
طرح »هفته هــای خرید اینترنتــی« از ابتدای 
اســفندماه توســط اتحادیه کشــوری کسب 
وکارهــای مجازی برگزار خواهد شــد. اتحادیه 
کشــوری کســب وکارهای مجازی در راستای 
حمایت از کســب  وکارهای فعال در زمینه ارائه 
خدمات و فروش آنالین و استفاده از این ظرفیت 
برای پشــتیبانی از کســب وکارها و اصناف در 
استان ها و همچنین تشویق عموم مردم به خرید 
اینترنتی در نظــر دارد تا از ابتدای اســفند ماه 
طرح »هفته های خرید اینترنتی« را در کشــور 

آغاز کند. 
بر اســاس اعالم روابط عمومی اتحادیه کســب 
و کارهای مجازی »هفته هــای خرید اینترنتی 
ایران« رویدادی اســت که در نظر دارد بســتر 

مناسبی برای ارائه خدمات به سراسر شهرهای 
ایران را فراهم کند. برگزاری این رویداد، نه تنها 
گســتره ســرویس های اینترنتی در حوزه های 
مختلف را برای همه مردم ایران دســترس پذیر 
می ســازد، بلکه فرصتی مناســب برای تمامی 
کسب وکارهای مجازی و کسب وکارهای استانی 
اســت تا در یــک هم افزایی ســازنده، خدمات 
خود را به مخاطبان وســیع تر و متنوع تر عرضه 
کنند. هــدف از برگزاری این طــرح حمایت از 
کسب وکارها و اصناف محلی هر استان، حمایت 
از کسب وکارهای آســیب دیده در کرونا، ترویج 
فرهنگ خریــد اینترنتی در همــه بخش های 
کشــور، دسترســی کســب وکارهای محلی به 
بازاری به وســعت ایران، تأکید بر تمرکز زدایی 

از سرویس های اینترنتی، قطع زنجیره ویروس 
کرونا و عدم محدود ماندن به پایتخت است. بنابر 
اعالم روابط عمومی این اتحادیه هر هفته یکی از 
استان های ایران میزبان تمامی کسب وکارهای 
مشــارکت کننده در این رویداد خواهد بود. این 
یک فرصت مناســب برای تمامی ذی نفعان در 
عرضه محصوالت و ارائه خدمــات به تمام ایران 
و برقراری ارتباط مســتقیم با مخاطبان است. 
کسب وکارهای آنالین در این میان، نقش بسزایی 

دارند.
کســب وکارهای عالقه مند به ثبت نــام در این 
رویداد می توانند با مراجعه به پنل عضویت خود، 
و انتخاب بخش هفته خرید اینترنتی، اطالعات 

خود  را ثبت کنند.

رونمایــی از نســل جدید اســکناس های هزار 
تومانی، ۲۰۰۰ تومانی و ۵۰۰۰ تومانی انجام شد 
و فرآیند انتشار و عرضه این اسکناس ها طی ماه 

های آتی صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا،  امیر شــکری - رئیس سازمان 
تولید اسکناس و مسکوک - با اشاره به رونمایی از 
نسل جدید اسکناس ها گفت: تمام اسکناس ها و 
ایران چک ها در قالب، اندازه و ساختارهای واحد 
توزیع خواهند شــد و تکثر در اندازه و قالب در 

اسکناس های جدید حذف می شود.
وی افزود: در راستای پروژه بازآرایی اسکناس و 
مسکوک کشور، نسل جدید سه قطعه اسکناس 
شامل اسکناس های هزارتومانی، ۲۰۰۰ تومانی 
و ۵۰۰۰ تومانی نیز طراحی شــده اند که از آنها 

رونمایی شــد و فرآیند تولید انبوه و عرضه این 
اســکناس ها طی ماه های آتــی صورت خواهد 

گرفت.
شــکری اظهار کرد: تــالش شــده در طراحی 
اسکناس های جدید از عناصر مذهبی، فرهنگی، 
هنری و تاریخی کشور به نحو شایسته استفاده 
شود. بر این اساس، در پشــت اسکناس  ۵۰۰۰ 
تومانی از طرح آرامگاه حافظ شیرازی، در پشت 
اسکناس  ۲۰۰۰ تومانی از طرح مقبرةالشعرا تبریز 
و در پشت اسکناس  هزار تومانی از طرح آرامگاه 

شیخ الرئیس بوعلی سینا استفاده شده است.
طبق اعالم بانک مرکزی،  وی گفت: بر اســاس 
ســند اســکناس که حدودا دو ســال پیش به 
تصویب رسید، تمام اســکناس ها و ایران چک ها 

در قالب، اندازه و ساختارهای واحد توزیع خواهد 
شــد و تکثر در اندازه و قالب در اســکناس های 
جدیــد حذف می شــود، اما ضرایــب امنیتی و 
 عناصر به کار رفتــه در هر اســکناس متفاوت 

خواهد بود. 
به گفته شکری،  طراحی و عرضه اسکناس های 
جدید هزینه اضافی بر کشور تحمیل نمی کند، 
زیرا عمر مفید اسکناس در کشــور ما پنج سال 
است و چاپ و توزیع اســکناس همواره و طبق 

روال توسط بانک مرکزی انجام شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: همراستایی با الیحه 
حذف چهــار صفر از پول ملــی و ایجاد آمادگی 
برای آن از دیگر مزایای این اسکناس ها به شمار 

می رود.

در حالی که رکود بازار مسکن و افزایش عرضه اوراق 
تسهیالت مسکن ســبب افت قیمت این برگه ها به 
کانال ۴۰ هزار تومانی شده بود، کاهش عرضه سبب 
شد تا قیمت مجدداً به دامنه ۶۰ هزار تومانی بازگردد.

به گزارش مهر، در پی رکود شــدید بازار مسکن در 
ماه های آذر و دی که سبب شــد تا تعداد معامالت 
مســکن تهران در این دو ماه بر اســاس اعالم بانک 
مرکزی به ترتیــب ۲۵۵۵ و ۳۵۰۰ فقــره معامله 
شــود، بازار اوراق تسهیالت مســکن نیز با کاهش 
تقاضا از سوی مشــتریان )به دلیل بی اثر بودن وام 
مسکن در افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها( و 
افزایش ناگهانی عرضه این اوراق از سوی دارندگان 
 آنها )به دلیل احتمــال تداوم رکود بازار مســکن( 

مواجه شد.
دو اتفاقی که کاهش قیمت اوراق در هفته های اخیر 
را در پی داشت و برای چند هفته، قیمت کف کانال 

۵۰ هزار تومانی و سقف کانال ۴۰ هزار تومانی را هم 
تجربه کرد. با این حال در معامالت دو روز پایانی هفته 
گذشته و دو روز نخست هفته جاری، کاهش عرضه 
اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس منجر به افزایش 
مجدد قیمت این اوراق شــده اســت؛ میزان عرضه 

تقریباً به یک سوم دو هفته قبل رسیده است.
هر چند که امروز نیز بازار اوراق تســهیالت مسکن، 
قرمزپوش بود و نسبت به دیروز روند منفی داشت اما 
در مقایسه با نرخ های هفته گذشته، با افزایش ۱۰ تا 

۱۵ هزار تومانی مواجه بوده است.
به نظر می رســد ســفته بازان با نوســان گیری در 
معامالت، سعی در افزایش قیمت این برگه ها دارند؛ 
به عنوان مثال نماد تسه ۹۹۰۷ )اوراق مسکن مهر 
امســال( در بازه ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی تا ۶۷ هزار 
تومان به فروش رسید؛ تعداد اوراق تسه ۹۹۰۷ که 
امروز به فروش رسید، در قیمت ۶۶ هزار تومان، ۲۰ 

و در ۶۷ هزار تومان، ۷ برگه بوده اســت. اوراق تسه 
۹۹۰۱ )اوراق مسکن فروردین امسال( هم امروز با 
متوســط قیمت ۶۲ هزار و ۲۱۴ تومان در فرابورس 
معامله شد اما در یک معامله، نرخ پیشنهادی به ۶۶ 

هزار و ۷۰۰ تومان رسید و فروش رفت.
میانگین قیمت سایر نمادها هم امروز در بازه ۵۹ تا 

۶۲ هزار تومان کشف شد.
از نظر تعداد نیز نمادهای تسه ۹۹۰۹ و تسه ۹۹۱۰ 
)اوراق مسکن آذر و دی امسال( با متوسط قیمت ۶۰ 
هزار تومان و تعداد برگه های فروخته شــده با بیش 
از ۲۰ هزار برگه، در صدر فروش قرار داشت. این در 
حالی است که دو هفته قبل نمادهای پر فروش تا ۷۰ 

هزار برگه هم در یک روز، فروش داشتند.
در ســایر نمادهای زیرمجموعه تسه، تعداد فروش 
برگه ها در معامالت امــروز، عمدتاً کمتــر از هزار 

برگه بود.

هفتههایخریداینترنتیبرگزارمیشود

اسکناسهایجدیدبهبازارمیآیند

افزایشمجددقیمتتسهبهدامنه۶۰هزارتومانی
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چرا چینی ها،  لهستانی ها،  هندی ها 
و اسپانیایی ها در ایران ماین می کنند
 ایرانی ها در کشور خود اجازه ندارند؟
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سرمقاله

هزینه افزایش عوارض 
شهرداری ها بر دوش مردم

در زمان اخذ مجوز برای ســاخت مســکن، مردم و 
 تولیدکننــدگان بخــش مســکن الزامــا باید به 
شــهرداری ها مراجعه کنند و برای صــدور پروانه 
ساختمان یا مجوز ساخت مســکن از شهرداری ها 
مجوز بگیرند. عوارضی که بابت صــدور پروانه های 
ســاختمانی لحاظ می شود توســط پارلمان های 
 محلی و شوراهای شهر مصوب و به شهرداری ها ابالغ 
 می شود. در کشور ما سالیان ســال است که بالغ بر 
۶۰ درصد درآمد شهرداری های کشور از حوزه صنعت 
 ساختمان اخذ می شــود و گزاف نیست که بگوییم 

۶۰ درصد درآمدها...

  فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور
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گرانیمسکنباافزایش
عوارضپروانهساخت

گرانی مسکن در تهران مردم را به سمت شهرهای اطراف سوق داده است

افزایش  اجاره نشینی  در حاشیه  شهرها
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سبقت  قیمت  سوسیس  و  کالباس  از  گوشت
افزایش    قیمت ها ،  فرآورده های  گوشتی   را   هم   از   سبد   خرید   خانوار  حذف   کرد

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران، با بیان اینکه طی ۱۰ روز اخیر قیمت ها در بازار 
دارای ثبات بوده و تغییر قیمتی نداشته است؛ تاکید 
کرد که تقاضای کاذب در بازار فروکش کرده و تنها 
خریدارانی که نیاز واقعی به خودرو دارند، خرید خود 
را انجام می دهند و پیش بینی ما این است که تا پایان 
سال نه تنها افزایش قیمتی نخواهیم داشت، بلکه 
با افزایش عرضه نیز شــاهد ریزش بیشتر قیمت ها 
خواهیم بود.سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، در 
رابطه با وضعیت فعلی بازار خودرو و روند قیمت ها در 
آن، اظهار کرد: طی ۱۰ روز گذشته، تغییر قیمتی در 
بازار ایجاد نشده و قیمت ها همان قیمت های ۱۰ روز 
گذشته با یک الی دو درصد نوسان پیش  رفته است. 

باتوجه به نزدیک شدن به ایام... 

این روزها چشم شهروندان به قبض عوارض نوسازی 
مسکن روشن شــده و این در حالی است که ما هم 
مانند شما از دیدن این رقم سنگین برای یک ملک 
شگفت زده شده ایم. بد نیست بدانید امسال به دلیل 
پایه مالیاتی و پایه عوارضی که کمیسیون های تقویم 
امالک مشخص کرده، این اعداد سیر کامال نجومی 
داشته است.البته این گرانی تنها مختص به قبض 
های عوارض نوسازی نیست و هر بخشی که به نوعی 
با عوارض شهرداری مرتبط است طعم تلخ این گرانی 
را خواهد چشــید. در واقع این اعداد در کمیسیون 
تقویم امالک کشور معین می شود. ماده ۶۴ اعالم 
می کند که اعدادی را که کمیسیون امالک اعالم می 
کنند برای مناطق مختلف کشور باید به نحوی باشد 

که با تورم همخوانی داشته...

یادداشت

بالتکلیفی 
بازار مسکن

صفحه 3  میثم مهرپور، کارشناس مسکن



اقتصاد2
ایران وجهان

روند صعودی شاخص بورس
شاخص کل بورس در حالی به روند صعودی خود ادامه 
داد که شــاخص کل با معیار هم وزن روندی کاهشی 
داشت.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۲۲ هزار 
و ۳۰۲ واحد افزایش در رقم یــک میلیون و ۱۹۲ هزار 
واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص کل با معیار 
هم وزن با ۸۵۷ واحد کاهش در رقم ۴۲۰ هزار و ۱۱۲ 
واحد ایستاد.معامله گران امروز یک میلیون معامله به 
ارزش ۱۲۹ هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال انجام دادند.صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گل گوهر، سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی و معدنــی و صنعتی چادرملو 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم با ۴۰ واحد افزایش 
به رقم ۱۷ هزار و ۴۵۳ واحد رسید.معامله گران این بازار 
۵۱۷ هزار معامله انجام دادند که ۲۰۵ هزار و ۳۲۵ میلیارد 
ریال ارزش داشت.پلیمر آریا ساسول، فوالد هرمزگان 
جنوب، هلدینگ صنایع معدنی خاور میانه و پتروشیمی 
زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقابل پتروشیمی مارون و صنعتی مینو نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

ارائه طرح های ابتکاری بانک 
مهر ایــران در مجمع جهانی 

بانک هاي کشورهاي اسالمي
مرتضی اکبری با اشــاره به دو طرح همیاران مهر 
و کاالکارت اعالم کرد: ایــن طرح ها به عنوان تنها 
طرح هاي انتخاب شده توســط بانک هاي ایران در 
مجمع جهاني بانک هاي کشورهاي اسالمي معرفي 
شده اند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، در نشستی که مدیرعامل بانک مهر ایران 
با کارکنان این بانک در اســتان کرمانشاه داشت، 
گفت: طرح ابتكاري همیاران مهــر به عنوان یک 
صدقه جاري و خیر ابدي و همچنین طرح کاالکارت 
با فلسفه فروش اقســاطي اجناس با قیمت نقد و با 
هدف تامین مالي خرد بــراي نیازمندان، به عنوان 
دو طرح جدید و موفق در سیستم بانكي ایران براي 
ارائه به مجمع جهاني بانک هاي کشورهاي اسالمي 
فرستاده شده است.وی ادامه داد: با توجه به ماهیت 
اسالمی این دو طرح، احتمال موفقیت و انتخاب این 

طرح ها توسط این مجمع بسیار زیاد است.

دیر فناوری اطالعــات و ارتباطات بانک 
توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

ارتقای کیفیت فناوری اطالعات و 
ارتباطات اگزیم بانک در سال 99

 مدیر فناوری اطالعــات و ارتباطات بانک توســعه 
صادرات ایران در آستانه چهل و دومین سالگرد انقالب 

اسالمی عملكرد ده ماهه این معاونت را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
عشرت عدالت اظهار داشت: این معاونت از آغاز سال 
جاری تا کنون محورهای ذیــل را در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات بانک توســعه صــادرات دنبال 

کرده است:
توســعه بانکداری باز با تاکیــد بر مدل های 

API کسب وکار مبتنی بر
آغاز استقرار سامانه جامع بهداشت و درمان

آغاز استقرار سامانه پیشــخوان اینترنتی مشتریان 
به منظور جایگزینی اینترنــت بانک و موبایل بانک و 
فراهم نمودن زیرساخت ارائه خدمات غیرحضوری به 

مشتریان در بخش های تسهیالتی و ارزی
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات 
ایران در ادامه بر اجرای پروژه های ابالغی بانک مرکزی 
در بانک توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: یكی از این 
سامانه ها "سامانه سیاح" است که با دریافت اتوماتیک 
کد رهگیری، افتتاح حساب برای مشتریان بانک توسعه 

صادرات انجام می شود.

سپرده گذاری سودآور در بانک 
توسعه تعاون با امکان دریافت 

تسهیالت ویژه
بانک توسعه تعاون در راستای ارج نهادن به مشتریان 
خود و تقویت رابطه ماندگار با آن ها، امكان پرداخت 
تســهیالت ویــژه ای را در قالب »طرح توســكا« 
)تسهیالت و سپرده های کارگشــا( با نرخ های ۲، 
۴ و ۷ درصد فراهم آورده اســت.به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه تعاون، برخی مشتریان منابع 
مازاد خود را در قالب های متوسط یا ارزان قیمت نزد 
بانک نگهداری می کنند. اگرچه این مشــتریان بر 
اساس اعتماد به بانک و با اهداف اقتصادی این اقدام 
را انجام می دهند اما بانک توسعه تعاون نیز خود را 
موظف می داند در راســتای تكریم این مشتریان و 
افزایش حس اعتماد و ماندگاری آنان خدماتی را به 

این گروه ارائه کند.

خبر

بانک ها

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو تهران، 
با بیان اینكه طی ۱۰ روز اخیر 
قیمت ها در بــازار دارای ثبات 
بوده و تغییر قیمتی نداشــته 
است؛ تاکید کرد که تقاضای کاذب در بازار فروکش کرده 
و تنها خریدارانی که نیاز واقعی به خودرو دارند، خرید خود 
را انجام می دهند و پیش بینی ما این است که تا پایان سال نه 
تنها افزایش قیمتی نخواهیم داشت، بلكه با افزایش عرضه 
نیز شاهد ریزش بیشتر قیمت ها خواهیم بود.سعید موتمنی 
در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت فعلی بازار خودرو و 
روند قیمت ها در آن، اظهار کرد: طی ۱۰ روز گذشته، تغییر 
قیمتی در بازار ایجاد نشده و قیمت ها همان قیمت های ۱۰ 
روز گذشــته با یک الی دو درصد نوسان پیش  رفته است. 
باتوجه به نزدیک شدن به ایام شب عید، فضایی ایجاد نشده 
که فروشــنده بخواهد خودرو را نگه داشته تا در شب عید 
با قیمت باالتر عرضه کند.رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خوردو تهران ضمن تاکید بر اینكه چنین 
فضایی امسال وجود ندارد و فروشنده در بازار برای عرضه 
خودرو در بازار وجود دارد؛ گفت: فضای پیش روی فضایی 
مثبت است و بعید است که طی یک ماه باقی مانده تا پایان 
سال نیز افزایش قیمت در بازار  داشته باشیم. در حال حاضر 

تقاضای کاذب و تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار به هیچ 
عنوان وجود ندارد و مصرف کننده واقعــی که احتیاج به 
خودرو دارد، خرید خود را انجام می دهد.وی افزود: تقاضای 
کاذب وجود ندارد چراکه نوسان ارز نداریم. اما اگر بازار ارز 
دچار نوسان شــده بود، تقاضای کاذب نیز در بازار خودرو 
ایجاد می شد و تعادل بازار را برهم می زد.این مقام صنفی 

تاکید کرد: چنانچه عرضه خودرو به بازار به اندازه کافی باشد 
و تبعا هر چه عرضه بیشتر شود، شاهد کاهش بیشتر قیمت ها 
در بازار خودرو خواهیم بود. در حال حاضر با توجه به اینكه 
تقاضاها واقعی است و تنها مشتری که نیاز به خودرو دارد، به 
بازار مراجعه می کند و خرید برای سرمایه گذاری وجود ندارد، 
بررسی اینكه آیا عرضه به بازار به اندازه کافی صورت می گیرد 

یا خیر، چندان دقیق نخواهد بود.موتمنی تصریح کرد: اما با 
محقق شدن وعده  وزیر صمت و خودروسازان برای افزایش 
تولید و عرضه به بازار، فاصله قیمتی کارخانه تا بازار نیز به 
حداقل خود خواهد رسید. طبیعتا زمانی که عرضه بیشتر و 
تقاضای کاذب وجود نداشته باشد، قیمت ها ریزش خواهد 
کرد.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران در رابطه با قیمت فعلی پرتیراژها در بازار، اظهار کرد: 
 LX در حال حاضر در گروه محصوالت ایران خودرو، سمند
و پژو در محدوده ۱۷۸ تا ۱۸۱ میلیون تومان،   پژو ۲۰۶  تیپ 
۲ حدود ۱۹۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ 
 LX ۵ در محدوده ۲۴۲ تا ۲۴۷ میلیون تومان، پژو پارس
حدود ۲۴۶ میلیون تومان و دنا پالس حدود ۲۹۸ میلیون 
تومان قیمت دارند.وی ادامــه داد: در خانواده محصوالت 
سایپا نیز پراید ۱۳۱ بین ۹۸ تا ۱۰۲ میلیون تومان، تیبا ۲ 
حدود ۱۲۵ میلیون تومان و تیبا صندوقدار در محدوده ۱۱۲ 
تا ۱۱۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده اند. در مونتاژی ها 
نیز جک S۵ اتوماتیک ۶۳۰ میلیون تومان، هایما S۷ مابین 
۶۶۵ میلیون تا ۶۷۰ میلیون تومان، هیوندا اکسنت حدود 
۶۹۵ میلیون تا ۷۰۰ میلیون تومان و مزدا ۳ تیپ ۳ جدید 
حدود ۸۴۵ تا ۸۵۰ میلیون تومان قیمت دارند.موتمنی در 
پایان تاکید کرد: البته قیمت و حرف نهایی را مشتری خواهد 
زد. چنانچه مشتری بیشتر در بازار وقت گذاشته و جست وجو 
کند، امكان دارد با قیمت های پایین تر  از آنچه که اشاره شد 

نیز خودرو مورد نظر خود را از بازار خریداری کند.

این  روزها بازار خودرو چه احوالی دارد؟

تقاضای کاذب در بازار خودرو نداریم

همتی اعالم کرد
شناســایی ۵۰۰ هزار حساب 

بانکی در حوزه قمار
رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینكه با همكاری 
قوه قضائیه بیش از۲۰۰۰ کارت بانكی که در مراکز 
قمار اســتفاده می شد، شناســایی و باطل شده اند، 
گفت: همچنین ۵۰۰ هزار کارت و حساب بانكی نیز 
شناسایی شده که قرار اســت در سه مرحله اخطار، 
هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب ها برخورد 
شــود.  به گزارش ایسنا، مراســم رونمایی از پروژه 
پرداخت موبایلی مبتنی بر EMV )کهربا( با حضور 
عبدالناصر همتی برگزار شد.رئیس کل بانک مرکزی 
در این مراسم با بیان اینكه بانک مرکزی به طور کلی 
در حوزه نظام های پرداخت سه هدف اصلی را دنبال 
می کند، گفت: »افزایش رفاه و تســهیل دسترسی 
مــردم«، »امنیت تراکنش هــا« و »مقابله با جرم و 
پولشویی« سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در 
توسعه خدمات پرداخت است.وی افزود: خوشبختانه 
با تالش های همكاران بخش فناوری های نوین بانک 
مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک موفق شدیم 
این خدمت نوین را در شرایط تحریمی و در زمانی که 
به دلیل شیوع کرونا رعایت نكات بهداشتی اهمیت 
یافته است،  اجرایی کنیم.رئیس شورای پول و اعتبار، 
بانک ها و PSP ها را به حضور در رقابت برای ارایه این 
فناوری فراخواند و گفت: طبیعتاً این خدمت، راحتی 
و امنیت مناسبی را دراختیار مردم قرار خواهد داد و 
مردم هم به استفاده از خدمات بانک ها و موسساتی 
که این خدمت را ارایه می کنند گرایش بیشــتری 
خواهند داشت.همتی با تاکید بر اینكه بانک مرکزی 
در برخود با جرم و پولشویی بسیار جدی است، افزود: 
در زمینه امنیت زیرساخت ها اقدامات خوبی انجام 
شده است و بانک مرکزی در مبارزه با شرط بندی و 
قمار نیز دستاوردهای خوبی داشته است.  وی تصریح 
کرد: با همكاری قوه قضائیه بیــش از۲۰۰۰ کارت 
بانكی که در مراکز قمار استفاده می شد، شناسایی 
و باطل شده اند. همچنین ۵۰۰ هزار کارت و حساب 
بانكی نیز شناسایی شده که قرار است در سه مرحله 
اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب ها 

برخورد شود. 

اجباری شدن بیمه واحدهای مسکونی
رئیس کل بیمه مرکزی از اجباری شدن بیمه واحد های 
مسكونی خبر داد.غالمرضا سلیمانی در نشست خبری 
آنالین در رابطه با آخرین وضعیت صندوق بیمه بالیای 
طبیعی با اشاره به اجباری شدن بیمه واحدهای مسكونی 
گفت: پیش بینی بیمه مرکزی برای سال ۱۴۰۰ ماهانه ۲۰ 
هزار تومان حق بیمه در ازای تعهد پرداخت ۸۰ میلیون 
تومان خسارت است.وی افزود:  پیشنهاد بیمه مرکزی این 
است از ۲۰ هزار تومان حق بیمه، ۱۰ هزار تومان را دولت 

و ۱۰ هزار تومان را مالک روی قبض برق پرداخت کند.

پرداخت آنالین خسارت ها
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه  با اشــاره به  برنامه 
ریزی برای پرداخت خسارت آنالین بیمه ها به مردم 
در سال آینده گفت: در حال حاضر به صورت آزمایشی 
پرداخت خسارت غیرحضوری تا سقف سه میلیون 
تومان در بیمه ایران عملیاتی شده است.وی با بیان 
اینكه طی ۱۰ ماه ابتدایی سال شرکت های بیمه ای 
۶۶ میلیارد تومان بیمه نامه صادر کرده اند، یادآور شد 
که فروش ۱۰ ماهه سال جاری حدود شش میلیارد 

تومان از کل فروش سال ۹۸ بیشتر بوده است.

اخبار
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وزیر امور اقتصادی و دارایــی گفت: برای عرضه 
ETFها در حال برنامه ریزی هستیم تا نوسانات 
آن این صندوق ها به سهامدار کمتر ضرر برساند. 

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپســند به مناسبت دهه 
مبارک فجر با حضور در یک برنامــه تلویزیونی به 
سؤاالت این برنامه در خصوص عملكرد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی پاســخ داد و گفت: با آزادسازی 
ســهام عدالت توزیع مالكیت صورت گرفت. برای 
برگزاری انتخابات مدیریت شرکت های سهام عدالت 
انســانی در دور اول مجامــع الكترونیكی را تجربه 
کردیم اما چون رســمیت پیدا نكرد ناچار شــدیم 
که مجامع دور دوم را برگزار کنیــم و از ۱۳ رجب 
تا ۲۷ دور دوم را برگــزار می کنیم که مهم ترین کار 
آن انتخاب هیئت مدیره شرکت های سهام عدالت 
استانی اســت. وی افزود: ما شاخص های مختلفی 
برای تحول در بازار ســرمایه داریم که یكی از آن ها 
شــاخص بورس، تعداد کدهای بورسی و عمق بازار 
اســت. برای اینكه بورس عمق بیشتری پیدا کند، 

پذیرش شرکت ها را تسهیل کردیم و در این زمینه 
اکنون اگر شــرکتی مدارکش کامل باشد، حداکثر 
ظرف یک ماه پذیرش می گیرد اما فاصله پذیرش تا 

زمان عرضه اولیه به شرایط بازار بستگی دارد.

مزیت های بورس نسبت به بازارهای طال 
و ارز

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین، تســهیالتی را برای 
افزایش سرمایه، تســهیالت مالیاتی ایجاد و ابزارهای 
مالی نیز چه در بازار بدهی و چه در بازار سرمایه تعریف 
کردیــم. اکنون بازگردان هــای این بــازار از ۱۷۵ در 
فروردین سالجاری به ۵۳۰ رســیده است.  در عرضه 
پاالیشی یكم و دارا یكم، میزان کسانی که خرید کردند، 
از عرضه اولیه ها خیلی کمتر بود. در حال حاضر آخرین 
عرضه اولیه معادل ۳ میلیون  و ۷۰۰ هزار نفر شرکت 
کردند و  خوشبختانه فرهنگ ســرمایه داری دارد جا 
می افتد. ظرفیت یک میلیون و خرده ای برای گرفتن 
کد بورسی شكل گرفته است و ما مجوز برگزاری مجمع 

الكترونیک را در بورس گرفتیم. طبق گفته دژپسند، 
ســهامداری دو مزیت دارد که ناشــی از ارزش و سود 
سهام اســت و دارایی های دیگر چون ســكه و ارز این 
مزیت را ندارند. با کسانی که به اطالعات بازار سرمایه 
دسترســی دارند و تالش می کنند که طوری ســهام 
بخرند و قیمت ها را دستكاری کنند تا سود ببرند، اگر به 
ما گزارش شود محكم برخورد می کنیم. نوسانات بازار 
ناشی از فضای بیرونی بود و سیاســتمداران با موضع 
گیری هایشــان به بورس ضرر رساندند و هنوز شرایط 

ابن بازار را درک نكرده اند.

از اصالح نظام بانکی چه خبر؟ 
وی با بیان اینكه بــرای ETFها داریم به گونه ای 
برنامه ریزی می کنیم که نوسانات آن به سهامدار 
کمتر ضرر برســاند، گفت:  از جمله بخش هایی 
که رشــد مثبت اقتصادی دارند شــامل بخش 
کشاورزی، مناطق آزاد و شرکت های دانش بنیان 
است که معاف مالیات هستند و باید معاف باشند 

بنابراین معادل ۴۰ درصــد ارزش افزوده معاف 
از مالیات هستند. وقتی رشــد هزینه ۴۷ درصد 
است رشــد ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در 
سال آینده کافی نیست اما اگر رشد هزینه ها هم 
۲۵ درصد بود، رشــد ۲۵ درصدی مالیات ها هم 
کافی بود. دژپسند دلیل محقق شدن درآمدهای 
مالیاتی را در بستن مجاری فرار مالیاتی دانست و 
افزود: این امر زمانــی صورت می گیرد که مالیات 
هوشمند شــكل بگیرد و اکنون در مراحل پایانی 
مالیات الكترونیک هستیم و گام های اصلی مالیات 
هوشــمند نیز در حال شــكل گیری است. وزیر 
اقتصاد در پایان درباره الیحه اصالح نظام بانكی 
که در دولت مانده اســت، گفت: این امر ناشی از 
پیچیدگی اصالح نظام بانكی است و در دوره جدید 
کار جدی در این زمینه صورت نگرفته است. اصالح 
نظام بانكی باید از طریق الیحه انجام شود نه طرح  
و الزامات آن به دقت زیادی احتیاج دارد که در این 

راستا نباید دقت را فدای سرعت کنیم.

روند ریزشی قیمت مسكن در شهر تهران پس از 
۲.۵ ماه که حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده بود 
از ابتدای بهمن ماه متوقف شــده و در عین حال 
تمایل برای فروش نیز ۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، بازار مسكن پایتخت پس از ۲.۵ 
ماه ریزش نرخها به مقاومت قیمتی رسیده است. 
پس از آنكه در دی مــاه نرخهای قطعی معامالت 
۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد، قیمتهای پیشنهادی 
نیز که از نیمــه آبان تا اواخــر دی ماه حدود ۱۳ 

درصد کاهش یافته بود به ثبات رسیده است.
اطالعات به دست آمده از ســامانه امالک کیلید 
نشــان می دهد در دو هفته ابتــدای بهمن ماه 
۱۳۹۹ نســبت به دو هفته قبــل از آن قیمتهای 
پیشنهادی مســكن از ســوی مالكان ۰.۳ )سه 
دهم( درصد افزایش یافته است. این رشد ناچیز 
در حد صفر که از نرخهای عرضه شــده در آگهی 

ها استخراج شده به مفهوم رسیدن بازار به سطح 
مقاومتی است که می تواند از افزایش اندک خرید 
و فروشهای شــب عید و توقف روند کاهشی نرخ 
ارز نشــأت گرفته باشــد. قیمت آگهی ها نسبت 
به زمان مشابه ســال گذشــته نیز ۱۲۹ درصد 
باال رفته؛ هرچند نرخهای قطعــی در دی ماه بر 
 اساس آمار بانک مرکزی از افزایش ۹۸ درصدی

حكایت دارد.
بررســی درصد تغییرات قیمت متر مربع آگهی 
ها در دو هفته ابتدای بهمن ماه در مقایســه با دو 
هفته آخر دی ماه نشــان می دهد که قیمتهای 
پیشنهادی در پنج منطقه شامل مناطق ۶، ۸، ۱۳، 
۱۴ و ۲۱ بین ۲ تا ۱۰ درصد کاهش، در ۹ منطقه 
شــامل مناطق ۲، ۳، ۴، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۲۲ 
بین ۱ تا ۱۱ درصد افزایــش و در دو منطقه ۱ و 
۵ ثبات داشته است. مناطق ۱۵ تا ۲۰ نیز به دلیل 

پایین بودن تعداد آگهی ها در این گزارش لحاظ 
نشده است.بیشترین افت قیمت در بین مناطق 
مذکور طی دو هفته ابتدای بهمن ماه نســبت به 
دو هفته آخر دی ماه در منطقه ۱۴ به میزان ۱۰ 
درصد رخ داده و تعداد آگهی ها ۴ درصد افزایش 
یافت. قیمتها در منطقه ۲۱ نیز ۹ درصد افت کرد 
و تعداد آگهی ها ۸ درصد باال رفت. در منطقه یک 
نرخ رشــد قیمت آگهی ها صفر بود در عین حال 
تعداد آگهی ها نسبت به دو هفته پایانی دی ماه 
۱۱ درصد کاهش یافت. در منطقه پنج که همواره 
رتبه یكم از نظر تعداد معامالت را دارد قیمتهای 
پیشــنهادی با ثبات همراه بوده و تعداد آگهی ها 
کاهش ۷ درصدی نشان می دهد. در منطقه شش 
قیمتها ۵ درصد پایین آمده و تعداد آگهی ها ۲۲ 
درصد رشد یافته است. در منطقه ۴ نیز به عنوان 
دومین منطقه پرمعامله شــهر تهران قیمتهای 

پیشــنهادی ۲ درصد افزایش و تعداد آگهی های 
ثبت شــده در ســامانه مذکور ۷ درصد افزایش 
یافته است.در منطقه ۱۱ با افزایش ۱۱ درصدی 
قیمتهای پیشنهادی و کاهش ۶۰ درصدی تعداد 
آگهی ها مواجه بودیــم. در منطقه ۲۲ قیمتها ۴ 
درصد و آگهی ها ۱۲ درصد رشــد یافت. منطقه 
۱۳ نیز با کاهــش ۷ درصدی قیمت مســكن و 
افت ۱۹ درصــدی تعداد آگهی هــا در دو هفته 
ابتدای بهمن ماه نســبت به دو هفته انتهایی دی 
ماه مواجه بوده است.ثبات قیمت در آگهی های 
مسكن در شــرایطی رخ داد که از نیمه آبان ماه و 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریكا و کاهش 
قیمت ارز نرخهای پیشنهادی در سامانه مذکور 
۲.۲ درصد کاهش پیدا کرد. در ادامه نیز دو افت 
۵.۵ و ۵ درصدی قیمتها در این سایت اتفاق افتاد 

تا اینكه در نیمه بهمن ماه به ثبات رسید.

آگهی مزایده مال غیر منقول )سند ذمه ای (
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۸۰۰۰۰۳ له خانم سوسن جهانی خامسلو و علیه آقای افشین جهانگیری آقبالغ با استناد به اجرائیه صادره نسبت به سند ازدواج شماره ۸۸۱ – 
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ دفتر ازدواج ۴۹ اردبیل مقدار دو دانگ مشاع از شش دانگ پالک ۱۶۷ فرعی از ۵۵۱۵ اصلی واقع در بخش ۱ اردبیل که سند مالكیت آن با شماره دفتر الكترونیک 
۰۹۱۳۹۶۲۰۳۰۳۰۰۱۰۱۰۰ به نام افشین جهانگیری آقبالغ ثبت و صادر گردیده است با حدود و مشخصات شماالً : دیوار به دیوار به طول ۵/۰۵ سانتی متر به ۵۵۱۵ اصلی ، شرقاً 
: دیوار به دیوار به طول ۲۰/۱۰ به شماره ۵ فرعی از ۵۵۱۵ اصلی ، جنوباً : دیوار و درب ورودی است به طول ۵ متر به شارع ، غرباً : اول دیواری است دوم دیوار به دیوار به طول ۲۰/۱۰ 
به شماره شصت و سه فرعی از ۵۵۱۵ اصلی که طبق نظر کارشناس رسمی کل شش دانگ به مبلغ ۶/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و میزان دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک موصوف به 
مبلغ ۲/۶۶۲/۶۶۶/۶۶۶ ریال ارزیابی گردیده است . ملک موصوف عبارت است از شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسكونی در قالب دو طبقه که طبقه اول به صورت انباری 
مسكونی و طبقه دوم به صورت مسكونی با اعیانی هر طبقه ۶۶ متر مربع و مساحت عرصه ۱۰۱ متر مربع به صورت تک خوابه و دارای هال پذیرایی و آشپزخانه بوده و دارای سازه 
اسكلت نیمه فلزی ، دارای نمای سنگ مرمریت می باشد . پنجره ها به صورت آلومینیومی تک جداره کف اتاق ها و پذیرایی سیمانی دیوار ها رنگ آمیزی شده و سقف آپارتمان ها به 
صورت گچ سفید ، آشپزخانه دارای کابینت ام دی اف و کف آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام سرامیک و دیوار های آن کاشی کاری شده می باشد . سیستم گرمایشی بخاری 
گازی می باشد دارای انشعابات آب و برق و گاز مستقل می باشد قدمت ساختمان حدوداً سال ۱۳۶۳ و مشرف به کوچه ۱۰ متری می باشد که برابر گزارش مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ 
مأمور اجرا ملک مزبور واقع در اردبیل ، بهشت فاطمه ، خیابان شرکت نفت ، کوچه آزادگان یک ، پالک ۱۳۲ بازداشت محلی گردیده است و از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 
روز چهارشنبه در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه شــهداء مابین میدان قدس و ججین از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده دو دانگ مشاع از شش دانگ 
از مبلغ ۲/۲۶۶/۶۶۶/۶۶۶ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول می گردد ضمناً چنان چه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد ؛ در ضمن طالبین می توانند تا 
روز مزایده جهت بازدید محلی به اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل مراجعه نمایند . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد . برنده مزایده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نكند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه 

اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.
مهری کشفی مقدم – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

آگهی مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰۰۸۳ شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری وانت نیسان دوگانه سوز مدل 
۱۳۹۲ رنگ آبی روغنی دارای شاسی شماره NAZPL۱۴۰BD۰۳۶۶۰۳۹ به شماره انتظامی ۹۱ – ۶۵۱ ی ۳۱ 
شماره موتور ۲۴Z – ۶۵۲۵۱۷ مورد بازداشتی پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰۰۸۳ متعلق به آقای حسین امان الهی 
می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی شش دانگ خودرو به مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و خودروی 
مزبور پس از درخواست بستانكار خانم سكینه خدائی قزل قیه و به موجب صورت جلسه بازداشت محلی ۴۰۱۴۷۵۴ 
تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ در پارکینگ ایثار توقیف گردیده است . وضعیت کارآیی موتور و گیربكس و دیفرانسیل در وضع 
موجود تلویحاً آماده به کار می باشد اتاق راننده و بار از برخی نقاط خوردگی جزئی داشته و به عملیات صافكاری 
مختصر و نقاشی نیاز دارد . سیستم برق و روشنایی سالم لیكن باتری خودرو به علت توقف طوالنی مدت فاقد نیرو و 
قدرت می باشد .  بیمه نامه شخص ثالث صادره از شرکت بیمه ایران تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ معتبر می باشد . کارکرد 
و استهالک الستیک های جلو در حدود ۵۰ درصد و الستیک های عقب در حدود ۱۰ درصد می باشد . خودروی 
مذکور مبلغ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ریال جریمه معوقه دارد . شش دانگ خودروی فوق الذکر از ساعت ۹ الی ۱۲ به تاریخ 
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ روز یک شنبه در محل توقیف خودرو واقع در اردبیل پارکینگ ایثار از طریق مزایده به فروش می 
رسد . متقاضیان جهت رؤیت خودرو می توانند با در دست داشتن این آگهی در ساعات اداری به پارکینگ مراجعه 
نمایند ؛ مزایده از مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و طبق 
ماده ۱۳۶ اصالح آئین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت S۱۰ از مبلغ پایه کارشناسی و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد . برنده مزایده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید . در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نكند مبلغ واریزی اولیه قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و کلیه هزینه های 
قانونی به عهده برنده مزایده است در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد . نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنان چه روز مزایده تعطیل رسمی 

اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد .
مهری کشفی مقدم – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

نوسانات اخیر بورس طبیعی نبود

قیمت در بازار مسکن فریز شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ورود قیمت سکه به کانال ۱۱ میلیون تومانی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )دوشنبه( با افزایش ۵۶۰ هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه )۱۹ بهمن ماه( ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم سکه بهار 

آزادی ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.عالوه براین، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار میلیون ۸۰۰ هزار تومان رسید، انس جهانی طال نیز امروز یکهزار و ۸۱۵ دالرو ۵۵سنت فروخته شد.
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صرفه اقتصادی مصرف فرآورده های گوشتی
مصطفی معروف خانی، رئیس اتحادیه فرآورده های گوشتی 

افرایش قیمت فرآورده های گوشتی به میزان کیلویی 200 هزار تومان در هیچ کدام از واحدهای صنفی صورت نگرفته و به شدت این موضوع تکذیب می شود. در حال حاضر قیمت درجه یک ترین کالباس هر کیلو 160 هزار تومان است و 
تعجب این است که در در این شرایطی برخی سعی دارند جو جامعه را خراب کرده و مردم را نگران کنند. البته ممکن است در رابطه با سوسیس و کالباس های وکیوم شده به دلیل ویوم ها، سلفون ها و هزینه های بسته بندی تفاوت قیمت 5 

تا 10 هزار تومان را داشته باشیم اما باز هم این مقدار به 200 هزار تومان نخواهد رسید. 
در واحدهای صنفی فروش این فرآورده ها این چنین قیمت هایی وجود ندارد. خواهش ما این است که در صورت مشاهده گرانفروشی در این محصوالت مردم حتما با شماره 124 تعزیرات تماس بگیرند و تخلفات را گزارش کنند.در حال حاضر 
که مصرف گوشت برای خانوار به صرفه نیست و گرانی گوشت را داریم مردم روز به روز که می گذرد با این محصوالت بیشتر آشنا شده اند و مصرف افزایش پیدا کرده است. سرانه مصرف این فرآورده ها در کشورهای اروپایی 50 تا 60 کیلو است 
در حالی که تا مدت ها سرانه مصرف در ایران 3 تا 4 کیلو بوده و امروز به 10 کیلو رسیده است. در شرایطی که مردم به دلیل کرونا کمتر به رستوران ها و فست فودها مراجعه می کنند با خرید این فرآورده ها در منزل، اقدام به تهیه غذا کرده اند. 
این محصول صفر تا صد آن مصرف می شود و دور ریز ندارد بنابراین تمایل مردم به مصرف آن بیشتر شده است در حالی که یک کیلو مرغ حداقل 300 گرم دورریز دارد و در شرایط کنونی خرید مرغ و گوشت کمتر شده است. تا حدود 20 تا 
25 سال پیش، سوسیس و کالباس جزو غذاهای تفریحی بود و برخی خانواده ها به ندرت از آن استفاده می کردند. در روزها و ماه های اخیر، تغییر شرایط اقتصادی و به خصوص گرانی گوشت و مرغ و کاهش قدرت خرید مردم، موجب شده 
بسیاری از خانواده های کم درآمد، این اقالم را جایگزین گوشت و مرغ در سبد مصرفی خود کنند. فرآورده های گوشتی به دلیل داشتن قیمت مناسب نسبت به گوشت قرمز صرفه بیشتری برای مردم دارد. یک کیلو گوشت برای خانوار بسیار 

گرانتر تمام می شود اما فرآورده های گوشتی با درصد باالی گوشت قیمت بسیار کمتری دارند. 

گزارش های منتشــر شده 
نشــان می دهد که قیمت 
فرآورده های گوشــتی که 
پرمصرف ترین آنها کالباس 
و سوسیس اســت افزایش 
زیادی داشته و به مرز کیلویی 165 هزار تومان رسیده 

است. این در حالی اســت که در مدت اخیر متولیان 
از کاهش مصرف گوشت در کشــور و استفاده بیشتر 
از سوســیس و کالباس خبر داده اند. وضعیت بودجه 
خانواده ها طوری شده که مردم ترجیح می دهند به جای 
گوشت قرمز، سوسیس و کالباس بخرند. از سوی دیگر 
گرانی فرآورده های گوشتی موجب تعطیلی بسیاری 
از فست فودها شده که به دلیل بحران کرونا مدتها در 

تعطیلی به سر بردند و درآمد چندانی نیز ندارند. 
در این رابطه رییس سازمان امور عشایر ایران از کاهش 

40 درصدی مصرف گوشت قرمز در کشور خبر داده و 
می گوید: در شــرایط کرونا مصرف و تقاضای گوشت 
قرمز در  کشــورمان 40 درصد کاهش یافته اســت. 
برای جلوگیری از قاچــاق دام، وزارت جهاد طرحی 
نوشته است که بر اساس آن اجازه صادرات 10 درصد 
دام تولیدی کشــور داده خواهد شــد. به گفته وی، 
قیمت هر کیلوگرم دام زنده عشــایر حدود 3.5 یورو 
 خواهد بود که می تواند ارزآوری مناسبی برای کشور 

داشته باشد.

استاندارد سرانه مصرف گوشــت در سطح جهان 12 
تا 12 و نیم کیلو در ســال است که قبال سرانه مصرف 
گوشت در ایران به همین میزان بود اما کم کم به خاطر 
افزایش قیمت، کمبود بودجه و کاهش توان خرید مردم 
اکنون سرانه مصرف گوشت مردم در ایران به 8 کیلو در 
سال رسیده است. البته ممکن است برخی از مناطق 
مرفه نشــین توان بیشــتری در خرید گوشت داشته 
باشد و برخی از مناطق محروم توان خرید گوشت شان 

کمتر باشد.

افزایش  قیمت ها،  فرآورده های گوشتی را هم از سبد خرید خانوار حذف كرد

سبقت قیمت سوسیس و کالباس از گوشت
فرآورده های گوشتی جایگزین گوشت و مرغ در سبد مصرفی خانوار                                           شکاف ۶۰ درصدی مصرف گوشت در ایران با میانگین جهانی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تبلیغــات و بازارگرمــی، 
قیمت آپارتمــان و امالک 
در شــهرهای اطراف تهران 
بخصوص پردیس را افزایش 
داد. نابسامانی بازار مسکن، 
افزایش نرخ اجاره بها و اعمال ســلیقه ای نرخ ها سه 
ضلع موثر در رشــد حاشیه نشــینی در کشور است. 
آمارهای منتشر شده نشان می دهد که میلیون ها نفر 
در شهرهای اطراف تهران سکونت دارند که هر روز بر 
این آمار افزوده می شود. گزارش هایی که از سال گذشته 
تا به امروز منتشر شده نشــان دهنده رشد مهاجرت 

معکوس و افزایش جمعیت شهرهای جدید است.
این در حالی است که با افزایش فعالیت مشاوران امالک 
در شهرهای حاشیه تهران قیمت زمین و مسکن در این 
مناطق رشد داشته و معامالت تا حدودی رونق گرفته 
است. کسادی بازار مسکن در تهران به دلیل گرانی های 
بی سابقه و رکود معامالت مشاوران امالک به تبلیغات و 
بازارگرمی سعی در کشاندن مردم به شهرهای حاشیه 

پایتخت دارند و تا حدودی هم ایــن تالش به نتیجه 
رسیده است. 

در حال حاضر بر اســاس اخبار منتشر شده قرار است 
مترو پردیس راه اندازی شود و همین مهم ترین دلیل 
برای کوچ مردم و افرادی است که توانایی خرید مسکن و 

پرداخت اجاره بهای بسیار باال در تهران را ندارند همین 
است. به هر ترتیب شهرهای اطراف تهران مانند پرند، 
هشتگرد، پاکدشــت، پردیس و... امروز به شهرهای 
مورد استقبال مردم تبدیل شده اند و مشاوران امالک 
نیز حضوری پررنــگ در این مناطق دارنــد. البته در 

گیر و دار اســتقبال از این مناطق فعالیت دالالن بازار 
مسکن نیز دیده می شــود که ضرروت دارد به منظور 
رفاه حال مردم و جلوگیری از انــواع کالهبرداری ها 
 نظارت بر واحدهای عرضه کننده مسکن در این شهرها 

وجود داشته باشد. 

گرانی مسکن در تهران مردم را به سمت شهرهای اطراف سوق داده است

افزایش اجاره نشینی در حاشیه شهرها

بالتکلیفی بازار مسکن
میثم مهرپور، کارشناس مسکن

به هر حال با افزایش قمیت مسکن و عدم تناسب قدرت خرید و رشد درآمد افراد، عموما افراد مستاجر توانایی تدوام این روند را در تهران و شهرهای بزرگ ندارند و به حاشیه تهران نقل مکان می کنند. این اتفاق نه تنها در تهران بلکه در عموم شهرهای 
بزرگ و حتی در برخی موارد شهرهای کوچکتر افتاده است. البته از سوی دیگر در رابطه با شهر پردیس که امروزه از استقبال بیشتری برای مهاجرت برخوردار شده گسترش مترو باعث سهولت رفت و آمد خواهد شد و این گزینه بسیار مهمی در 
انتخاب این شهر برای سکونت است.  در این میان طبیعی است که مشاوران امالک که در خود تهران با وجود افزایش قمیت ها و روبرویی با رکود تورمی درآمدی ندارند در این مناطق حضور داشته باشند. وقتی عرضه و تقاضا در این مناطق افزایش 
پیدا کرده مشاوران امالک هم فرصت را غنیمت شمرده اند و تبلیغات و بازارگرمی می کنند. در حال حاضر در تهران رکود تورمی داریم و معامالت بسیار کم شده است و رونقی در معامالت وجود ندارد. بنابراین با این قدرت خرید دیگر کمتر کسی 
توانایی پرداخت اجاره را دارد. در مورد خرید مسکن نیز که به هیچ عنوان نمی توان حرفی زد چراکه بیشتر افرادی که از تهران مهاجرت می کنند در شهرهای اطراف تهران و مسکن مهر نیز مجبور به انتخاب اجاره نشینی هستند. درآمدها آنقدر افزایش 
نداشته که مردم حتی بتوانند برای خرید مسکن مهر و خانه در اطراف تهران و شهرهای جدید اقدام کنند. متاسفانه رقابت ناسالمی برای تعیین نرخ اجاره بها در جریان است که نتیجه آن افزایش مستاجران و کاهش قدرت خرید مردم است.  به طور 
حتم ادامه روند فعلی نه تنها خرید خانه را برای اقشار مختلف جامعه سخت تر می کند بلکه افزایش اجاره نشینی در حاشیه شهرها را نیز رقم می زند. متاسفانه عرضه مسکن هم متناسب با تقاضای مسکن نیست. موضوعی که بارها و بارها در رابط با 
اهمیت آن صحبت شده و کمترین توجهی به آن وجود داشته است. دولت باید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی احداث می کرد اما هر سال فقط حدود 400 هزار واحد ساخت و همین امر باعث شده تا االن با کمبود مسکن مواجه شویم قیمت ها سر 
به فلک بکشد. با توجه به اینکه بزرگترین مشکل در حوزه مسکن، عدم عرضه مناسب است؛ دولت باید از طریق ادامه سیاست هایی مثل مسکن مهر، کمک به انبوه سازان و واگذاری زمین رایگان به آن ها، طرف عرضه را به شدت تقویت کند که این 
موارد را تاکنون انجام نداده است. برای کاهش جمعیت اجاره نشین در کشور که در سال های اخیر روند صعودی داشته باید برنامه هایی در بحث تامین مسکن صورت بگیرد تا به این ترتیب عرضه و تقاضا در یک محور قرار گرفته و حباب قیمت در 
بحث مسکن شکسته شود. مهاجرت معکوس می تواند تا حدی از تراکم جمعیتی شهرهای بزرگ مثل تهران بکاهد و وضعیت را بهتر کند البته بسیاری از این مهاجران در حاشیه شهرها زندگی می کنند و در قیمت مسکن خیلی مشکل ساز نیست.

امروز بازار مسکن درگیر سیاست های انتظاری و بالتکلیفی اقتصادی است. هنوز نه سازنده و نه خریدار و نه فروشنده نمی دانند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. همه بالتکلیف هستند. سازنده ها بخصوص که مهم ترین اصل برای عرضه 
مسکن هستند دست نگه داشته اند و ساخت و سازی به آن صورت وجود ندارد. انتظارها با آمدن بایدن در بازار مسکن تقویت شده است. 
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معاون وزیر صمت گفــت: دی ماه امســال 21 هزار و 
۹2 فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کاالها 
و خدمات از طریق ســتاد خبری مســتقر در سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها دریافت شده است.
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، عبــاس تابش اظهار 
داشــت: دی ماه امســال 21 هزار و ۹2 فقره گزارش و 
شکایت مردمی در خصوص کاالها و خدمات از طریق 
ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها دریافت شده اســت. از مجموعه شکایت های 
دریافت شده 20 هزار و 6۷۷ فقره معادل ۹8 درصد قابل 
پیگیری و 415 فقره معادل 2 درصد غیر قابل پیگیری 

بوده است.
وی تصریح کرد: از مجموع شکایت های رسیدگی شده 5 
پنج هزار و 628 فقره معادل 26 درصد منجر به تنظیم 
برگ گزارش بازرســی، هفت هزار و ۹21 فقره معادل 
38 درصد منجر به عدم احراز تخلف و هفت هزار و 543 
فقره معادل 36 درصد به علت انجام کار کارشناســی 
در حال پیگیری است.رئیس سازمان حمایت با اعالم 
این که از این تعداد شکایت ، 18 هزار و 83۷ فقره معادل 
8۹ درصد مربوط به کاال بوده اســت، گفــت: 2 هزار و 
255 فقره مربوط به خدمات بوده که معادل 11 درصد 
شکایات است.وی اضافه کرد: بیشترین شکایت دریافت 
شده در بخش کاال مربوط به انواع نان، روغن مایع و در 

بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک 
و رستوران های غذاخوری اســت. تابش با اعالم اینکه 
بیشترین شــکایت ها بر اســاس نوع تخلف مربوط به 
گران فروشی و تقلب است، گفت: در ارتباط با چگونگی 
دریافت شکایت ها در مجموع 14 هزار و 860 فقره معادل 
۷1 درصد به صورت تلفنی، 2 هزار و 846 فقره معادل 13 
درصد به صورت حضوری و سه هزار و 386 فقره معادل 

16 درصد به صورت کتبی بوده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ادامه داد: مجموع شــکایات دریافتی در دی ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل )22 هزار و 86 فقره( 
کاهش پنج درصدی داشته است و استان های تهران، 
خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد 
شکایات و استان های کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، 
زنجان و ایالم با کاهش شــکایات مواجه بودند.تابش 
بیان داشت: سهم شکایت های بررسی شده متخلف و 
غیرمتخلف از کل شکایات قابل پیگیری در دی ماه امسال 
به میزان 64 درصد بوده که نســبت به آذرماه امسال 
2 درصد کاهش داشته اســت.وی اعالم کرد: بر اساس 
تدابیر اتخاذ شده، از مجموعه شکایات رسیدگی شده 
که منجر به تخلف شده اند 680 فقره منجر به مصالحه و 
جلب رضایت شاکیان شده و از تشکیل و ارجاع پرونده به 

تعزیرات و دیگر محاکم اجتناب شده است.

روند ریزشی قیمت مسکن در شهر تهران پس از 2.5 
ماه که حدود 13 درصد کاهش پیدا کرده بود از ابتدای 
بهمن ماه متوقف شــده و در عین حال تمایل برای 
فروش نیز ۹ درصد کاهش یافته اســت.بازار مسکن 
پایتخت پــس از 2.5 ماه ریزش نرخهــا به مقاومت 
قیمتی رسیده است. پس از آنکه در دی ماه نرخهای 
قطعی معامالت 1.8 درصد افزایش پیدا کرد، قیمتهای 
پیشنهادی نیز که از نیمه آبان تا اواخر دی ماه حدود 13 

درصد کاهش یافته بود به ثبات رسیده است.
اطالعات به دست آمده از سامانه امالک کیلید نشان 
می دهد در دو هفته ابتدای بهمن ماه 13۹۹ نسبت 
به دو هفته قبل از آن قیمتهای پیشــنهادی مسکن 
از سوی مالکان 0.3 )ســه دهم( درصد افزایش یافته 
است. این رشد ناچیز در حد صفر که از نرخهای عرضه 
شده در آگهی ها استخراج شده به مفهوم رسیدن بازار 
به سطح مقاومتی است که می تواند از افزایش اندک 
خرید و فروشهای شب عید و توقف روند کاهشی نرخ 
ارز نشأت گرفته باشد. قیمت آگهی ها نسبت به زمان 
مشابه سال گذشته نیز 12۹ درصد باال رفته؛ هرچند 
نرخهای قطعی در دی ماه بر اساس آمار بانک مرکزی 

از افزایش ۹8 درصدی حکایت دارد. بررســی درصد 
تغییرات قیمت متر مربع آگهی ها در دو هفته ابتدای 
بهمن ماه در مقایسه با دو هفته آخر دی ماه نشان می 
دهد که قیمتهای پیشــنهادی در پنج منطقه شامل 
مناطق 6، 8، 13، 14 و 21 بین 2 تا 10 درصد کاهش، 
در ۹ منطقه شامل مناطق 2، 3، 4، ۷، ۹، 10، 11، 12 
و 22 بین 1 تا 11 درصد افزایش و در دو منطقه 1 و 5 
ثبات داشته است. مناطق 15 تا 20 نیز به دلیل پایین 
بودن تعداد آگهی ها در این گزارش لحاظ نشده است.
بیشترین افت قیمت در بین مناطق مذکور طی دو هفته 
ابتدای بهمن ماه نســبت به دو هفته آخر دی ماه در 
منطقه 14 به میزان 10 درصد رخ داده و تعداد آگهی 
ها 4 درصد افزایش یافت. قیمتها در منطقه 21 نیز ۹ 
درصد افت کرد و تعداد آگهی ها 8 درصد باال رفت. در 
منطقه یک نرخ رشد قیمت آگهی ها صفر بود در عین 
حال تعداد آگهی ها نسبت به دو هفته پایانی دی ماه 
11 درصد کاهش یافت. در منطقه پنج که همواره رتبه 
یکم از نظر تعداد معامالت را دارد قیمتهای پیشنهادی 
با ثبات همراه بوده و تعداد آگهی ها کاهش ۷ درصدی 

نشان می دهد. 

بر اساس اعالم وزارت کار اعتبار پروانه کار همه اتباع 
خارجی به طورخودکار تا پایان بهمن ماه تمدید شده 

و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
در ماههای گذشته به دلیل شــیوع ویروس کرونا، 
رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی به 
منظور قطع زنجیره کرونا مورد تاکید قرار گرفته است 
از این رو برای آنکه کارفرمایان در ارتباط با بکارگیری 
نیروهای کار خارجی دچار مشکل نشوند، وزارت کار 
تمدید اعتبار پروانه کار اتباع خارجی را پیرو دستور 
معاون اقتصادی رئیس جمهــوری مبنی بر تمدید 
خودکار اعتبار همه مجوزهای صادره از سوی دولت، در 
دستور کار قرار داده است.بر این اساس پروانه کار اتباع 
خارجی که اعتبار آن از اول آذر ماه و از تاریخ 1/۹/۹۹ 
منقضی می شــود، بدون نیاز به مراجعه حضوری تا 

پایان بهمن ماه تمدید شده است.
محســن ابراهیمیـ  مدیرکل اشتغال اتباع خارجی 
وزارت کارـ از تمدید خــودکار اعتبار پروانه کار همه 
اتباع خارجی بدون نیاز به مراجعه حضوری تا پایان 
بهمن ماه خبر داده و می گوید: هــدف از این طرح 
رعایت دســتورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی و 
قطع زنجیره کرونا است.وی با اشاره به آماری از حضور 
اتباع بیگانه در کشور می گوید: 86 درصد مهاجرین از 

افغانستان برای کسب و کار وارد کشور شده اند.آنطور 
که ابراهیمی گفته 60 درصــد مهاجرین در صنعت 
ساختمان و مابقی در بخش های کشاورزی، خدمات و 

تولید اشتغال دارند.
بر اساس قانون، استخدام و اشتغال اتباع بیگانه بدون  
پروانه کار در کشور ممنوع است و قانون کار در ماده 
120 صراحتا اعالم کرده اتباع بیگانه نمی توانند در 
ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با 
حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین نامه های 
مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشــند.وزارت کار 
به موجب قانون کار مکلف شــده با رعایت شرایطی 
از قبیل داشتن تخصص کافی برای شغل، نسبت به 
صدور روادید با حق کار مشــخص و پروانه کار برای 
اتباع بیگانه اقدام کند و بر همین اساس کارفرمایان 
 را به اســتفاده از اتبــاع خارجــی دارای پروانه کار 

ملزم کرده است.
ماده 181 قانون کار، کارفرمایانــی که اتباع بیگانه 
فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی شده را بکار 
بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید 
شده بپذیرند و در صورت قطع رابطه کاری با کارفرما 
مراتب را به وزارت کار اعالم نکنند، مشمول جریمه و 

برخورد قانونی می داند.

در حالی که طی سالهای گذشته انگیزه زنان برای ورود به 
بازار کار و کسب استقالل مالی افزایش یافته اما به اعتقاد 
کارشناسان بخشی از زنان شــاغل با وجود مشارکت 
در عرصه های اقتصادی و اجتماعی هنوز به دالیلی از 
جمله دستمزد پایین، نبود فرصتهای برابر با مردان و 
نگاه محدود و سنتی به موضوع کار زنان آنطور که باید 
جایگاه خود را در بازار کار پیدا نکرده اند.بی تردید بدون 
مشارکت جدی زنان در عرصه های مختلف اقتصادی و 
اجتماعی توسعه پایدار محقق نمی شود. خوشبختانه 
طی سالهای گذشته حضور زنان در بازار کار و فعالیتهای 
اقتصادی پررنگ بوده و ســهم زنان در مشــارکتهای 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افزایش داشــته است. 
پیش از انقالب تنها 6 درصــد فارغ التحصیالن را زنان 
تشکیل می دادند در حالی که امروز این رقم به 45 درصد 
رسیده است به نحوی که در گذشته حدود یک درصد 
کرسی استادی دانشگاهها به زنان اختصاص داشت ولی 

امروز این رقم به 20 درصد افزایش یافته است.به گفته 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ مشارکت اقتصادی 
زنان در گذشــته 3 درصد بود که این رقــم با افزایش 
5 برابری به حدود 15 درصد در حال حاضر رســیده 
که اگرچه تا نقطه مطلوب فاصله داریم اما رقم خوبی 
است.شریعتمداری بهره مندی از مشارکت زنان نخبه 
و جامعه زنان در بخش های مختلف کشور را ضروری 
دانسته و بر لزوم توانمندسازی زنان در سایر حوزه ها، 
 حمایــت از کارآفرینان زن و مشــارکت دادن زنان در 
حوزه های مدیریتی به صورت سیســتماتیک تاکید 
دارد. در میان بخشــهای اقتصادی، ســهم شاغالن 
بخش خدمات نســبت به سایر بخشــها بیشتر است 
و بررســی ها نشــان می دهد که در بخش خدمات، 
سهم اشتغال زنان بیش از 50 درصد و بیشتر از سهم 
 مردان است که از رشد باالی سهم اشتغال زنان در این 

بخش حکایت دارد.

ثبات قیمت و كاهش عرضه مسکن در آگهی ها

قیمت در بازار مسکن فریز شد

اعتبار پروانه كار اتباع خارجی تا آخر بهمن تمدید شد

۶۰ درصد مهاجرین در بخش ساختمان مشغول کارند

اشتیاق باالی زنان برای ورود به بازار کار

معاون وزیر صمت اعالم كرد

دریافت ۲۱ هزار شکایت مردمی درباره کاال و خدمات در دی ماه
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سورنا ستاری:
برج های فناوری دانشگاه ها تجهيز می شوند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: معاونت علمی به تجهیز ساختمان هایی که 
دانشگاه ها برای استقرار شرکت های دانش بنیان و راه اندازی برج های فناوری اختصاص 
می دهند، کمک می کند.سورنا ستاری ۲۰ بهمن ماه در افتتاح مجموعه شتاب دهنده ها، 
اتاق های تمیز و شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: الگوی ایجاد 
برج فناوری در دانشگاه علوم پزشکی باید در سایر دانشگاه ها نیز پیاده شود. امیدواریم 
دانشگاه ها بتوانند از درآمد شرکت های دانش بنیان که در برج های فناوری مستقر هستند 
درآمد خود را افزایش دهند.وی با اشاره به بازدید چند ماه گذشته خود از این برج فناوری 
یادآور شد: هر زمان که برای بازدید به این برج می آیم محصوالت جدید و شرکت های 
دانش بنیان جدید می بینم که این نشان دهنده زایش حوزه زیست فناوری و زیست بوم 

دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه های علم و فناوری است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: حجم زیادی از سرمایه گذاری خطر 
پذیر در حوزه دانش بنیان ها در این دانشــگاه صورت گرفته است که به دلیل اهمیت 

حوزه هایی است که این شرکت ها به آن وارد شده اند.
وی یادآور شد: شرکت های دانش بنیان ایرانی به فناوری های فوق پیشرفته وارد شده 
اند. محصول CAR T Cell که اکنون در مرحله کارآزمایی بالینی در این دانشــگاه و 
زیرمجموعه برج فناوری است، یک امید آفرینی بالقوه برای درمان های سرطان محسوب 
می شود. در حال حاضر در خارج از ایران هزینه درمان یک بیمار با این روش بیش از ۴۰۰ 

هزار دالر است و تنها حدود دو سال از عمر این فناوری در دنیا می گذرد.
ستاری با اشاره به محصوالت دانش بنیانی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شده 
است گفت: تست های جدید تشخیص کرونا و چسب های بعد از عمل برای چشم و پوست 
از جمله فرآورده هایی هستند که از فناوری های خیلی پیشرفته استفاده می کنند و این 
بسیار غرورآفرین است.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به بازگشت نخبگان 
به کشور و فعالیت در شرکت های دانش بنیان گفت: هم اکنون در همین برج فناوری تعداد 

زیادی از نخبگانی که از خارج بازگشته اند مشغول فعالیت هستند.

موافقان و مخالفان بازگشت قيمت به آگهی های 
اينترنتی چه می گويند؟

بعد از فراهم شدن مجدد امکان درج قیمت در آگهی های خانه و خودرو روی پلتفرم ها و 
سایت های اینترنتی خبری از طغیان و سرکشی قیمت ها نشد. علی رغم نوسانات دالر، بازار 
آرام و سربه راه ماند و حتی تا حدودی شاهد نزولی شدن قیمت ها بودیم. این اتفاق درست 
نقطه مقابل پیش بینی افرادی است که ۸ ماه پیش به این بهانه باعث حذف قیمت ها 
شدند. گروهی که می گفتند عامل افزایش قیمت ها و آشفتگی بازار همین شفافیت در 
قیمت گذاری در سرویس های آنالین است. در نهایت تصمیم آن ها برای حذف قیمت ها 
جز هزینه و دردسر اضافه برای شهروندان حاصل دیگری نداشت. حاال اما از چند هفته 
پیش این دستورالعمل پراشکال کنار گذاشته شده و قیمت ها به آگهی های اینترنتی 
برگشته است؛ اتفاقی که با استقبال افکار عمومی هم مواجه شده و نتایج سه نظرسنجی 
که در سه کانال مختلف تلگرامی با مخاطبان میلیونی انجام شده نشان می دهد بیش از ۷۰ 

درصد کاربران از بازگشت قیمت به پلتفرم های آنالین ابراز رضایت کردند.

استدالل موافقان درج قیمت ها چیست؟
عالوه بر کاربران طیف وسیعی از کارشناسان و مسئوالن هم پیش از این در مصاحبه ها و 
اظهار نظرهای مختلف موافقت خود را با بازگشت قیمت ها اعالم کردند. استدالل آن ها 
این است که وقتی قیمت ها شفاف باشد کمتر احتمال کالهبرداری و سوء استفاده وجود 
دارد. ضمن این که زمینه فساد و اقدامات مجرمانه هم با این شفافیت برچیده می شود. این 
نکته ای است که چندین نماینده مجلس در گفت وگوهای مختلف بیان کرده اند. مهدی 
طغیانی )سخنگوی کمیسیون اقتصادی( و ناصر موسوی الرگانی از همین کمیسیون، 
در کنار حجت اهلل فیروزی از کمیسیون صنایع و اقبال شاکری و علیرضا سلیمی و... به 
این نکته اشاره کرده بودند که حذف قیمت ها اگر قرار بود مفید باشد که در ماه های اخیر 
قیمت ها این قدر باال نمی رفت. اشاره آن ها در واقع به این نکته است که در همین بازه زمانی 
که امکان درج قیمت در اگهی های اینترنتی وجود نداشت قیمت خودرو بیش از ۶۵ درصد 
افزایش داشت و متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان در تهران از ۱۵.۵ میلیون تومان 

در ابتدای سال به ۲۷ میلیون تومان در انتهای پاییز رسید.
 از بین کارشناسان هم به طور مشخص فرید زاوه و امیرحسین کاکایی که در زمینه صنعت 
خودرو صاحب نظر هستند در مصاحبه و یادداشت هایی اعالم کردند حذف قیمت ها 
صرفا منجر به افزایش هزینه مشتریان شده است. این نکته ای است که داده های آماری 
سایت دیوار هم تایید می کند. دم دستی ترین هزینه ای که حذف قیمت ها بر دوش مردم 
گذاشته بود، همین افزایش هزینه تماس تلفنی است. اتفاقی که به طور مستقیم البته به 
سود اپراتورهای تلفن همراه بوده است. داده های آماری ثبت شده از میزان کلیک روی 
گزینه تماس با فروشنده در دیوار نشان می دهد اهالی پایتخت صرفا در مورد آگهی های 
مسکن مجبور به ۷۵ هزار ساعت تماس تلفنی بیشتر در این ۸ ماه شدند که به عبارتی 
معادل از دست رفتن ۲۷۰ میلیون تومان برای آن ها است. در مورد آگهی های خودرو هم 
ماجرا دراماتیک تر می شود چون کاربران را در سطح کشور وادار به ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار 
ساعت مکالمه اضافه و غیرضروری کرده و البته ۹ میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان درآمد 
عاید اپراتورها شده است. لب کالم این است که موافقان بازگشت قیمت ها می گویند چرا 
باید مردم را با این هزینه های اضافه و اتالف وقت و رفت و آمد بیشــتر جریمه کنیم؟ از 
سوی دیگر هم معتقدند که این کار باعث حذف شفافیت از بازار می شود که زمینه ساز 

فساد است.

مخالفان چه می گویند؟
افرادی که معتقدند نباید قیمت ها در آگهی های اینترنتی درج شوند می گویند این کار 
باعث التهاب بازار می شود. محمد اسالمی وزیر راه یکی از افراد است که مصرانه می گوید 
باید قیمت مسکن از پلتفرم های اینترنتی حذف شوند. به گفته او درج قیمت ها »ذهن 
جامعه را منحرف کرده و برای عده ای توهم ایجاد می کند«. برداشتی که می توان از این 
صحبت ها این است که اگر فرض کنیم پلتفرم ها دماسنجی برای وضعیت بازار باشد، دیده 
شدن دمای بازار باعث »ایجاد توهم« می شود، پس باید با حذف آن و شکستن دماسنج 
اجازه ندهیم کسی »ذهن جامعه را منحرف کند!« مشابه این اظهارات را رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک هم بارها مطرح کرده و از تعابیری مثل قماربــازی و دالل بازی برای 
آگهی های اینترنتی استفاده کرده است. این در حالی است که خود این اتحادیه که یکی 
از اعضای مهم آن نیز درگیر پرونده فساد است، یک بار برای ایجاد پلتفرمی مختص خود 
تالشی ناکام داشته و اخیرا هم با یکی زا پلتفرم های نوپا قرارداد همکاری امضا کرده است!

برای شرکت در نشستی تجاری
40 شركت دانش بنيان به ارمنستان می روند 

نشست تجاری و فناوری ایران در ارمنستان ۲۸ بهمن تا اول اسفندماه برگزار می شود، این 
رویداد تالشی برای توسعه بازار محصوالت ایران ساخت است. ارتباطات بین المللی یکی از 
ضروریات اولیه در فرآیند بین المللی شدن شرکت ها و صادرات محصوالت و خدمات است. 
یکی از اقدامات موثر در این زمینه، حضور این شرکت ها در قالب هیات های تجاری در دیگر 
کشور ها است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز یکی از حامیان این کار است 
و فضایی مناسب برای حضور آن ها در سطح بین المللی فراهم کرده است.آخرین روز های 
بهمن و اول اسفندماه سال جاری، یک هیات ۴۰ نفره تجاری از ایران به کشور ارمنستان 
می رود. این هیات فناور با حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به این کشور اعزام می شوند.

اخبار

رییس کل بانک مرکزی:
۲هزار کارت بانکی فعال در درگاه های قمار اینترنتی باطل شدند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با همکاری قوه قضائیه بیش از ۲ هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می شد، شناسایی و باطل شده اند.

فعاالن رمزارزهــا در داخل 
کشــور در حالی با مشکالت 
بســیاری از جملــه بگیر و 
ببندها، ضبط دســتگاه ها 
به بهانه قاچاق بودن، تعرفه 
باالی برق و گاز و در موارد جدید قطعی برق در روزهای 
پیک مصرف مواجه اند که گویا سازمان های مختلف 
دیواری کوتاه تر از آنها برای سختگیری و سنگ اندازی 
پیدا نکرده انــد. در این میان چینی ها، لهســتانی ها، 
هندی ها و ترکیه ای ها خونشان با ایرانی ها یکی نیست 
و همین باعث شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران 

جوالنگاه مزارع بیت کوین خارجی ها باشد. 

چینی ها، لهستانی ها و هندی ها در مزارع 
استخراج بیت کوین ایران مجوز رسمی دارند

طبق گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در مزارع 
استخراج بیت کوین در ایران، شــاهد سرمایه گذاری 
لهستانی ها، چینی ها و هندی ها هستیم و این سه کشور 
به صورت رسمی مجوز گرفته و در حال استخراج بیت 

کوین هستند.

50 درصد ظرفیتی که برای صنعت رمزارز 
مجوز صادر شده، در دست چینی هاست

یک کارشناس صنعت رمزارز که خواست نامش فاش 
نشود، در گفتگو با »کســب و کار« می گوید: »دلیل 
اینکه نام چینی ها در رفســنجان مطرح شد، این بود 
که حجم زیادی ســرمایه گذاری کردند. در حالی که 
کشورهای دیگری هم از سال های قبل وارد ایران شده 

و شروع به فعالیت کردند.«

چه کشورهایی در ایران مزارع استخراج ارز 
دیجیتال دارند؟

این کارشناس حوزه رمزارز در پاسخ به سوال »کسب و کار« 
مبنی بر اینکه چه کشــورهایی در ایران در حوزه ماینینگ 
سرمایه گذاری کردند، می گوید: »هرچند نام چینی ها در 
رفسنجان مطرح است، اما پیش از چین، کشورهای دیگری 
ازجمله ترکیه، هند، لهستان، اســپانیا و... نیز در ایران در 
حوزه ماین بیت کوین ســرمایه گذاری کردند؛ ولی حجم 
سرمایه آنها حجم پایین تری بوده است. کشور چین به این 
دلیل نامش بر سر زبان ها افتاد که ظرفیتی که در آن منطقه 
سرمایه گذاری شــده، بیش از ۵۰ درصد ظرفیتی است که 

برای این صنعت مجوز صادر شده است. 

خروج سرمایه گذاران داخلی حوزه رمزارز 
به کشورهای آسیای میانه

وی که به دلیل فضای امنیتی خاصی که بر این حوزه 
حاکم شده نخواســت نامش گفته شــود، ادامه داد: 
»در کیش شــرکت های خارجی دیگری هستند که 
در این زمینه ســرمایه گذاری کرده اند. در »منطقه 
ویژه اقتصادی پیام« نیز یک شــرکت هندی فعالیت 
دارد و ســال های ســال اســت که همچنــان فعال 
اســت و قبل از اینکه قانون در این حوزه وضع شــود، 
در این منطقه مســتقر بودنــد. این در حالی اســت 
 که منافع این شــرکت ها به جیب ســرمایه گذاران 

می رود.«

10 درصد برق واگذارشده به حوزه رمزارزها 
در دست ایرانی ها

برآوردهای »کسب و کار« از فعاالن این حوزه نشان می 
دهد ایرانی ها به دلیل وجود موانع و سنگ اندازی های 
داخلی عمال عطای این صنعــت در داخل را به لقای آن 
بخشیده اند و کشور »قزاقستان« را برای سرمایه گذاری 
در حوزه ارزهای دیجیتال انتخاب و مهاجرت کرده اند. در 
داخل کشور در سرزمین اصلی حدود 3۰ تا ۴۰ مگاوات 
برق واگذار شده؛ یعنی ۱۰ درصد آن چیزی که در مناطق 
ویژه و آزاد برای این صنعت واگذار شــده است. این آمار 
نشان می دهد کسی در داخل کشور نمی تواند کار کند. 

مهاجــرت ایرانی ها به قزاقســتان برای 
استخراج رمزارز 

ایران در حالی در رتبه ششم استخراج رمزارز در سراسر 
جهان قرار گرفته که این رتبه مدیون آورده و ســرمایه 
گذاری خارجی هــا ازجمله حریف قــدری چون چین 

است چون ایرانیان به دلیل قوانین دشوار و تعرفه باالی 
برق و گاز، عمال قزاقستان را به عنوان مهد فعالیت خود 
برگزیده و مهاجرت کــرده اند. در حالــی در رده بندی 
اخیر »ماین بست«، ایران رتبه ششــم استخراج رمزارز 
را تصاحب کرده که چین، روســیه، آمریکا، قزاقستان و 
مالزی به ترتیب رتبه های رتبه های اول تا پنجم را به خود 
اختصاص داده اند. هندی هــا در منطقه ویژه اقتصادی 
پیام و لهستانی ها در کیش مستقر هستند. آنچه در این 
میان بسیار حائز اهمیت است، حضور پرقدرت چینی ها 
در منطقه رفسنجان است. به گفته این کارشناس حوزه 
رمزارز، کسی مسیر را برای فعالیت آنها تسهیل می کند 
زیرا وقتی فعالیت در این صنعت برای همه سخت است و 
پرریسک، حضور پرقدرت چین سوال برانگیز است. اینکه 
برای خارجی ها فرش قرمز پهن شده، مقداری جای فکر و 
بررسی دارد. انتهای خط دوستی ایران و چین نه توافقنامه 
۲۵ ساله، که حضور فارم گسترده و با تجهیزات قدیمی 
رفسنجان اســت. دولت این صنعت را مجاز اعالم کرد تا 
بتواند از گردش کوین تولیدی خود بهره بگیرد ولی عمال 

هیچ کدام از آن دالیل موفق نشده است. 

دور زدن تحریم با رمزارز استخراجی ایران 
تنها یک شعار است

این کارشــناس حوزه ارزهای دیجیتــال ادامه داد: بیش 
از یک ســال از مصوبه دولت می گذرد، تاکنون هیچ چیز 
با رمزارزهای اســتخراجی در ایران وارد نشده است. این 
در حالی است که مدام شــعار دور زدن تحریم با استفاده 
از رمزارز را مــی دهند. عمال ایران از گــردش بیت کوین 
اســتخراجی خود هیچ بهره ای نبرده است. مناطق ویژه 
و آزاد عروسی ماینرهاســت. طبق آمار وزارت نیرو، برق 
واگذارشده در ســرزمین اصلی ایران به این صنعت 3۰ و 

نهایتا ۴۰ مگاوات اســت. مناطق ویژه بــه دلیل معافیت 
مالیاتی، معافیت عــوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده 
واردات کاال بهشت خارجی ها برای ماین ارزهای دیجیتال 
اســت. این کار هزینه اش حدود ۱۹ درصد اختالف ایجاد 
می کند. داخلی ها هم خیلی ها بــه تدریج به آن منتطق 
سوق داده می شوند؛ ولی درآمد کشور از آن منبع کم می 
شود. اگر می خواهند گاز سوبسیددار بدهند به مناطق ویژه 
و آزاد به هیچ عنوان نباید گاز سوبسیددار تعلق بگیرد. باید 
داخل کشور از مناطق آزاد و ویژه جدا کنند و تا زمانی که 

این کار را نکنند این مشکالت ادامه خواهد داشت. 

قدرتــی که مانــع حضور چینــی ها در 
رفسنجان نشد

این کارشناس ادامه داد: در صنعتی که متقاضی سرمایه 
گذاری در داخل کشــور دارد چرا این میــزان مجوز به 
جای دیگر یعنی مناطق ویژه و آزاد داده می شود؟ آنجا 
هم شرکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عمال تایید کند 
و آنجا هم هر کسی از فیلترشــان رد نمی شود. چینی 
قدرتشــان زیاد است! کســی که با قدرت می آید همه 
جا قطعا جــا دارد. این در حالی اســت که چینی ها هم 
تجهیزات خود را از خارج وارد کردند. دلمان خوش بود 
که اگر صنعتی ســرمایه گذار خارجی دارد، با دریافت 
تجهیزات خود از ایران برای کشور ســودآوری دارد اما 
در فارم رفسنجان یا فارم های کشــورهای خارجی در 
ایران همین هم به جیب مردم نرفت. در صورتی که می 
توانستند خارجی ها را الزام کنند که تجهیزات خود را از 
ایران بخرند مثال کابل برق، سیم، سیستم های تهویه و.. 
خارجی ها نیز تنها به فکر این هســتند که برای کشور 
 خود سودآوری کنند و عمال قرارداد با خراجی ها سودی

 برای ایران نداشت. 

این روزها چشم شهروندان به 
قبض عوارض نوسازی مسکن 
روشن شده و این در حالی است 
که ما هم مانند شــما از دیدن 
این رقم سنگین برای یک ملک 
شگفت زده شده ایم. بد نیست بدانید امسال به دلیل پایه 
مالیاتی و پایه عوارضی که کمیســیون های تقویم امالک 
مشخص کرده، این اعداد سیر کامال نجومی داشته است.
البته این گرانی تنها مختص به قبض های عوارض نوسازی 
نیست و هر بخشی که به نوعی با عوارض شهرداری مرتبط 
است طعم تلخ این گرانی را خواهد چشید. در واقع این اعداد 
در کمیسیون تقویم امالک کشور معین می شود. ماده ۶۴ 
اعالم می کند که اعدادی را که کمیسیون امالک اعالم می 
کنند برای مناطق مختلف کشور باید به نحوی باشد که با 
تورم همخوانی داشته باشد و ضرایب کاهنده ای هم برای آن 

اعمال شود. این ضرایب کاهنده باید تاییدیه دولت را داشته 
باشد. امسال این کمیســیون اعالم می کند که 3۰ درصد 
افزایش عوارض را داشتیم در صورتی که به نظر می رسد به 
طور متوسط 3۰ درصد بوده ولی در برخی مناطق بیش از 
۱۰۰ درصد افزایش عوارض را داریم که فشار سنگینی را به 
مردم وارد می کند. عوارض مختلف با سرفصل های مختلف 
مثل عوارض تراکم، عــوارض زیربنایی و ... که هر کدام نیز 
فرمول خاص خود را دارد. سازمان امور مالیاتی برای مالیات، 
بانک ها برای کارهای کارشناسی، ســازمان ثبت اسناد و 
دفترخانه اسناد رسمی برای تعیین حق الزحمه دفترخانه 
دارها از این اعداد استفاده می کنند. این رقم شاید در پروانه 
ساختمانی ۲ درصد افزایش قیمت بخورد. ولی باین در حالی 
است که تنها با شهرداری مواجه نیســتید و در واقع تمام 
سازمان و ارگان های دولتی از این اعداد استفاده می کنند و 
افزایش هزینه های خود را دارند و همین شده که یک هزینه 
سنگینی به مردم وارد می شد. کسی که می خواهد در بانک 
مسکن تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی را دریافت کند باز هم 
بابت هزینه های ثبت سند باید از اعداد و ارقام کمیسیون 

تقویم امالک استفاده کند تا هزینه تنظیم سندش به دست 
بیاید. بالغ بر ۲۰ نوع عوارض و مالیات و سایر وجوه ارتباط 
مستقیم به عملکرد کمیسیون تقویم امالک دارد و این مورد 

مورد اعتراض سازندگان مسکن است؛ ولی گوش شنوایی 
نیست. »کسب و کار« این موضوع را از یکی از کارشناسان 

این حوزه جویا می شود.  

چرا چينی ها، لهستانی ها، هندی ها و اسپانيايی ها در ايران ماين می كنند، ايرانی ها در كشور خود اجازه ندارند؟

مناطق ویژه  جوالنگاه مزارع بیت کوین خارجی ها
دست خالی ايران از سودآوری استخراج رمزارز در داخل                                      سودی كه تنها نصيب خارجی ها می شود

پشت پرده رتبه ششمی ايران در حوزه استخراج رمزارز در جهان 

چرا قبض های عوارض دريافتی شهروندان به يك باره گران شد؟

گرانی مسکن با  افزایش عوارض پروانه ساخت
كميسيون تقويم امالک متهم اصلی گرانی عوارض ساختمان ها

هزینه افزایش عوارض شهرداری ها بر دوش مردم
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور

در زمان اخذ مجوز برای ساخت مسکن، مردم و تولیدکنندگان بخش مسکن الزاما باید به شهرداری ها مراجعه کنند و برای صدور پروانه ساختمان یا مجوز ساخت مسکن از شهرداری ها مجوز بگیرند. عوارضی که بابت صدور پروانه های ساختمانی لحاظ می شود 
توسط پارلمان های محلی و شوراهای شهر مصوب و به شهرداری ها ابالغ می شود. در کشور ما سالیان سال است که بالغ بر ۶۰ درصد درآمد شهرداری های کشور از حوزه صنعت ساختمان اخذ می شود و گزاف نیست که بگوییم ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری های 
سراسر کشور ماحصل فعالیت بنگاه های تولیدی مسکن در سراسر کشور است؛ لذا زمانی که این عوارض دچار افزایش یا تغییر می شود فشار بر حوزه تولید مسکن مضاعف خواهد شد.مسئوالن از سازمان امور مالیاتی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و 
یک نفر نماینده شورای شهر و یک نفر از وزارت راه در پایان هر سال به استناد قانون در جلسات اختصاصی ای در همین حوزه برای تعیین دفترچه های معامالتی امالک دور هم می نشینند و عوارض جدید را مشخص و به شوراهای شهر اعالم می کنند، هرچند این 
یک کار قانونی و مسبوق به سابقه است؛ اما اینکه بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن کشور، ساالنه تورم سنگین را به این حوزه اعمال کنیم، نشان دهنده این است که در سال آینده دستگاه های مختلف دیگر هم این مجوز را خواهند داشت که این 
افزایش قیمت را لحاظ کنند. طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم که بحث کمیسیون تقویم امالک در آن تعریف شده، این کمیسیون ساالنه جلسات خود را برگزار می کند و شوراهای شهر هم به نیابت از مردم در این جلسات حضور دارند. خروجی جلسات 
کمیسیون تقویم امالک با حداقل ۲۰ نوع عوارض، مالیات یا سایر وجوه که ارتباط مستقیم با صنعت ساختمان کشور دارد برای همه مشخص است و این افزایش هزینه ها نه تنها در حوزه شهرداری، بلکه در سایر سطوح هم تاثیر خود را خواهد داشت. به عبارتی نتیجه 
خروجی »کمیسیون تقویم امالک«؛ چه در حوزه خدماتی که سازمان ثبت امالک و اسناد می دهد اعم از خدماتی که خود سازمان می دهد یا دفاتر اسناد رسمی یا در تعیین مالیاتی که سازمان امور مالیاتی دارند بابت نقل و انتقال و وجوهاتی که به حوزه صنعت 
ساختمان مرتبط است دریافت می کند. تاسف من از این بابت است که دوستان به راحتی اعالم می کنند این هزینه ها ۵۰ درصد افزایش قیمت دارد اما به نظر می رسد در برخی مناطق شهری بالغ بر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت عوارض پیش بینی شده است. این کار 
لطمات سنگینی را بر حوزه صنعت ساختمان کشور وارد کرده است. هر هزینه ای که در صنعت ساختمان به بخش تولید اعمال می شود در واقع به بخش مصرفی جامعه وارد می شود. لذا ما اساسا با این موضوع مخالفیم. باید وزارت کشور و مجلس مداخله کنند که 
آیا سازمان شهرداری ها در سراسر کشور این اجازه را دارد که باالتر از نرخ تورم عمومی در کشورمان اعالم نرخ عوارض کند. این موضوع یعنی مصوباتی که در شورای شهر می دهد قطعا در فرمانداری ها می بایست تایید شود و اگر فرمانداری ها از وظایف خود عدول 
کنند در وزارت کشور مجددا قابلیت رسیدگی دارد. ما به عنوان بخش خصوصی با این افزایش قیمت ها به طور اخص در حوزه عوارضی که منتج به صدور پروانه ساختمانی می شود، مخالفیم و خواهشم این است که نهادهای متولی نسبت به این موضوع یک بررسی 

دقیق و کارشناسی را داشته باشند. اینکه شهرداری ها با مشکل مواجه هستند، امر بدیهی است ولی اینکه تمام فشار هزینه های شهرداری را به ُگرده بخش تولید؛ آن هم در حوزه صنعت ساختمان کشور بیندازیم تبعات آتی این موضوع به دوش مردم خواهد بود. 
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