار تهران 
نیز اواســط تیرماه با حضور در بخش خبری 21 
شبکه یک ســیما، اعالم کرده بود: در این بورس 
عالوه بر ایجاد شفافیت در برگزاری مزایده امالک 
دستگاه های دولتی، برای پروژه های انبوه سازی 
مسکن، اعتبارات الزم اعم از نقدی و زمین از محل 

عرضه عمومی، تأمین منابع خواهد شد.

اپراتورهای تلفن همــراه در 13 تیرمــاه، با حذف 
بســته های کاربردی و بلندمــدت اینترنت، ضمن 
دهن کجی به قانون بــه تضییع حقــوق کاربرانی 
پرداختند که کار، زندگی و آموزش شان به ایننترنت 
وابسته است، نکته جالب اینکه پس از گذشت نزدیک 
به 22 روز آنها همچنان به همه اخطارها و هشدارهای 

وزارت ارتباطات، بی توجه هستند.
تعیین جریمه دو میلیاردی برای اپراتورهای همراه 
اول به علت گرانفروشی بسته های اینترنتی، خبری 
بود که هفته گذشته منتشر شــد. خبری که شاید 
به چشــم برخی از افراد به معنای خاتمه یافتن این 
جدال و بازگشــت بســته های پرکاربرد دو اپراتور 
بزرگ کشــور به کاربران بود،  امــا حقیقت، چیزی 
دیگری را نشــان می دهد.واقعا جریمه دو میلیارد 
تومانی، بــرای اپراتورهایی که راه انــدازی تنها یک 

سایت  ارتباطی شــان بیش از این مبلغ هزینه دارد، 
بازدارنده است؟سازمان رگوالتوری وزارت ارتباطات 
در تازه ترین واکنشی که به ماجرای اپراتورها داشته، 
اعالم کرده اســت با توجه به حجم جرایمی که رخ 
داده، برخورد با اپراتورها عبرت آموز خواهد بود. قره 
داغی بر این نکته تاکید کرده اســت که جریمه دو 
میلیاردی اپراتورها حکم یک اخطار را دارد اما طبق 
قانون و باتوجه به حجم گسترده اجحاف مالی که در 
حق میلیون ها نفر از مردم شــده، به زودی تعزیرات 
حکومتی بر اســاس گزارش هایی که ارسال کردیم 
به شــکل جدی و دقیق جرایم اپراتورها را مشخص 

می کند.حاال باید منتظر باشیم تا سازمان تعزیرات 
حکومتی به این مســاله ورود کند. هر چند رئیس 
رگوالتوری بیش از دو هفته قبل خبر از ارسال نامه 
به تعزیرات حکومتی برای رســیدگی به این مساله 
داد، اما از آن سو نیز شــاهد هیچ واکنشی نیستیم.
در این بی خبری، بســیاری از مردم که زندگی، کار 
و آموزش شــان به فضای مجازی گره خورده است، 
مجبورند از نیازهــای اولیه خود بزنند تــا بتوانند 
بسته هایی را بخرند که بیشــترین حجم آن شاید 
2 گیگابایت اســت. با تقســیم اینترنت ایران به دو 
بخش داخلی و خارجی و در نظر گرفتن اینکه اغلب 

ترافیکی که توســط کاربران به مصرف می رســد، 
ترافیک بین الملل حســاب می شــود، می توان در 
بهترین حالــت از این 2 گیگ که بــه قیمت حدود 
16 هزار تومان خریداری می شود، بین دو تا سه روز 
استفاده کرد.حقوق مصرف کننده گویا تنها چیزی 
اســت که در این جنگ خیلی به آن پرداخته نشده 
است. سازمان های مربوطه اخطار می دهند و ضرب 
االجل مشخص می کنند. اپراتورها نیز با بی اعتنایی 
به این مســاله به راهی که در پیش گرفته اند ادامه 
می دهند. در این بین تنها کاربران اینترنت هستند 
که این روزها اخبار ورود نســل پنجــم اینترنت به 
ایران را دنبال کــرده و به این فکر می کنند آن ها که 
اکنون در تامین هزینه نسل سوم و چهارم اینترنت 
 مانده اند، چطور می توانند هزینه اتصال به این دنیای

 جدید را پرداخت کنند.

مطابق آمار اتحادیه امالک قراردادهای اجاره مســکن در 
کل کشور طی تیر99 در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 
25درصد افزایش یافته است.بر اساس آمار اتحادیه مشاوران 
امالک در ماه گذشه تعداد کل قراردادهای مسکن کشور 
181 هزار و 324 فقره بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال 
گذشته با 119 هزار و 935 فقره بالغ بر 51 درصد افزایش 
داشته است.در مدت یاد شده تعداد مبایعه نامه ها 86 هزار 

و 864 فقره و تعداد اجاره نامه ها 92 هزار و 931 فقره بوده 
که 25 درصد از تعداد اجاره نامه های تیرماه سال 98 بیشتر 
است.در  تهران نیز کل قراردادهای مسکن طی تیرماه امسال 
36567 فقره بود که در مقایسه با 26561 فقره تیر 98 بالغ 
بر 38 درصد افزایش یافته است.از این تعداد 16 هزار و 453 

فقره مبایعه نامه و 19 هزار و 917 فقره اجاره نامه بوده که 
نسبت به تیرماه سال گذشته با 19 هزار و 944 فقره 27 فقره 
کاهش یافته است.احتماال یکی از دالیل کاهش قراردادهای 
اجاره مسکن در تهران به مصوبه ساد ملی مبارزه با بیماری 
ویروس کرونا مربوط اســت که باعث تمدید قراردادها با 

محاسبه افزایش 25 درصد نرخ اجاره بها شده است.
همچنین از ابتدای امســال تا پایان تیر قراردادهای اجاره 
مسکن تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد 
کاهش یافته است. در کل کشور تعداد قراردادهای اجاره یک 
درصد افزایش یافته است. در  چهار ماه ابتدایی امسال کل 
معامالت مسکن کشور نسبت به سال 98 بالغ بر 11 درصد 

افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: از 
6 میلیون و 600 هزار مســتاجر در کشور به یک 
میلیون خانوار واجد شرایط وام ودیعه اجاره مسکن 
پرداخت خواهد شد.پروانه اصالنی با اشاره به اینکه 
دسترسی به اینترنت در برخی نقاط وجود ندارد و 
برای تسهیل ثبت نام ابتدا به صورت پیامکی ثبت 
نام می کنیم، افزود: از ســاعت 10 امروز )چهارم 
مرداد( 325 هزار و 630 پیامک، به سرشــماره 
300073640 برای ثبــت نام دریافت وام ودیعه 

مسکن، ارسال شده است.
وی با اشــاره به افزایــش اجاره بهــاء و کاهش 
درآمد برخــی از سرپرســتان خانــوار به دلیل 
شــرایط کرونایی گفت: دولت تصمیم به حمایت 
مستاجران گرفته و مبلغ 20 هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای حمایت از این گروه در نظر گرفته است.

خانم اصالنی افزود: با توجه به محدودیت منابع، 
نمی توانیم از همه مستاجران و متقاضیان حمایت 
کنیم به همین دلیل، اولویت بندی در شناسایی 
متقاضیان انجام شــده، که براساس آن، کسانی 
که تازه ازدواج کرده اند، کســانی که سه فرزند و 
بیشــتر دارند، خانواده های تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی، 
در اولویت قرار گرفتند.وی گفـــت: نخســتین 
شــرط اولویت برای این گروه ها، این اســت که 

براساس قانون ساماندهی، از هیچ گونه تسهیالت 
در بخش مســکن اســتفاده نکرده و هیچ گونه 
حمایتی در حوزه مسکن از سوی دولت در بخش 
زمین و مسکن دریافت نکرده باشند.خانم اصالنی 
 افزود: شرط دیگر برای دریافت وام کمک ودیعه

 اجاره مسکن، این اســت که مالکیتی از سال 84 
نداشته باشند و خرید و فروش زمین و مسکن از 
این تاریخ تاکنون برایشــان ثبت نشده باشد.وی 
اضافه کرد: تاهل و سرپرست خانوار بودن، شرط 
دیگر وام کمک ودیعه اجاره مســکن است براین 
اساس زنان سرپرســت خانوار جزو اولویت های 
دریافت ودیعه اجاره مســکن هستند، همچنین 
سابقه سکونت 5 ســاله در شهر محل سکونت، از 
دیگر شرایط دریافت این وام است.مدیرکل دفتر 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این 
وام به مســتاجر داده می شــود و وثیقه آن را نیز 
از مســتاجر دریافت می کنند، اما در قالب چک 
در وجه موجر قابل صدور اســت در واقع مسئول 
پرداخت اقساط مستاجر است و دریافت کننده وام 
موجر است.خانم اصالنی گفت: برای بازپرداخت 

وام، مستاجر با بانک طرف حســاب است و باید 
ســود و اصل وام را به بانک بازپرداخت کند.وی 
افزود: تســهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن به 
این ترتیب اعالم شــده، در کالن شهر تهران 50 
میلیون تومان، سایر کالنشهر ها 30 میلیون و در 
شهر های کوچک 15 میلیون تومان با نرخ سود 13 
درصد و یک ساله خواهد بود.مدیرکل دفتر اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افرادی که از 
این وام استفاده می کنند طی 12 ماه، صرفا سود 
تسهیالت را پرداخت می کنند و هنوز تصمیمی 
مبنی بر این که افرادی که تمایل دارند اصل وام را 

به همراه سود پرداخت کنند، گرفته نشده است.
وی در پاســخ به این ســوال که چــرا ابتدا ثبت 
نام پیامکی انجام می شود و ســپس بعد از تایید 
www.tem. می توانند متقاضیان در ســامانه

mrud.ir ثبت نــام کنند گفت: دسترســی به 
اینترنت و اینترنت پرسرعت در برخی نقاط وجود 
ندارد و ایــن تجربه در طرح اقدام ملی مســکن 
باعث شــد تا چنیــن تصمیمی گرفته شــود به 
همین دلیل برای تسهیل ثبت نام ابتدا به صورت 

پیامکی ثبت نــام می کنیم.اصالنی با اشــاره به 
این که از امروز با اســتفاده از کدملی افرادی که 
از طریق پیامک ثبت نام شــده اند استعالم های 
الزم از طریق ســامانه رفاه ایرانیان آغاز می شود 
تا مشخص شود مشــمول دریافت این وام ودیعه 
 اجاره مسکن هستند.وی افزود: بنابراین تا پایان

 مهلت ثبت نام پیامکی صبر نمی کنیم و فرصت را 
از دست نمی دهیم.اصالنی ابراز امیدواری کرد: تا 
دو هفته آینده، استعالم متقاضیان به پایان برسد 
و منجر به پرداخت وام شــود بــه همین دلیل از 
متقاضیان درخواست کردیم کد ملی را با شماره 
همراه خودشــان اعالم کنند تا همه استعالم ها 
سریعتر انجام شود.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرســازی گفت: بعد از اســتعالم، 
به متقاضیان از طریق پیامک اعالم می شــود تا 
در ســامانه ثبت نام کنند و کسانی که به صورت 
پیامکی ثبت نام کردند امامشــمول دریافت وام 
نیســتند نیز پیامک داده می شود.اصالنی گفت: 
اولویت بندی استانی در پرداخت این وام نداریم، 
اما سهمیه استانی براساس اجاره نشینی استان ها 
خواهیم داشــت.وی همچنین افزود: این میزان 
اعتبار )20 هزار میلیارد تومان( و افزایش ســهم 
تعداد متقاضیان )یک میلیــون متقاضی( , قابل 

تمدید نیست.

چه بر سر مسکن مهرهای فاقد متقاضی و تکمیل نشده خواهد آمد؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آخرین قیمت سکه، طال و ارز در بازار روز شنبه
روز گذشته آخرین گزارش ها از بازار حکایت از این دارد که قیمت سکه طرح جدید بار دیگر به سطوح باالی ۱۰ میلیون تومانی بازگشته است، اما قیمت دالر در بازار تغییری نکرده است.به 

گزارش ایسنا، براساس اعالم اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار روز گذشته )شنبه( به ۱۰ میلیون و 
۷۸۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون  و ۱۰ هزار تومان قیمت دارد.روز گذشته سکه طرح قدیم با قیمتی معادل ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داد و ستد می شود. 

این در حالی است که قیمت نیم سکه پنج میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و۱۷۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

تداوم بی توجهی به هشدارهای وزارت ارتباطات؛

۲۲ روز از دهن کجی اپراتورهای گرانفروش به قوانین گذشت

معامالت مسکن در تهران ۳۸درصد افزایش یافت

پرداخت وام ودیعه مسکن به 1 ميليون نفر

 از هر ۶ مستاجر یک نفر وام می گیرد

عضو شورای عالی بورس:

تشکیل بورس امالک به تصویب شورای عالی بورس رسید
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معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری تهران با 
تاکید بر بسته شــدن پرونده مسکن مهر استان تهران 
تا پایان سال جاری، گفت: متقاضیان مسکن مهر "پرند 
و پردیس" هیچ پول اضافی تحــت هیچ عنوانی نباید 
پرداخت نکنند. محمد تقی زاده درباره افزایش پرداختی 
متقاضیان مسکن مهر به ویژه در پردیس و پرند گفت: 
تحت هیچ عنوانی اعم از نقل و انتقال، نرخ تعدیل و مابه 
التفاوت نصبیات و غیره نبایستی متقاضیان مسکن مهر 
وجه اضافه پرداخت کنند و شرکت عمران پردیس و پرند 
بایستی از منابع شرکت نسبت به پرداخت مابه التفاوت و 
نرخ تعدیل اقدام کنند. وی افزود: بعضاً در گذشته رسانه ها 
گزارش هایی مبنی بر اینکه از متقاضیان مسکن مهر وجه 
اضافه تقاضا می شد، منتشر کرده بودند لذا در هشتاد و 
یکمین جلسه شورای مسکن استان تهران درباره این 
موضوع بحث و بررسی شــد و مقرر شد پرونده این امر 
بسته شود و متقاضیان تحت هیچ عنوانی نباید مبلغی 
بابت اینکه قیمت مســکن مهر افزایش پیدا کند یا در 
مورد نگهداری و غیره، پرداخت کنند. تقی زاده ادامه داد: 

قبال شورای مسکن مجوزی در مورد خرید عرضه سهم 
متقاضی به شکل اختیاری داده بود که آن هم اجبار نبود 
و هر یک از مالکین اگر نسبت به سهم عرضه مسکن خود 
تقاضا داشتند، می توانستند بر اساس قیمت کارشناسی، 
خریداری کنند. مقرر شد شرکت های شهرهای جدید و 
اداره کل راه و شهرسازی بر اساس قیمتی که در کمیته 
فنی تعیین می شــود به عنوان مبنای پرداخت هزینه 

ساخت مسکن لحاظ و بر پایه آن اقدام کنند.
وی تاکید کرد: همچنین اجازه داده شده ساخت مسکن 
در طرح اقدام ملی به صورت خودمالکی باشــد یعنی 
بسترسازی مشــارکت بخش خصوصی فراهم شود. 
مالکین بخش خصوصی می توانند در قالب مشخصات 
تسهیالت و مشخصات فنی نسبت به ساخت مسکن در 
طرح اقدام ملی اقدام کنند که این عمل هم به تحقق 
اهداف کمک می کند و هم تصدی گری دولت را کاهش 
داده و عالوه بر تولید مسکن زمینه اشتغال را فراهم می 
کند که این اقدام ابداعی در اســتان تهران است که در 

شورای مسکن مورد تصویب قرار گرفت.

قیمت اوراق مسکن از ابتدای سال تا کنون نوسان زیادی 
را تجربه کرده است؛ به طوریکه تقریبا هر دو هفته یک 
بار شاهد افزایش یا کاهش قیمت این اوراق هستیم. در 
این راستا آخرین قیمتها از گران تر شدن این اوراق نسبت 
به حدود دو هفته قبل حکایــت دارد.آخرین قیمت ها 
حاکی از آن است که قیمت هر برگ تسهیالت مسکن 
بانک مسکن در سال جدید افزایش چشمگیری داشته 
و برای نخستین مرتبه از مرز ۸۷ هزار تومان در خردادماه 
سال جاری گذشت. بر این اساس تسه )اوراق( فروردین، 
اردیبهشت و خرداد سال جاری به ترتیب ۸۶ هزار و ۶۰۰، 

۸۶ هزار و ۴۰۰ و ۸۷ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد.
تسه  فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۸ نیز به 
ترتیب ۸۵ هزار و ۳۰۰، ۸۵ هزار و ۵۰۰ و ۸۵ هزار و ۶۰۰ 
تومان قیمت دارند. قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت 
مسکن بانک مسکن در تیر با قیمت ۸۶ هزار و ۳۰۰  و 
هم در  مرداد و هم در شهریور سال ۱۳۹۸ نیز با قیمت 
۸۵ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد می شود.قیمت اوراق 
مهر، آبان و آذر سال گذشــته نیز ۸۵ هزار و ۳۰۰، ۸۵ 

هزار و ۴۰۰ و ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و هر برق اوراق 
تسهیالت مسکن در دی، بهمن و اسفند سال گذشته 
نیز با قیمت هــای ۸۵ هزار و ۷۰۰، ۸۶ هــزار و ۴۹۹ و 
۸۶ هزار تومان داد و ســتد می شود.بنابراین هزینه وام 
مسکن در این گزارش بر اساس آخرین قیمت که همان 
قیمت اوراق خرداد سال جاری )۸۷ هزار و ۷۰۰( است، 

محاسبه شده است.
بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران 
می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند 
که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 
۴۰ میلیون تومان جعاله می شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ 
میلیون تومان تســهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت 
مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با 
تســه ۸۷ هزار و ۷۰۰ تومانی، ۱۷ میلیون و ۵۴۰ هزار 
تومان می شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام 
جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق  به مبلغ هفت میلیون و 
۱۶ هزار تومان خریداری کنند، ۲۴ میلیون و ۵۵۶ هزار 

تومان می شود.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران با بیان 
اینکه وضعیت تامین و توزیع نهاده ها نسبت یکی 
دو ماه گذشــته تغییری نکرده است، گفت: اینکه 
جهاد کشاورزی به راحتی اعالم کند توانایی تامین 
نهاده های دامی را ندارد، بهتر از آن اســت که این 
نهاده ها به صورت قطره چکانی توزیع و مرغداران 
و تولیدکنندگان دچار مشکل شوند.حبیب اسداهلل 
نژاد در پاسخ به این که آیا طبق وعده وزارت جهاد 
کشــاورزی از ابتدای مردادماه مشکل توزیع نهاده 
ها برطرف شده اســت، اظهار کرد: وضعیت تامین 
و توزیع نهاده ها در شــرایط خوبی قرار ندارد و به 
دلیل عرضه کم، مرغداران نمــی توانند نهاده ها را 
با نرخ مصوب تهیه کننــد.وی ادامه داد: زنجیره ها 
به واســطه ارتباطاتی که با وزارت جهاد کشاورزی 
دارند شاید بتوانند بخش اعظمی از نهاده ها را با نرخ 
مصوب تهیه کنند ولی اکثر واحدهای خرد که عمده 
تولیدکنندگان نیز هستند شاید حدود ۴۰ درصد از 
نهاده ها را با نرخ مصوب تهیه می کنند و مابقی از بازار 

آزاد تهیه می شود.
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران با بیان 
اینکه وضعیت تامین نهاده ها به نسبت یکی دو ماه 
گذشته تغییری نکرده، گفت: در حال حاضر قیمت 
سویا در بازار سیاهی که به واسطه کمبود ایجاد شده 
حدود ۷۰۰۰ تومان و ذرت ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان 

است و مرغداران مجبورند مابقی نیاز واحدها را از 
همین بازار آزاد تهیه کنند. در حقیقت به جای  اینکه 
مشکالت حل شود، از حل  مشکالت فقط صحبت 
می شود.وی با اشاره به اینکه هر واحد مرغداری که 
قصد فعالیت دارد باید مجوز مورد نیاز خود را از سامانه 
سماصط) سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور( 
دریافت کنند، اظهار کرد: در این سامانه اطالعات 
واحدها درج شــده و ســازمان دامپزشکی نیز این 
واحدها را تایید می کند. بنابراین تمام واحدهایی 
که جوجه ریزی می کنند اقدامشان قانونی بوده و 
مستحق دریافت سهمیه هستند. اینکه گفته شود 
به واحدهایی که از سامانه سماصط مجوز نگرفته اند 
خدمات داده نشده، فرار رو به جلو است، زیرا جهاد 
اصوال نسبت به واحدهای بدون مجوز  مسئولیتی 
ندارد و این واحدها هم بسیار اندک و تقاضایی هم 

برای نهاده ندارند.  
به گفته وی اینکه جهاد کشاورزی به راحتی اعالم 
کند توانایی تامین نهاده های دامی را ندارد، بهتر از 
آن است که این نهاده ها به صورت قطره چکانی توزیع 
و مرغداران و تولیدکنندگان دچار مشــکل شوند.
اســداهلل نژاد در پایان به اشاره به قیمت مرغ زنده و 
گرم گفت: در حال حاضر قیمت مرغ زنده  ۱۲هزار 
و۷۰۰ تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت مرغ گرم نیز  

حدود ۱۹ هزار تومان است.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو در نامه ای به وزارت صمت خواستار توزیع ماسک 
در داروخانه های سراسر کشور شد.در نامه دکتر حیدر 
محمدی به گلپور، دبیر ستاد مقابله با ویروس کرونا 
وزارت صنعت معدن تجارت آمده است: »احتراما با 
عنایت به مسائل طرح شــده در رسانه ها و اظهارات 
برخی از مقامات آن وزارت در خصوص گرانفروشی 
ماسک در داروخانه ها ضمن پیوست نامه مورخ ۱۹ 
تیرماه سال جاری انجمن داروســازان ایران ، جهت 
تنویر اذهان عمومی و استحضار حضرتعالی،  به اطالع 
می رساند از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور تا 
امروز هیچ سهمیه ای بابت ماسک صنعتی از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیچ مرجع دیگری به 
داروخانه ها تخصیص نیافته است.این در حالی است 
که معتبرترین و ایمن ترین مرکز جهت عرضه اقالم 
بهداشتی در همه کشــورها داروخانه ها می باشند و 
کادر داروخانه ها همانند سایر کادردرمانی کشور در 
طول مدت شیوع کرونا در خط مقدم مقابله و درمان 
بیماری کرونا بوده و همواره تالش کرده اند تا نیازهای 
مردم در حوزه اقالم حفاظتی مبارزه با ویروس کرونا را 

تامین و عرضه نمایند. 
بازرسی های مستمر معاونت های غذا و داروی دانشگاه 
های علوم پزشکی سراسر کشور از داروخانه ها مؤید این 
موضوع بوده است.بنا به گزارش های اعالمی از سوی 

وزیر محترم صمت، روزانه حدود ۱۰ میلیون ماسک 
صنعتی در کشور تولید می گردد که از این میزان تنها 
۱.۸ میلیون عدد در اختیار وزارت بهداشــت جهت 

توزیع در بیمارستانها می باشد.
 با توجه به عدم تخصیص سهمیه ماسک به داروخانه 
ها و مراجعه مکرر بیماران و همراهان ایشان حسب 
ارتباط موضوعی به داروخانه ها جهت تهیه ماسک، 
انجمن داروسازان را بر آن داشت تا به هر طریق قانونی 
ممکن نسبت به تامین ماسک غیر صنعتی و یا صنعتی 
)از نمایندگی ها و فروشندگان واسطه( اقدام نمایند. با 
توجه به تعدد قیمت گذاری ماسک های غیر صنعتی 
و نبود امکان نظارت بر قیمت فروشندگان ماسک و 
تقاضای بسیار باالی این کاال ، باعث افزایش قیمت 
خرید و به تبع آن فروش ماسک در داروخانه ها و سایر 
صنوف مرتبط و غیر مرتبط که اقدام به فروش این کاال 

می نمودند، گردیده است. 
به هر ترتیب در همه کشورهای دارای نظام پیشرفته 
و متمرکز درمانی، از داروخانه ها به عنوان یک مرکز 
تخصصی و حتی انحصاری در ارائه اقالم مورد استفاده 
در پیشگیری و درمان بیماری ها استفاده می نمایند 
که متاسفانه ظرف چند ماه اخیر نه تنها از این اصل در 
کشور ما تخطی گردیده است، بلکه بدون مستندات 
کافی و با ورود اتهامات به این مؤسسات پزشکی زمینه 

بی اعتمادی افکار عمومی فراهم گردیده است.

به گفته معــاون وزیــر راه 
و شهرســازی نرخ اجاره بها 
در تهران و برخی شــهرهای 
کشور بدون توجه به مصوبه 
ســتاد ملی کرونا و دســتور 
رئیس جمهوری از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
امسال به دلیل شرایطی که بیماری کرونا در جامعه ایجاد 
کرده، نوسانات بازار ارز و غیره قیمت اجاره بهای مسکن 
در برخی مناطق تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. حتی 
برخی مستاجران برای اینکه خانه متناسب با پس انداز و 
حقوقشان اجاره کنند مجبور شده اند به مناطق حاشیه 
شهر کوچ کنند و این خود زنگ خطری برای گسترش 
حاشیه نشینی است.   در حالت معقول و منطقی اجاره بها 
در باید حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد اما متاسفانه 
مرجعی برای قیمت گذاری مسکن وجود ندارد و در حال 
حاضر مالکان عامل تعیین قیمت مســکن هستند. در 
همین رابطه معاون وزیر راه از افزایش ۸۰ درصدی نرخ 
اجاره بها در برخی اســتان ها با وجود مصوبه ستاد ملی 
کرونا خبر داد و گفت: دلیل این اتفاق ناآگاهی مردم بوده 
است. محمودزاده یادآور شد: ۱۵ روز پس از مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص تعیین ســقف 

افزایش نرخ اجاره بها )تهران ۲۵ درصد، کالنشــهرها 
۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد( بیشترین افزایش 
نرخ با ۸۰ درصد در کرمانشاه و ۱۰۰ درصد در تهران و 

کالنشهر های دیگر  ثبت شده است.
سه هفته  پس از سخنان حســن روحانی درباره تعیین 
سقف افزایش اجاره بها به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد، معاون 
وزیر راه از افزایش ۱۰۰درصدی نرخ اجاره بها در تهران 

خبر داد. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه مسکن و 
شهرسازی روز جمعه سوم مرداد گفت در برخی استان ها 
مانند استان کرمانشاه نیز اجاره بها تا ۸۰ درصد افزایش 
یافته است. هشتم تیرماه امسال، در پی افزایش انتقادات 
از اوج گیری قیمت مســکن و اجاره بها، حسن روحانی 
رئیس جمهوری ایران اعالم کرد که اجاره بها در تهران 

نمی تواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد.

به نظر می ســرد علیرغم گوشــزد رســانه ها و البته 
کارشناسان اقتصادی، دولتمردان همچنان توقع دارند 
بازار با دستور آرام گیرد. در حالی که تورم سال گذشته 
۴۱ درصد عنوان شده است انتظار از بازار مسکن و رهن و 
اجاره این است تا بیشتر از ۲۵ درصد رشد نکند. هر چند 
به گفته برخی کارشناسان این اعالم خود ممکن است به 

بازار آسیب بیشتری وارد کند.

بازار اجاره با دستور كنترل نمی شود

افزایش بیش از 100 درصدی  اجاره بها
بدون توجه به مصوبه ستاد ملی كرونا اجاره  بها 80 تا 100 درصد رشد داشته است

تحکم به جای سیاست گذاری در بازار مسکن
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی

در بازارهای مختلف اگر با دستور می توانستیم مشکالت را حل و فصل کنیم که دیگر در حال حاضر باید کشور ما عاری از هرکگونه مشکل و مانع می شد. در ستاد ملی کرونا تشخیص بر این شد تا با نرخ گذاری دستوری سقف 
افزایش اجاره بها را تعیین کنند و امروز با نگاهی به میزان افزایش قیمت ها شاهد هستیم که حداقل این یک بازار از این مصوبه پیروی نکرده است. 

همچنین اگر با دستور و قیمت گذاری حل مسائل و مشکالت بازارها امکان پذیر بود چرا کشورهای دیگری تا به امروز به این راه حل متوصل نشده اند. در عین حال شاهد هستیم که نرخ ها در بازار اجاره بها از بازار خرید وفروش 
نیز پیشی گرفته است بنابراین نمی توان به این که دستور می تواند موجب جلوگیری از افزایش قیمت ها شود استناد کرد هرچند این دستور از جانب ریاست جمهوری باشد. 

زمانی که تورم سال گذشته ۴۲ درصد اعالم می شود سخت است که اجبار کنیم در حوزه اجاره این عدد ۲۵ درصد باشد. اگر قرار باشد در این خصوص سفت و سخت برخورد شود و این سقف صددرصد اجرا شود، بیشتر مالکان 
و مستاجران به سمت قرارداد های غیر واقعی سوق پیدا می کنند. در این شرایط دوباره موضوعاتی مانند چک تخلیه و شکایت های پی در پی بین مالک و مستاجر رایج خواهد شد.

همچنین بسیاری از صاحباخانه ها منبع درآمدشان از همین اجاره خانه ها تامین می شود، بنابراین این دســتور و اعالم خود تاثیر منفی بر بازار خواهد گذاشت. مشکل همیشه این بوده است که به بازار اعتقادی نداشته ایم، 
دولت ها به جای سیاست گذاری در بازار مانند وضع مالیات و... به بازار تحکم کرده اند که همیشه نتیجه آن عکس بوده است. مشکل همیشه این بوده است که به بازار اعتقادی نداشته ایم، دولت ها به جای سیاست گذاری در 

بازار مانند وضع مالیات و... به بازار تحکم کرده اند که همیشه نتیجه آن عکس بوده است.
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سرپیچی بانک ها نیازمند نظارت چند الیه 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

تنها اقدامی که دولت می توانست انجام دهد تاخیر سه ماهه در بازپرداخت اقساط بانکی و معافیتهای مالیاتی و نیز اعطای تسهیالت برای تامین سرمایه در گردش صنایع بود تا بتوانند تولید را ادامه دهند. نظام بانکی کشور به طور کلی مایل به اعطای 
وام و تسهیالت بخصوص به تولید نیست و به همین دلیل در حال حاضر نیز از مصوبات پیروی نمی کند. در دورانی که در آن قرار داریم به تمام مشاغل و کسب و کارها و حتی افراد عادی هزینه های بسیاری تحمیل شده که جبران آن ممکن است 
سالهای سال به طول بینجامد. تعویق چند ماهه بازپرداخت تسهیالت کمترین کاری است که باید انجام شود اما مشاهده می شود که بانک ها در صورت تاخیر در پرداخت تسهیالت جریمه نیز دریافت می کنند که در شرایطی که برخی قادر به پرداخت 
اقساط تسهیالت نیستند فشار مضاعفی با پرداخت جریمه به خانوار وارد می شود. سرپیچی بانک ها از اجرای مصوبات در چنین شرایطی نیازمند نظارت چند الیه است و بانک مرکزی برای حمایت از حقوق مردم و کسب و کارها باید به این موضوع 

ورود کند.  شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بحرانی است. بسیاری از شهروندان دچار مشکالت اقتصادی شده، شغل شان را از دست داده اند یا درآمدشان از بین رفته است. بر این اساس باید هر چه در توان داریم بکنیم تا خسارت ها جبران شود.

گزارش ها و شــکایات مردم 
نشان می دهد که بسیاری از 
بانک ها از مصوبه تعویق سه 
ماهه اقســاط مشتریان خود 
سرباز زده اند و برخی از بانک 
ها نیز با اجرای موقت این طــرح در خردادماه و تیرماه با 
کم کردن یکجای اقساط مشــتریان به تعهد خود عمل 
نکرده اند. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قرار بود وام 
قرض الحســنه اعم از وام ازدواج افراد با تعویق سه ماهه 
بازپرداخت شود؛ اما به نظر می رسد این مصوبه در بسیاری 

بانک ها اجرایی نمی شود. شکایات بســیاری درباره بی 
توجهی بانک ها به مصوبات ستاد ملی کرونا وجود دارد که 
مردم عنوان کرده اند در شعب بانک ها بسیاری از مراجعات 
برای اعتراض به برداشت غیرقانونی وام اقساط از حساب 
مردم اســت. آخرین گزارش های دریافت شده از نحوه 
عملکرد بانک های قرض الحســنه نشان می دهد اگرچه 
آنها سه تا چهار ماه اخیر مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا 
کرده و مبلغی از حساب مشتریان کسر نکرده اند، اما در تیر 
و خرداد، کلیه اقساط سه یا چهار ماه قبل را یکجا از حساب 

مشتریان کسر کرده اند.
غنی آبادی، مدیرکل مقررات بانک مرکزی درهمین رابطه 
گفت: به تک تک شکایت های مردم در سامانه ثبت شکایات 
رسیدگی می شود. برخی از بانک ها از حساب سپرده برخی 

از دریافت کنندگان وام قرض الحسنه در خرداد ماه۱۳۹۹، 
بیش از یک قسط برداشته کرده اند.

دارندگان وام های قرض الحسنه از سرگردانی خود به دلیل 
ناهماهنگی بین بانک مرکــزی و بانک ها گله مند بوده و 
خواهان تعیین تکلیف وضعیت موجود هستند و اغلب 
تاکنون با تضمین اعالم بانک مرکزی مبنی بر اینکه فقط 
قسط خرداد را بپردازند عمل کرده و انتظار ندارند که در 
نهایت مجبور به پرداخت اقساط معوق و جریمه آن شوند 
که هزینه سنگینی برایشان به همراه خواهد داشت. در این 
بین عدم پاسخگویی بانک های خاطی به اذهان عمومی و 
مشتریان قابل تامل است و مایل به توضیح در این رابطه 

نیستند.
همچنین بسیاری از افراد می گویند علی رغم مصوبه شورای 

پول و اعتبار بانک ها هم هر ماه اصل وام را از حساب آنها 
کســر کرده اند و هم در صورت تاخیر، جریمه را دریافت 
کرده اند. این در حالی است که قرار بود اقساط تسهیالت 
صاحبان کســب وکار و وام های قرض الحسنه اعم از وام 
ازدواج طی سه ماه اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ از 

حساب مشتریان برداشت نشود.
بعد از آن هم بانک هــا موظف بودند بعد از ســه ماه، به 
روال عادی و بدون دریافت جریمه اقساط را از مشتریان 
دریافت کننــد. اما بانک ها در اجــرای این مصوبه کامال 
سلیقه ای عمل کردند. برخی از شعب بانکی، اقساط وام 
ازدواج را هر ماه از حساب مشتریان برداشت کردند، برخی 
 دیگر برداشت اقســاط را چهار ماه به تعویق انداختند،

 برخی دیگر دو ماه.

تعویق در پرداخت اقساط بانکی اجرا نشد

کسر یکجای اقساط وام ها از حساب مشتریان 
هزینه های سنگین پرداخت اقساط معوق و جریمه برای مردم

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

متقاضیان مسکن مهر  پول اضافه پرداخت نکنند

بسته شدن پرونده مسکن مهر تهران تا پایان سال

اوراق مسکن گرانتر شد

جهاد کشاورزی اعالم کند قادر به تامین نهاده های مرغداران نیست

درخواست  برای توزیع ماسک در داروخانه ها
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جهش توليد
     علی اعتمادی-کارشناس ارشد حقوق جزا

 سال 1399 نیز حسب ضرورت و اهمیت مسائل اقتصادی به عنوان جهش تولید نام 
گرفت. و با عنایت به اینکه قوای سه گانه  به اهمیت تولید ونقش آن در رفع معضالت 
اجتماعی، بیکاری، فقر، ازدواج و غیره واقف بــوده و در این خصوص گام های موثری 
برداشته اند و قوانین چون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور به تصویب مجلس 
شورای اسالمی نیز رسیده است لیکن همچنان شاهد خرید و فروش کاالهای خارجی 
و واردات محصوالت به کشور هستیم. لذا چگونه می شود ساخت کاالها ومحصوالت 
کشور را افزایش داد تا جهش تولید محقق شود و آینده در بازار داخلی و حتی بین المللی 
شاهد کاال های ایرانی باشیم؟ در گام نخست بهتر است موانع تولید بررسی شود تا راه 

برای جهش تولید هموار گردد.
در ماده 4 قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی 
مصوب سال 98 آمده است،» وزارت صمت موظف است : از محل اعتبارات داخلی، با 
استفاده از سامانه متمرکزی را جهت درج  فهرست توانمندی های محصوالت داخلی  

ساماندهی کند«.
1(قانون مذکور صرفا جنبه تشویقی و اطالع رسانی توانمندی داخلی دارد و هیچ الزامی 
برای ساخت کاالها در کشور وجود ندارد. زیرا افرادی در شرکت های خصوصی یا سازمان 
های دولتی ممکن است به دالیل: الف( ذی نفع بودن در واردات یا . ب( انحصاری کردن 
برخی کاال ها . ج( استفاده از رانت و ارتباطات جهت منافع شخصی به جای منافع ملی. به 
 بهانه ای که کاالی ایرانی کیفیت الزم را ندارد و قیمت تمام  شده باالتر از محصول خارجی 
می شود و ... با توجیه اینکه اکنون ضرورت دارد برای رفع نیاز کشور فالن کاال از خارج 
تهیه شود، سفارش خرید را به خارج از کشور بدهند. 2(در قرارداد های وارداتی که یک 
طرف آن فروشــنده )خارجی( و طرف دیگر خریدار )ایرانی( می باشد هیچ سازمان و 
دستگاه نظارتی به عنوان حافظ منافع ملی جهت رونق تولید برعقد قراردادهای خارجی 
نظارت جدی ندارد. 3( در قوانین موجود توانمندی های بالفعل سازندگان و پیمانکران 
کشور دیده نشده است. باتوجه به اینکه کشور دارای جوانان نخبه ، مبتکر و انقالی زبادی 
میباشد لیکن تا کنون عزم جدی برای سازماندهی تولیدات داخلی صورت نگرفته  است 
درحالی که با اعتماد به جوانان و توان داخلی قطعا شــاهد رونق تولید خواهیم بود.لذا 
بیشنهاد می شود با نگاهی دیگر از حداکثر توان تولید کنندگان کشور استفاده نمود به 
طوریکه سامانه ای جهت حمایت و نظارت بر کاالی ایرانی توسط قوه قضائیه  با مشارکت 
دولت  به نام سامانه تولید ملی یا ساخت ایران ایجاد شود و کلیه محصوالت و کاالهایی 
که از خارج وارد می شــود حتی محصوالت مشترک ) ایرانی خارجی( با عمق ساخت 
داخل همراه جزئیات کامل اعم از قیمت، مقدار، نوع، جنس، مواد مصرفی و غیره در آن 
وارد شود. وتوسط مجلس شورای اسالمی قانونی نگاشته شود تا هر شخص و سازمان 
دولتی و خصوصی که قصد خرید از خارج کشور را دارد باید کاالی مورد نیاز خود رادر 
سامانه کاالی ایرانی با جزییات کامل با همان کیفیتی که مد نظرش است را بار گذاری 
کند و پیشنهاد ســاخت آن کاال به همگان اطالع رسانی شود تا مبتکران و سازندگان 
داخلی که توانایی ساخت کاالی مذکور را با همان قیمت و کیفیت دارند در همان سامانه 
اعالم آمادگی نموده تا جهت راستی آزمایی و صحت ادعای خویش توسط مسئولین 
مربوطه و سازمان نظارتی )نماینده حقوقی قوه قضاییه( فراخوان شده و پس از برگزاری 
جلسه و بررسی همه زوایای در صورت توافق پرٍوژه ساخت اجرایی شود. و در صورتی 
که متقاضیان و داوطلبان ساخت کاال زیاد بودند، تولید کاال طی مناقصه ای به پیمانکار 
مبتکر داده شود.  مجوز خرید از خارج: زمانی مجوز خرید برای کاال و محصول خارجی 
صادر بشود که در خواست آن کاال یا دستگاه در سامانه مذکور ثبت شده باشد و هیچ یک 
از سازندگان داخلی داوطلب برای ساخت آن کاال نشده باشند.مثال: شرکت خورو سازی 
اعالم می کند برای کاهش آلودگی هوا نیاز است، فالن قطعه از کشور فرانسه خریداری 
شود تا بر روی خودرو نصب شود . این درخواست در سامانه ثبت می شود که هر فرد یا 
سازمانی که می تواند آن  قطعه را بسازد اعالم کند ، و بطور مثال دانشگاه یا شرکتی اعالم 
می کند توانایی ساخت آن دستگاه را دارد و پس از بررسی و جلسه با کارشناسان فنی 
طرفین با حضور نماینده حقوقی سازمان نظارتی در صورت توافق قرارداد نوشته شود 
.حال چه سازمانی ادعای راستی آزمایی در ساخت را بررسی کند؟ وچه کسی قرارداد را 
تنظیم کند؟ از آنجایکه در قراردادهای دو طرفه معموال طرف قوی تر قرار داد را به نفع 
خود تنظیم می نماید و یا گاهی به دلیل ذی نفع بودن بعضی اشخاص منافع ملی نادیده 
کرفته می شود، بهترین فرد برای بررسی کاالی مورد نظر همان فرد و سازمانی است که 
قصد خرید کاالی خارجی را دارد اما با نظارت شخص سومی که بی طرف و عادل باشد 
و نوشتن قرارداد توسط نماینده حقوقی از قوه قضائیه، بین سازنده )پیمانکار( و سفارش 
دهنده) صاحبکار( به عنوان حافظ منافع ملی تنظیم شود و بعد از گرفتن پیش پرداخت از 
صاحب کار و گرفتن تضامین از پیمانکار فعالیت تولیدی آغاز و پس از تحویل کاال با همان 
کیفیت  مورد توافق ما بقی مزد ساخت به سازنده )پیمانکار(تحویل داده شود. ایجاد انگیزه 
برای تولیدکنندگان: با توجه به اینکه بسیاری از افراد و جوانان مستعد کشورمان، توانایی 
ساخت بهترین دستگاه ها را دارند لیکن چون نمی دانند که بعد از ساخت دستگاه،آیا 
خریداری وجود دارد یا نه؟ از ایجاد ابتکار و ساخت دستگاه منصرف شده و انگیزه ای برای 
تولید ندارند لذا با اجرای این طرح جوانان خالق بعد از انعقاد قرارداد با افراد یا سازمان 
سفارش دهنده ایرانی و خارجی با امید به آینده که محصولشان خریدار دارد با روحیه 
مضاعف شروع به کار و تالش می کنند.گران شدن محصول ایرانی:ممکن است با برآورد 
قیمت تمام شده از هزینه های ساخت دستگاه ایرانی گران تر از خارجی بشود لیکن بعضی 
دستگاه ها و خدماتی وجود دارد که بعد از ساخت به خدمات پس از فروش نیاز دارد که 
با بررسی خدمات پس از فروش مشخص می شود که ساخت کاالی ایرانی با خدمات 
پس از فروش به طور کلی باصرفه تر بوده درنتیجه تاجران و خریداران اقدام به سفارش از 
داخل کشور می دهند.جلوگیری از انحصار توسط کشور سازنده: در نهایت ممکن است 
اصال داوطلبی برای ساخت پیشنهاد ندهد ولی کشور سومی اعالم کند آن کاال را با قیمت 
کمتری از قیمت فروشنده می تواند به ما بفروشد که با این شیوه انحصار تولید از یک 

کشور خاص شکسته ومی شود کاال را به قیمت مناسبی تهیه نمود. 

عرضه استارتاپ ها در بورس برای پز دادن است
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی معتقد است که عرضه اولیه استارتاپ ها در 
بورس برای پز دادن مدیران بورسی است.با وجود چراغ سبز وزرات امور اقتصادی و دارایی 
و همچنین فرابورس به عرضه سهام شرکت های استارت آپی، عادل طالبی دبیر انجمن 
صنفی کسب و کارهای اینترنتی می گوید: استارتاپ ها هنوز برای ورود به بازار سرمایه 
به بلوغ کامل نرسیدند، اما برخی مدیران دولتی می خواهند با وارد کردن استارتاپ ها به 
بورس، فقط پز بدهند، آیا آنها حاضرند تبعات خسارات احتمالی سهامداران استارتاپ ها 

رابپردازند؟
به گزارش نود اقتصادی، طالبی ادامه می دهد: شرکت ها برای ورود به بورس باید یک 
سری استانداردها را کسب کنند و یا اینکه این استانداردها برای همه شرکت ها تغییر 
کند و اگر قرار است تسهیالتی در نظرگرفته شود برای همه شرکت ها باشد و محدود 
به استارت آپ ها نشود.او درباره تبعات ورود استارت آپ ها در شرایط کنونی که هنوز 
به بلوغ نرسیده اند، اظهار می کند: استارت آپ ها هنوز امکان رشد دارند و باید چاالک 
تر شوند اما ورود به بورس، دست و پای بســیاری از این شرکت ها را در تصمیم گیری 
و اقدام می بندد.دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اضافه می کند: مشکل 
دیگر استارت آپ ها نقدینگی، منابع و سرمایه گذاری است که عامل آن اعمال تحریم 
هاست و آنها برای حل این مشــکل وارد بازاری می شوند که انتخاب درستی نیست، 
راه تأمین نقدینگی کسب منابع مالی با هر روشی نیست.به گفته طالبی، استارت آپ 
ها سرمایه قابل تبدیل ندارند درحالی که شرکت های دیگر بورسی مثل ایران خودرو 
 صاحب سرمایه هستند و در صورت ورشکستگی امکان فروش کارخانه برای رفع ضرر

 سهامداران وجود دارد.

يادداشت

پایانفعالیتیکاستارتاپدیگر؛سرورهای»ابرینو«خاموشمیشوند
ابرینوباانتشاربیانهایرویوبسایتخودازتوقففعالیتخودتاپایانمردادماهخبرداد.اینسرویسازکاربرانخودخواستهتاحتماازاطالعاتخودبکاپبگیرند،زیراظاهراپشتیبانی

ابرینوازکاربرانتاپایانهمینماهخواهدبود.

نوســانات عجیــب و غریب 
قیمت سکه و ارز در بازار در 
هفته های گذشته و تاثیر آن 
بر افزایش قیمت مواد غذایی 
و کاالهای اساســی که تاثیر 
مستقیم بر معیشت مردم دارد، باعث شده که به تدریج 
کاالهای اساسی از سبد معیشت خانوارها یکی یکی پر 
بکشند و هر سال شاهد کوچک تر شدن سفره خانوارها 
باشیم. این در حالی اســت که اگر به یاد داشته باشید 
ســتاد تنظیم بازاری بود کــه هرازچندگاهی قیمت 
گذاری و آنها را نظارت و کنترل مــی کرد. اما با تنش 
های بسیار در بازارهای مختلف ازجمله خودرو و اقالم 
بهداشتی و مرغ و تخم مرغ، این ستاد مشغول قیمت 
گذاری در آن بخش هاســت و به نظر می رســد بازار 
کاالهای دیگر از جمله کاالهای اساسی را به حال خود 
رها کرده است. هرچند قیمت گذاری های این ستاد 
در کنترل قیمت ها ازجمله ماســک و خودرو و مرغ و 
تخم مرغ و ده ها قلم جنس دیگر تاثیری نداشته و به 
نظر می رسد این قیمت گذاری ها تنها جنبه نمادین 
دارد. به طور مثال قیمت مرغ ازسوی ستاد تنظیم بازار 

1۵ هزار تومان مصوب شد ولی این در حالی است که 
مصرف کنندگان قادر به تهیه مرغ با این قیمت نیستند. 
یا در سناریویی دیگر،  سازمان  حمایت  مصرف کنندگان 
حداکثر نــرخ مصرف کننده انواع ماســک ســه الیه 
کارگاهی در مراکز عرضه تعیین شده و سوپرمارکت ها 
و مترو را 1۵۰۰۰ ریال و در فروشگاه های زنجیره ای، 
داروخانه ها و فروشگاه های اینترنتی مبلغ 13۰۰۰ریال 
اعالم کرده ولی این در حالی است که گشتی در سطح 
داروخانه ها یا مراکز یادشده نشان می دهد ماسک با 

چنین قیمتی در دسترس مردم نیست.

کاهش مصرف برخی کاالهای اساسی 
در ســال های اخیر و حتی با وجود واردات کاالهای 
اساسی با ارز ترجیحی 42۰۰ تومانی، قیمت این کاالها 
افزایش چشمگیری داشــته که منجر به کاهش قابل 
توجه مصرف آنها توسط خانوارها شده است. به عنوان 
مثال، براساس آمارهای اعالم شده توسط حمیدرضا 
جاللی رئیس گروه آمارهای دام و طیور  دفتر کشاورزی 
مرکز آمار ایران، بررسی ســری زمانی سرانه مصرف 
گوشت نشان می دهد مصرف گوشــت قرمز کاهشی 
بوده به نحوی که از 8 کیلوگرم و ٧۰۰ گرم در ســال 
 139۰ به حدود ٦ کیلوگرم در ســال 139٦ رســیده

 است. 

ستاد تنظیم بازار چرا تشکیل جلسه نداد؟
این در حالی است که ســتاد تنظیم بازار که متشکل 
از مسئوالن ارشــد اجرایی ملی، استانی و محلی است 
که در ســطوح مختلف و به فراخور زمان با محوریت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تشــکیل جلسه داده 
و موضوع نظارت بــر قیمت کاال و خدمــات را مورد 
 تأکید خود قــرار می دهد، حدود دو هفته اســت که 

تشکیل نمی شود. 

ستاد تنظیم بازار از سران قوا اختیار داشتند که به طور 
گسترده در بازارها دخالت و بازارها را تنظیم کنند.

 در این شــرایط که نوســانات قیمت ها بــه رهبری 
 دالر همــه بازارهــا را دربرگرفتــه به نظر می رســد 
ایــن ســتاد نیــز دیگــر قــدرت بازدارندگــی و 
کنتــرل قیمــت هــا را نــدارد. »کســب و کار« در 
 گفتگو بــا یک کارشــناس، این مســاله را بررســی

 می کند. 

قيمت كاالهای اساسی روی پاشنه گرانی می چرخد

بازار  آشفته  کاالهای اساسی
مرغ و تخم مرغ بی خبر از قيمت تنظيم بازار

الگوی غلط برای کنترل قیمت کاالها
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

4۰ سال است که ما می خواهیم با ستاد تنظیم بازار بر قیمت کاالها و محصوالت کنترل و نظارت کنیم؛ در حالی که این الگو در هیچ جای دنیا جواب نداده است. بنابراین در کشور ما هم جواب نمی دهد. به عبارت دیگر کنترل 
قیمت ها، نظارت و بازرسی بر آنها هیچ جای دنیا جواب نداده است و تنها باعث فساد بیشتر می شود. تا زمانی که ما این الگو را داریم، به هیچ جا نمی رسیم. به عنوان مثال بیش از 3 میلیون واحد صنفی در ایران فعال هستند. افرادی 
که می خواهند بر این اصناف نظارت کنند چند نفرند؟ اگر آنها را 1۰ هزار نفر فرض کنید که به طور قطع خیلی کمتر از این تعداد هستند، آنها حقوقی 2 میلیون تومانی در ماه خواهند داشت )خواه کمی بیشتر یا کمتر(. این افراد 
برای نظارت و بازرسی با اصناف مرتبط خواهند بود و طبیعی است که در این تعامل، افرادی که قصد تخطی از مقررات را دارند، به این افراد پیشنهاد پول بدهند. در میان این 1۰ هزار بازرس، به طور قطع عده معدودی هستند که 
این پیشنهاد را قبول کنند و به همین دلیل خود این افراد جزئی از حلقه فساد خواهند شد. نکته دوم این است که گران شدن کاالها ناشی از رشد اقتصادی منفی است که در طول سال ها در کشور شاهد آن بوده ایم. از طرف دیگر 
افزایش نقدینگی هر سال برقرار بوده؛ به این معنا که حجم پول در کشور مرتب اضافه شده؛ ولی حجم تولیدات اضافه نشده است. با این روند طبیعی است که قیمت کاالها و محصوالت باال می رود. بنابراین این کنترل و نظارت هم 
بی معنی است و هم هیچ وقت نمی تواند درست عمل کند. این در حالی است که الگوی کنترل و نظارت از طریق ستاد تنظیم بازار را سال های سال است که انجام داده ایم و نتیجه نگرفته ایم؛ ولی نمی دانم که چه اصراری است 
که راه های اشتباه را دو مرتبه تکرار می کنیم. بیش از ۵ دهه است که تالش می کنیم بر قیمت ها کنترل و نظارت کنیم؛ اما این راه هیچ گاه جواب نداده است و هیچ گاه نیز جواب نخواهد داد. ادامه دادن این الگوی غلط تنها هزینه 
هایی برای ما خواهد داشت از جمله اینکه فقط عده ای را به کار گرفته ایم، فساد را بیشتر کرده ایم، مردم را اذیت کردیم وگرنه آن نظارت هیچ کمکی نکرده و نخواهد کرد. اینجاست که باید به دنبال راهکاری باشیم که تولیدمان 
افزایش پیدا کند. متاسفانه در این مورد شعار بی نهایت داده می شود؛ ولی هیچ قدمی برداشته نمی شود. تولید در کشور ما با هزار و یک معضل روبه روست. طبیعتا رشد اقتصادی مان منفی است به دلیل اینکه سرمایه گذاری 
منفی است و رابطه مان با دنیا به شدت خراب شده است. در این وضعیت آیا توقع داریم که قیمت ها پایین تر بیاید؟ مشخصا پاسخ منفی است و قیمت ها کاهش نخواهد یافت. در این وضعیت باید به تولیدکنندگان محدودی که 
پای کار تولید مانده اند، فرصت بدهیم که کار کنند و با تعزیرات آنها را اذیت نکنیم تا بلکه آنها تولید کنند. اگر تولید اضافه شود قیمت ها متعادل می شود. هیچ جای دنیا با کاهش تولید و افزایش نقدینگی قیمت ها متعادل نمی 

شود. تعادل قیمت ها با افزایش تولید است که متاسفانه دولت ما برخالف همه شعارهایی که می دهد، تقریبا همه راه ها را برای افزایش تولید بسته است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران 
گفت: طبق توافقنامه شهرداری تهران با شرکت های تاکسی 
اینترنتی، تاکسی های اینترنتی موظف هستند چنانچه رقم 
کرایه شان از نرخ مصوب تاکسی های تلفنی شهر باالتر بود به 

مسافر اعالم کنند.
علیرضا قنادان در این باره که آیا  شــهرداری تهران نظارتی 
بر نرخ گذاری کرایه تاکسی های اینترنتی دارد؟ توضیح داد: 
شــهرداری تهران امکان نظارت و تعیین نرخ گذاری کرایه 
تاکسی های اینترنی را ندارد. سال گذشته توافق دوجانبه ای 
میان شهرداری تهران و شرکت های تاکسی  اینترنتی منعقد 
شد که بر این اساس، شهرداری تهران تنها می تواند بر استاندارد 
آالینده ها، ضوابط رانندگان و رعایت اصول ناوگان تاکسی های 

اینترنتی نظارت کند.
به گفته قنادان؛ تاکسی های اینترنتی در حوزه قیمت گذاری 

زیر مجموعه اتحادیه کســب و کارهای مجازی هســتند و 
اتحادیه باید قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی را تعیین و 

بر آن نظارت کند.
او ضمن اشاره به توافقنامه شــهرداری تهران با تاکسی های 
اینترنتی، بیان کرد: تنها بخش کوچکی از نرخ گذاری کرایه 
تاکسی های اینترنتی مربوط به نظارت شهرداری است. طبق 
این دستورالعمل، تاکسی های اینترنتی موظف هستند چنانچه 
رقم کرایه شان از نرخ مصوب تاکسی های تلفنی در شهر باالتر 

بود به مسافر اعالم کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران با 
بیان اینکه تاکسی های اینترنتی براساس شاخص هایی نظیر 

ترافیک، زمان سفر، میزان عرضه و تقاضای مسافر، نرخ پویا 
دارند، افزود: اگر قرار باشد که نرخ تاکسی های اینترنتی از نرخ 
تاکسی های رسمی تلفنی مصوب شورای شهر باالتر باشد، 
راننده باید در لحظه درخواست سفر به مسافر اعالم کند که نرخ 
اعالمی از نرخ مصوب تاکسی های تلفنی باالتر است و در صورت 
پذیرفتن مسافر، ثبت سفر انجام می شود. باید مسافر اطالع یابد 
که باید نرخ باالتری نسبت به نرخ مصوب شورای اسالمی شهر 

تهران را به راننده تاکسی اینترنتی بپردازد.
قنــادان درباره قیمت های گــران تعدادی از تاکســی های 
فرودگاه مهرآباد، توضیح داد: تاکســی های فرودگاه مهرآباد 
یک ســامانه تعیین نرخ جداگانه دارند که سالیانه براساس 

نرخ مصوب شورای اسالمی شــهر تهران، افزایش نرخ ابالغ 
و اعمال می شود. قیمت تاکسی های لوکس یا ویژه، گران تر 
از باقی تاکســی های معمولی است. تاکســی های ویژه نیز 
به دو دسته تقســیم می شــوند که 2۰ درصد و 4۰ درصد 
گران تر از نرخ کرایه تاکســی های معمولی هستند. اینگونه 
نیســت که در فرودگاه تنها تاکســی ویژه وجود دارد بلکه 
تاکسی معمولی به تعداد بیشتری مستقر است تا اگر مسافر 
 تمایل به استفاده از تاکسی ویژه نداشت با تاکسی معمولی 

به جابه جایی سفر بپردازد.
بر اساس گزارش سایت شهر، مدیرعامل سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی تهران درباره تعیین قیمت تاکسی های 
راه آهن، گفت: تاکســی های راه آهن از تاکسیمتر استفاده 
می کنند. همچنان پرداخت کرایــه در راه آهن و ترمینال ها 

براساس تاکسیمتر است.

دبیر دوم فراکســیون اقتصاد دانش بنیان گفــت: اگر الزم 
باشــد برای روش های فناورانــه و دانش بنیانی ردیف های 
بودجه ای در نظــر می گیریم تا کمک کنیم شــرکت های 
 دانش بنیــان از لحــاظ بودجــه مشــکلی نداشــته

 باشند.
به گزارش پایداری ملی، اقبال شاکری دبیر دوم فراکسیون 
اقتصاد دانش بنیان مجلس شــورای اســالمی درباره فواید 
تشکیل فراکسیون اقتصاد دانش بنیان، گفت: با توجه به اینکه 
ما از لحاظ رشــد و فناوری وضعیت بسیار خوبی داریم و نرخ 
رشد کشور در این حوزه قابل قبول است و جزو کشورهای برتر 
قرار گرفته ایم،  باید کاری کنیم تا شاهد آثار رشد و توسعه علم 

و فناوری در زندگی مردم باشیم که یکی از مسیرها، مسیر و 
روش دانش بنیان  است.

بهره وری خدمــات و افزایــش کاال از طریق 
دانش بنیان ها

دبیر دوم فراکســیون اقتصاد دانش بنیان گفت: روش های 
دانش بنیان از علم و دانش اســتفاده می کننــد و بهره وری 
خدمات و کاالهــا را افزایــش می دهند و مطلوبیــت را در 
زندگی مردم بهبود می بخشند. شــاکری افزود: ما از طریق 
فراکســیون های متعددی از جمله فراکسیون دانش بنیان، 
کارآفرینی، حمایت از نخبگان و نوآوری ها که حمایت از افراد، 

موسسات یا گروه های دارای طرح های دانش بنیان را برعهده 
دارند تالش می کنیــم تا هر چه زودتــر بتوانند به اهدافش 
دســت پیدا کنند همچنین خدماتی که از طریق اقدامات 
 دانش بنیان برای مردم انجام می شود هرچه زودتر به دست 

مردم برسد.

دانش بنیان ها در فرایند حمایتی قرار می گیرند
 وی افزود: زمانی که منابع کمتری در کارها مصرف شود باعث 
کاهش هزینه های کشور هم می شود که از این جهت به دولت 
کمک می شــود تا بتواند کارهایش را از روش های فناورانه و 
دانش بنیانی انجام دهد. بنابراین ارتباط بین روش ها و اقدامات 

علمی و دانش بنیان با نیازهای کشور برقرار و به دستگاه های 
مرتبط وصل می شوند. شاکری ادامه داد: اگر الزم باشد برای 
روش های فناورانه و دانش بنیانی ردیف های بودجه ای در نظر 
می گیریم تا کمک کنیم شــرکت های دانش بنیان از لحاظ 
بودجه مشکلی نداشته باشند. فراکسیون می تواند از لحاظ 
بودجه ای دانش بنیان ها را حمایــت کند و از طریق نظارت و 
بازرسی بر دستگاه اجرایی مرتبط با این دانش  بنیان ها مطمئن 
باشید که کوتاهی نخواهیم  کرد و قطعا این شرکت ها در فرایند 
حمایتی قرار خواهند گرفت. به همین دلیل ما در فراکسیون 
اقتصاد دانش بنیان نشست هایمان را با دانشگاه ها و گروه های 

دانش بنیان شروع کرد ه ایم و ادامه خواهیم داد.

۵ مرکــز نــوآوری در اســتان همدان بــه صورت 
ویدئوکنفرانســی با حضور ســورنا ســتاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح شــد. مراکز 
نوآوری انگور و کشمش مالیر، نوآوری تعاون، نوآوری 
اجتماعی، نوآوری نهاوند و نوآوری سفال و سرامیک 

اللجین این مراکز هستند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملی نخبگان؛ 
ســتاری با حضور در پارک علم و فناوری همدان در 
جمع خبرنگاران، بر تامین همه نیازهای کشــور به 
تجهیزات مقابله با کرونا توسط دانش بنیان ها تاکید 
کرد و گفت: تقریبا هیچ تجهیــزی در این زمینه از 
دیگر کشــورها وارد نکردیم و همه نیازمــان با اتکا 
به تــوان داخلی تامین شــد.معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری با تاکید بر این که زیست بوم فناوری 
و نوآوری پاســخ خوبی به نیاز کشــور در روزهای 
کرونایی بود، بیان کرد: در دوران شــیوع کرونا توان 
دانش بنیان ها به میدان آمد و به نیازهای داخلی بدون 

اتکا به واردات، پاسخ داد.

به گفته معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری، 
از روزهای ابتدای شــیوع بیماری کرونا در کشــور، 
دانش بنیان ها دست به کار شــدند و همه تجهیزات 
مورد نیاز کشــور از جمله تجهیزات پزشکی، تولید 
ماسک، دستگاه ونتیالتور و غیره را در داخل کشور 

تامین کردند.
ســتاری ادامه داد: دانش بنیان ها توانستند دستگاه 
ونتیالتور که یک دستگاه پیچیده فنی است را هم در 
داخل تولید کنند و در اختیار بیماران قرار دهند. ما در 
این مدت حتی یک دستگاه ونتیالتور هم از خارج وارد 
نکردیم.رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه بیان کرد: 
دانش بنیان ها در حوزه تامین داروی بیماران کرونایی 
هم خوب عمل کردند و چند نمونه از آنها به لیســت 
دارویی کشور وارد شده و بقیه هم تا سه هفته دیگر 

به بازار می آید. این کار بزرگ از عهده دانش بنیان ها 
برآمد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم 

از این کار حمایت کرد. 
ســتاری معتقد اســت که زیســت بوم فنــاوری و 
نوآوری در زمان بحران مســیر خود را به درســتی 
 پیدا کرد و با تمام قــوا به میدان مقابلــه با بیماری 

کرونا آمد.
راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری در استان همدان
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری در ادامه با اشاره 
به تاخیر استان همدان در ایجاد صندوق پژوهش و 
فناوری، گفت: این اتفاق با تاخیر افتاد اما قطعا تاثیر 
زیادی در توســعه اقدامات فناورانه اســتان خواهد 

داشت.

ستاری معتقد اســت که صندوق های استانی بهتر 
عمل می کنند  تا اینکه صندوقــی از تهران نیازهای 
استانی را رفع کند. این صندوق با شناسایی مشکالت 
و نیازهای فناوران، خدمات مختلفی به آنها ارائه می 
کند. البته این کار به فرهنگ سازی هم نیاز دارد اینکه 
فرهنگ سرمایه گذاری های خطرپذیر در استان ها 

توسعه یابد.
 بر اســاس این گزارش، در این ســفر فاز نخســت 
ساختمان جدید پارک علم و فناوری استان همدان 
با مســاحت ٦ هزار متر مربع افتتاح شــد. واگذاری 
زمین های پارک به شرکت های دانش بنیان و فناور 
هم برنامه دیگری بود که با حضور ستاری اتفاق افتاد.

همچنیــن صنــدوق پژوهــش و فناوری اســتان 
همدان بــا حضور معــاون علمی و فنــاوری رئیس 
جمهوری کار خود را آغاز کــرد. این صندوق بازوی 
مالی پارک اســت و فعالیت هایی ماننــد دادن وام و 
 ضمانت بانکی برای شرکت های فناور و دانش بنیان

 را انجام می دهد.

سرمقاله

ناظر قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی کجاست؟

روش های فناورانه و دانش بنیان مورد حمایت مجلس قرار می گیرند

ستاری: 

شرکت های دانش بنیان نقش اساسی در مهار کرونا داشتند
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