
رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ســاختمان از کاهش 
۶۰ تا ۷۰ درصدی تقاضای این صنف نسبت به پیش 
از کرونا و افزایــش ۳۰ تا ۳۵ درصدی نــرخ تزئینات 
ساختمان از جمله کاغذ دیواری، رنگ، پارکت و پرده 
نسبت به سال گذشته خبر داد.بهروز میالنی گفت: با 
توجه به اینکه خدمات تزئینات ســاختمان به همراه 
خدمات نصب انجام می شــود، به دلیل شیوع ویروس 
کرونا مردم تمایل ندارند نیــروی کار به خانه آنها وارد 
شــود. همچنین با توجه به کاهش رفت و آمدها برای 
مشتریان مهم نیست که کفپوش، پرده کاغذ دیواری 
و رنگ خانه خود را تغییر دهند.  وی همچنین با بیان 
اینکه نرخ خدمات تزئینات داخلی ســاختمان بر اثر 

نوســانات ارز حدود ۳۰ تا ۳۵ درصــد افزایش یافته، 
تصریح کرد: البته نرخ ها به انــدازه افزایش نرخ ارز باال 
نرفته که یکی از دالیل آن تقاضــای کم در این صنف 
بوده اســت.  به گفته رئیس اتحادیه تزئینات داخلی 
ســاختمان، ۸۰ درصــد کاغذ دیواری کــه در داخل 
استفاده می شــود از طریق واردات تامین می شود، در 
مورد ســایر اقالمی که در این صنف مصرف می شود 
نیز ۳۰ تا ۵۰ درصــد آنها وارداتی اســت و کاالهای 
تولید داخل نیز مــواد اولیه وارداتی دارنــد. در میان 
کاالهای مورد اســتفاده در این صنف، رنگ کامل در 
داخل تامین می شــود که قیمت آن به دلیل افزایش 
حقوق کارگران و کارمندان افزایش داشــته اســت. 

کفپوش هم تولید داخل و هم وارداتی است که در سال 
 جاری حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدافزایش قیمت را تجربه

 کرده است.  
میالنی همچنین با بیان اینکــه ۸۰ درصد پرده های 
پارچه ای در داخل تولید می شود و ۲۰ درصد به صورت 
سفارش و مسافری به کشور وارد می شود، در پاسخ به 
سوالی درباره مشکالتی که در ســال جاری در زمینه 
تامین پارچه وجود داشــت، اظهار کرد: چون در سال 
جاری تقاضای پرده کم بوده مشکل خاصی ایجاد نشده، 
اما اگر تقاضا زیاد باشد مشــکالتی که در تامین مواد 
اولیه پارچه و خود پارچه وجود دارد احتماال مشــکل 

ساز خواهد شد.  

سخنگوی صنعت برق گفت: افزایش برودت هوا در 
مناطق شمالی کشــور که منجر به افزایش مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجاری شده، تامین سوخت 
نیروگاه ها را بامحدودیت روبرو کرده و این امر باعث 

محدودیت در تامین برق شده است.
»مصطفــی رجبی مشــهدی« افــزود: بــه دلیل 
افزایش ســرمای هوا در کشــور بــه خصوص در 
مناطق شــمالی که میــزان مصــرف گاز در بخش 
خانگــی و تجــاری را بیشــتر کرده اســت تامین 
 ســوخت برای نیروگاه ها با محدودیت روبرو شــده

 است.
وی ادامه داد: محدودیت سوخت رسانی به نیروگاه ها 

سبب شده تامین برق برای این مناطق با محدودیت 
روبرو شود که به محض برطرف شدن شرایط نسبت 

به تامین برق پایدار اقدام خواهد شد.
ســخنگوی صنعــت بــرق بــه همه مشــترکان 
در سراســر کشــور توصیه کــرد: میــزان مصرف 
انرژی خــود را مدیریــت کنند تا شــرایط بهتری 
 بــرای تامیــن بــرق در مناطــق شــمالی ایجاد

 شود.
در همیــن رابطه شــرکت تولید، انتقــال و توزیع 
نیروی برق ایران) توانیر( نیز بــا صدرو اطالعیه ای 
اعالم کرد: به دلیل کاهش مصــرف انرژی با توجه 
به پایداری هوای ســرد در بخش شــمالی کشور و 

افزایش مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی و تجاری، 
محدودیت جدی در تامین ســوخت نیروگاههای 
منطقه ایجاد شــده که به تبع آن محدودیت هایی 
در تامین بــرق هموطنــان به وجود آمده اســت 
که محض برطــرف شــدن محدودیت ســوخت 
 نیروگاهها، برق مشــترکان به صورت پایدار تامین 

خواهد شد.
به گــزارش ایرنــا،  از همــه هموطنــان گرانقدر 
درخواســت می شــود بــا کاهــش مصــرف برق 
و گاز ، پرســنل صنعت برق را در  اســتمرار تامین 
 انرژی بــه ویژه در مناطق سردســیر کشــور یاری 

کنند.

در مدت یک سالی که از کرونا می گذرد، قطعاً با افزایش پذیرش متوفی در بهشت زهرا 
مواجه بودیم و همچنان هم هستیم، اما آمارها ثابت نیست و نمی توان قاطعانه اظهارنظر 
کرد. به طور کلی می توانم بگویم که آمار متوفیان در روز به ۴۰۰ متوفی هم رســیده 
که در طول ۵۰ سال اخیر بی ســابقه بوده است.بهشت زهرا تنها یک آرامستان نیست؛ 
شهری است با قدمت ۵۰ ساله و وسعت ۵۸۴ هکتار؛ شهری که دیر یا زود همه راهی آن 
می شویم؛ شهری که طی ۱۳ ماه گذشته و پس از آمدن کرونا سختی ها و فشارهای زیادی را 
به خود دیده، اما خدمت رسانی در آن لحظه ای متوقف نشده است.اگرچه کووید-۱۹سبک 
زندگی ها را تغییر داد، اما در این شرایط بحرانی، بهشت زهرا جزو معدود جاهایی بود که 

نه تنها اقداماتش کمتر نشد، بلکه تالش های کارکنانش چند برابر هم شد. کرونا جمعیت 
شهرها را کم کرد، اما ساکنان این شهر خاموش را زیاد. به همین دلیل تطهیرکنندگان لباس 
جهاد به تن کرده و شبانه روز برای تطهیر قربانیان کرونا تالش کردند و از این رو لقب مدافعان 
خدمت به آنها داده شد؛ کسانی که از ابتدای شیوع کرونا تاکنون حدود ۴۰ درصد قربانیان 
این ویروس منحوس را تطهیر کرده اند، ولی همچنان گمنام و بی نام و نشان به کار خود ادامه 
می دهند تا چراغ خدمت در خانه آخر روشن بماند.در این روزهای پایان سال که مردم کنار 
مزار عزیزان سفرکرده شان می روند و با قرائت فاتحه و ریختن آب و گالب و گذاشتن گل و 
گلدان، یادی از آنها می کنند، جای دوری نمی رود که برای سالمتی عزیزان مشغول به کار 

در بهشت زهرا و سایر آرامستان ها نیز دعا کنند؛ هر چند امسال هم مانند سال گذشته به 
دلیل شیوع کرونا پنجشنبه و جمعه آخر سال محدودیت هایی برای حضور در بهشت زهرا 
اعمال خواهد شد، اما به گفته مدیرعامل ســازمان درهای آرامستان به روی مردم بسته 
نمی شود و شهروندان در یک همراهی شایسته تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا را جدی 
خواهند گرفت.مدیرعامل سازمان بهشت زهرا می گوید: بیماری کرونا یک بحران است که 
فقط کشور ما را درگیر نکرده و جهان گرفتار آن شده و هر روز تعداد زیادی از مردم را به کام 
مرگ می کشاند. در مدت یک سالی که از کرونا می گذرد، قطعاً با افزایش پذیرش متوفی در 
بهشت زهرا مواجه بودیم و همچنان هم هستیم، اما آمارها ثابت نیست و نمی توان قاطعانه 

اظهارنظر کرد. به طور کلی می توانم بگویم که آمار متوفیان در روز به ۴۰۰ متوفی هم رسیده 
که در طول ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.وی ادامه داد: اگربه طور متوسط در شرایط 
عادی ۲۰۰ متوفی در روز داشته باشیم و به طور متوسط برای خاکسپاری هر متوفی ۱۰۰ 
نفر وارد بهشت زهرا شوند، روزانه ۲۰ هزار نفر می شود. البته به این عدد مراجعه کنندگانی 
که برای برگزاری مراسم سوم، هفتم، چهلم و سال هم به بهشت زهرا می آیند را باید اضافه 
کرد. اگر این اعداد را کنار هم بگذاریم و یک محاسبه ریاضی انجام دهیم، باید بگویم که روزانه 
 به طور متوسط ۱۰۰ هزار نفر به بهشت زهرا مراجعه می کنند که قطعاً در روزهای کرونایی

 این آمار افزایش هم داشته است.

عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشــان از کاهش 
قیمت موز در بازار خبر داد.

اکبری یاوری در پاسخ به این سوال که آیا واردات 
موز باعث کاهش قیمت ها در بازار شده است؟ گفت: 
در ابتدا یک کشتی ۶۰۰۰ تنی موز وارد کشور شد 
ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، اداره 
گمرکات و قرنطینه همکاری نکردند و این کشتی ۹ 

روز در کنار اسکله ایستاد و تخلیه نشد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: این موزها سه روز به 
دلیل باز نشدن ثبت سفارش های تجار، سه روز به 
دلیل مسائل گمرکی و سه روز نیز به دلیل قرنطینه 
وزارت جهاد کشاورزی معطل شد تا در نهایت تخلیه 

صورت گرفت.
عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشــان اضافه کرد: 
با تخلیه این بارها موز کیلویــی ۵۵ هزارتومان در 
میدان مرکز میوه وتره بار به کیلویی ۳۰ هزار تومان 

رسیده است.وی در ادامه گفت: البته ۶۰۰ کانتینر 
موز هم از هند وارد شده است و قطعا قیمت موز روز 
به روز کاهش می یابــد و به کمتر از ۳۰ هزارتومان 

هم خواهد رسید.
مشاهدات میدانی از بازار میوه و سطح شهر نیز موید 
کاهش قیمت موز نسبت به قبل است. پیش از این 
نیز اعالم شــده بود که قیمت موز ار روز شنبه ۲۳ 

اسفند کاهش خواهد یافت.

معاون سازمان حمایت گفت: طی ۱۱ ماه امسال پرونده های تخلف در حوزه مرغ 
و روغن نباتی به ترتیب ۱۱۷ میلیارد تومان و ۳۵ میلیارد تومان تشــکیل شده 
است.سید جواد احمدی با بیان اینکه بازرســی ها بر بازار کاالها و اقالم اساسی 
مردم تداوم دارد، اظهار داشت: آمار بازرسی سازمانهای صنعت معدن و تجارت 
استان ها نشان می دهد که طی یازده ماه سال جاری یک میلیون و ۷۰۲ هزار و 
۱۲۷ مورد بازرسی در قالب طرح های مختلف نظارتی در خصوص ۱۷ قلم کاال و 
خدمت اولویت دار در سراسر کشور انجام شده است.معاون بازرسی و رسیدگی به 
تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هدف از اجرای این 
طرح های نظارتی را بررسی قیمتها، جلوگیری از دپوی کاالها و اقالم ضروری و 
پایش عملکرد فعاالن اقتصادی در سطح بازار عنوان کرد و افزود: آمار بازرسی های 
انجام شده طی این مدت نشــانگر آن است که بیشترین بازرسی های مربوط به 
کاالهای اساسی و استراتژیک شــامل فرآورده های پروتئینی از جمله گوشت 

قرمز و گوشت مرغ، مواد لبنی، شکر، روغن نباتی و … بوده و پرونده متخلفین 
پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی 
استان ها قرار گرفته اســت.وی افزود: طی این مدت روند بازرسی از اصناف در 
جلوگیری از تخلفات به خوبی انجام شده و بر اساس قانون با هر گونه گرانفروشی 

و احتکار به شدت برخورد می شود.

وضعیت بازرسی های از بازار مرغ و روغن
احمدی گفت: تعداد بازرسی های انجام شده در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ طی 
۱۱ ماه ســال جاری، جمعاً ۲۱۳ هزار و ۷۳۲ مورد بوده و در همین راستا برای 
۱۸ هزار و ۳۳۹ واحد صنفی متخلف برگه گزارش بازرسی به ارزش ریالی بالغ بر 
یک هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال تنظیم و به مرجع رسیدگی کننده 

ارسال شده است.

وی افزود: همچنین ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به منظور 
جلوگیری از سو استفاده افراد فرصت طلب در بازار روغن نباتی، طی این مدت، با 
بازرسی از تعداد ۱۰۹ هزار و ۳۸۲ واحد عمده، خرده و انبارهای نگهداری روغن 
نباتی، تعداد ۴ هزار و ۲۳۶ واحد متخلف را به اتهام گرانفروشــی و عدم عرضه، 
شناسایی و پس از انجام تحقیقات تکمیلی با پرونده های تخلف جداگانه جمعاً به 
ارزش بیش از ۳۵۲ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۳۷ ریال به هیأت های 

رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی کردند.
احمدی ادامه داد: طی همین مدت ۲۹۴ هزار و ۵۵ مورد بازرســی بر عملکرد 
واحدهای صنفی، عمده و خرده فروش و بازارهای میوه در سراسر کشور صورت 
پذیرفته که ۱۵ هزار و ۴۹۵ واحد متخلف شناسایی و گزارشات با ارزش یک هزار 
و ۹۷۹ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و۹۰۱ هزار و ۳۲۶ ریال به ادارات تعزیرات حکومتی 

استان ها ارسال شده است.

معاون بازرسی ورسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با بیان اینکه بازرسی ها با 
توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال تشدید خواهد شد، گفت: مردم نباید 
نگران افزایش قیمت ها در ماه های منتهی به سال و شب عید باشند زیرا در همین 
راستا با هماهنگی های مناسبی که با دستگاه های متولی امر نظارت بر بازار انجام 
شده و با بهره گیری از ظرفیت بازرســی اتاق های اصناف به صورت ویژه رصد و 
پایش روزانه بازار را در دســتور کار خود قرار داده و با تمام قوا روی بازار نظارت 

می کنیم.
به گــزارش مهــر، وی یــادآور شــد: همچنیــن مردم در سراســر کشــور 
می توانند گرانفروشــی، احتــکار و اختفا، عدم اعالم موجــودی، عرضه خارج 
از شــبکه، عدم صدور فاکتــور و هرگونــه تخلف در حــوزه اقتصــادی را از 
 طریق شــماره تلفن ۱۲۴ ســازمان حمایت و ســازمانهای صمت اســتان ها

 به ثبت برسانند.

بخشنامه های ابالغ شده در نظام بانکی حکایت از 
آن دارد که ساعات پایان کار ساتنا )سامانه تسویه 
ناخالص( و پایا در ایام پایانی ســال تا ۲۱:۳۰ ادامه 

دارد.
بــه گــزارش مهــر، بخشــنامه ابالغی بــه نظام 
بانکی حکایت از آن دارد که ســاعات کار ســاتنا 
در ۲۷ اســفند تــا ۲۹ اســفند بــرای بخــش 
»دســتور پرداخت بین مشــتری« ســاعت ۲۱ 

 و دســتور پرداخت بیــن بانکــی ۲۱:۳۰ خواهد
 بود.

همچنین ســاعات پایان کار ساتنا در حوزه دستور 
پرداخت بین مشتری در تاریخ ۳۰ اسفند ساعت ۱۴ 
و دستور پرداخت بین بانکی ساعت ۱۵ خواهد بود.

همچنین در پایا )سامانه ای که دستور پرداخت های 
متعدد را از یک بانک به عنوان بانک مبدأ دریافت 
کرده و بعــد از پــردازش، آن ها را بــرای انجام به 

بانک های مقصد ارسال کند( نیز ساعت پایان کار 
برای »چرخه ۱« ساعت ۳:۴۵ دقیقه، برای »چرخه 
۲« ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه، برای »چرخه ۳« ساعت 
۱۳:۴۵ دقیقه، برای »چرخه ۴« ســاعت ۱۶:۴۵ و 

برای »چرخه ۵« ساعت ۱۹:۴۵ تعیین شده است.
ســاعت کار پایــا در ۳۰ اســفندماه امســال 
 نیــز هماننــد روزهــای عــادی تعیین شــده 

است.

محدودیت تامین برق در مناطق شمالی کشور بازار بی رونق پرده، رنگ و کاغذ دیواری در  آستانه نوروز

آمار متوفیان در نیم قرن اخیر بی سابقه است

قیمت موز کاهش یافت

کشف ۳۵۰۰ میلیارد ریال گرانفروشی در بازار میوه، مرغ و روغن

جزئیات ساعت کاری ساتنا و پایا در ایام پایان سال
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سرمقاله

يادداشت

نگاه

مطالبه مردمی 
کاهش قیمت ها

جبران کسری عرضه 
و تقاضای مسکن

اینستاگرام یا بهشت 
کالهبرداران

در شــرایط فعلی مشکل 
اصلی ما مشــکل خرید و 
تقاضا بوده و نه مشکل عرضه. 
از دان مرغ تا روغن خوراکی 
که احتکار شده تا هر چیزی که می توانسته فاسد 

نشود و قطعاً...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

  عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
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وعده پرداخت سود 
سهام عدالت تا پایان 
سال محقق می شود؟ 

مسدودسازی 
4۹۰ سایت متخلف 

در حوزه میراث فرهنگی

زمان انتظار برای خرید خانه طوالنی تر می شود

وام  مسکن گران تر شد
صفحه۳

صفحه۳

کمبود، گرانی  و احتکار کاالهای  اساسی
روغن   در  انبارها    احتکار    می  شود

خبری   از   نظارت   و   تنظیم   بازار   نیست

با نزدیک شدن به پایان سال حرف و حدیث ها برای 
واریز سود سهام عدالت شدت گرفته و عده ای زمان 
واریز را امســال و عده ای دیگر به سال بعد موکول 
می کنند. با توجه به اهمیت یافتن بحث واریز سود 
سهام عدالت در یک ماه گذشته تعدادی از مسئوالن  
صحبت های ضد و نقیضی در این باره کرده اند،  به 
گونه ای که حدود دو هفته گذشته مهدی سعادتی 
رئیس فراکســیون ســهام عدالت مجلس شورای 
اسالمی، در رابطه با واریز سود سهام عدالت، اظهار 
کرد: با رایزنی های انجام گرفته قرار بود تا پایان سال 
سود واریز شود، اما به جهت درگیری مجلس با الیحه 

بودجه ۱۴۰۰ ممکن است...

رئیس پلیس پیشــگیری ناجا با بیان اینکه یگان 
حفاظت وزارت میراث فرهنگی از یگان های موفق 
در مقابله با جرایم و حراست از پیشینه تاریخی کشور 
اســت گفت: با تالش همکارانم در این یگان ۴۹۰ 
 سایت و صفحه اینترنتی متخلف شناسایی و مسدود 
شده است. ســردار مهدی معصوم بیگی با تاکید بر 
ضرورت همراهی مردم و مسئوالن برای صیانت از 
اموال و اماکن تاریخی اظهار داشت: میراث فرهنگی 
از ارزشمندترین سرمایه های کشور و بیانگر هویت و 
پیشینه تاریخی ملت و کشور ما است لذا حفاظت از 
آن وظیفه ای همگانی است. وی در تشریح عملکرد 

یگان حفاظت وزارت میراث...



اقتصاد2
ایران وجهان

خاوازی  و رزم حسینی به دادسرا 
احضار شدند

با توجه به مشــکالت به وجودآمــده در روزهای 
پایانی ســال و گرانی برخی اقــالم غذایی وزرای 
جهادکشاورزی و صمت جهت بیان توضیحات در 
این باره، به دادسرای دیوان محاسبات کشور احضار 
خواهند شــد. دیوان محاسبات کشور در اطالعیه 
ای اعالم کرد: با توجه به مشکالت به وجودآمده در 
روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقالم غذایی از 
جمله گوشت مرغ و محصوالت کشاورزی، وزرای 
جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت جهت بیان 
توضیحات در این باره، به دادسرای دیوان محاسبات 
کشــور احضار خواهند شــد. این تصمیم، پس از 
برگزاری جلسه بررسی مشکالت بازار، تولید، توزیع 
و افزایش قیمت کاالهای اساسی و مصرفی مردم به 
ریاست دادستان دیوان محاسبات کشور با معاونان 
وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و مدیرعامل سازمان شهرداری تهران اتخاذ 
شده است. در جلســه مذکور، توضیحات معاونان 
وزرا در چرایی علل گرانی هــای اخیر قانع کننده 
به حساب نیامد و مقرر شده است وزرای مربوطه با 
حضور در دادسرای دیوان محاسبات کشور، نسبت 
به علل ناهماهنگی ها و بروز مشکالت معیشتی برای 

مردم و ترک فعل در این زمینه، پاسخگو باشند.

واردات ۵۰ هزار تن مرغ برای 
تنظیم بازار ماه رمضان

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( پیشنهاد داد 
تا نمایندگانی از سه کمیسیون صنایع و معادن، 
کشــاورزی و اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در ستاد تنظیم بازار حضور یابند تا از نزدیک در 
جریان تصمیمات اتخاذ شده و مصوبات ابالغی از 

سوی این ستاد، قرار بگیرند.
علیرضا رزم حســینی در نشســت فوق العاده 
کمیســیون های صنایع و معادن، کشــاورزی و 
اقتصادی مجلس در خصوص تمهیدات انجام شده 
برای بازار شــب عید و ماه مبارک رمضان، گفت: 
جهاد کشاورزی مسئولیت تأمین مرغ در کل کشور 
را بر عهده دارد و وزارت صمت بر اســاس وظیفه 
ابالغ شده، مرغ را از کشتارگاه بر اساس مصرف و 
نیاز تحویل می گیرد تا در شبکه تشکل ها، اصناف و 

فروشگاه های سراسر کشور توزیع کند.
وی همچنین تصریح کرد: در تنظیم هر چه بهتر 
بازار، هماهنگی و تعامل تمامی دستگاه های مرتبط 
و ذیربط حائز اهمیت است.به گفته وزیر صنعت، 
معدن و تجارت برای تأمین مــرغ در ماه مبارک 
رمضان مجوز واردات ۵۰ هزار تن مرغ برای شرکت 
پشتیبانی امور دام صادر شده است تا در کنار تولید 

داخل بتوانیم بازار را تنظیم نماییم.
گفتنی است که جلســه فوق العاده کمیسیون 
اقتصادی مجلس امــروز با دعوت رییس مجلس 
شورای اســالمی و با حضور وزرای صمت و جهاد 
کشاورزی برگزار شد.محمدباقر قالیباف نیز در این 
جلسه فوق العاده با بیان اینکه مشکل توزیع مرغ 
نماد مشکالت متعدد زنجیره توزیع و بی عملی 
است، گفته که عدم توزیع مناســب ارز دولتی و 
کاهش قدرت خرید مردم گوشت قرمز و مرغ را از 

سفره مردم حذف کرده است.

در کمیسیون اصل 90  مطرح شد
تکلیف بانک مرکزی به اعتبارسنجی 

چک از طریق خودپردازها
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره 
به بررســی روند اجرای قانون اصالح قانون 
صدور چک در این کمیســیون گفت: بانک 
مرکزی مکلف شد امکان ثبت اطالعات چک و 
اعتبارسنجی آن را از طریق خودپردازها فراهم 
کنــد و اقدامات الزم جهت پیشــگیری رفع 
غیرقانونی سوءاثرهای چک را نیز لحاظ کند.
علی خضریان با اشــاره به نشست کمیسیون 
اصل نود که با حضور قائم مقام رئیس کل بانک 
مرکزی و معاونان این ســازمان درباره روند 
اجرای قانون اصالح قانون صدور چک برگزار 
شد، گفت: قانون اصالح قانون صدور چک در 
سال ۹۷ با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش 
چک های برگشتی و افزایش تقارن اطالعاتی 
میان صادرکننده و گیرنده چک، به تصویب 

مجلس رسید.
وی در ادامه با بیان اینکه در بخشــی از این 
قانون تکالیف متعددی بر عهده بانک مرکزی، 
قوه قضائیه و وزارت اقتصاد قرار داده شد که 
برخی از آنها توســط دســتگاه های اجرایی 
اجرا شــد، عنوان کرد: با این حــال برخی از 
این تکالیف مصرح قانونی انجام نشده بود که 
کمیســیون اصل نود باید از علت عدم اجرا و 

چرایی توقف اجرای آن مطلع می شد.

خبر

با نزدیک شدن به پایان سال 
حرف و حدیث ها برای واریز 
سود ســهام عدالت شدت 
گرفته و عده ای زمان واریز را 
امسال و عده ای دیگر به سال 

بعد موکول می کنند.
با توجه به اهمیت یافتن بحث واریز سود سهام عدالت 
در یک ماه گذشته تعدادی از مسئوالن  صحبت های 
ضد و نقیضی در این باره کرده اند،  به گونه ای که حدود 
دو هفته گذشته مهدی ســعادتی رئیس فراکسیون 
سهام عدالت مجلس شورای اسالمی، در رابطه با واریز 
سود ســهام عدالت، اظهار کرد: با رایزنی های انجام 
گرفته قرار بود تا پایان سال سود واریز شود، اما به جهت 
درگیری مجلس با الیحه بودجه ۱۴۰۰ ممکن است تا 
قبل از عید انجام نشود. اما سازو کاری تعریف می کنیم 
تا قبل از پایان سال پرداخت شود و اگر به هر دلیلی این 
مهم محقق نشد تمام تالش خود را داریم تا در بهار سال 
آینده این سود پرداخت شود.  این صحبت ها در حالی 

گفته شد که دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس طی 
صحبت هایی که با خبرگزاری ها انجام کرده بود مدعی 
شد قرار است حداقل نصف سود سهام عدالت تا پایان 
سال ۹۹ به حساب سهامداران سهام عدالت واریز شود. 

اما علی رغم آنکه فقط چند روز تا پایان سال باقی مانده 
مسئوالن مربوط در حال پاسکاری هستند و به نتیجه 
یکسانی نرسیدند به سبب آنکه طی گفته و گویی که 
امروز از وزیر اقتصاد منتشر شده او ادعا کرده است که از 

۱۰ روز قبل در تالشیم که سود را از شرکت ها بگیریم و 
قبل از عید پرداخت کنیم. سعی می کنیم چهارشنبه و 
پنجشنبه سود سهام عدالت به حساب افراد واریز شود.

اما هنگامی که صحت و ســقم این ماجرا را از سپرده 
گذاری مرکزی جویا شــدیم محمدرضا پور رضایی 
مشاور اجرایی سهام عدالت، بیان کرد: متاسفانه سود 
سهام عدالت تا پایان امسال واریز نمی شود، همچنین 
باید اشاره کرد که تاکنون شرکت های بورسی سهام 
عدالت سودی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی 
واریز نکرده اند. اگر هم این شرکت ها در ایام باقیمانده 
تا پایان سال سودی واریز کنند به دلیل انجام رویه های 

اداری واریز آن ها به سال آینده موکل خواهد شد.
مشاور اجرایی سهام عدالت تصریح کرد: تمام تالشمان 
را می کنیم سود سهام عدالت در اولین روزهای کاری 
سال آینده و قبل از پایان تعطیالت نوروز واریز شود. در 
پایان باید گفت، باز هم مانند همیشه مسئوالن به جای 
آنکه پاسخگوی مشکالت باشند پاسکاری هایشان را 
شروع کردند و این وسط فقط سهامداران سهام عدالت 
که قشر متوسط و ضعیف جامعه را تشکیل می دهند 

در انتظار این روند هستند.

دژپسند: سود سهام عدالت تا پایان سال پرداخت می شود

وعده پرداخت سود سهام عدالت تا پایان سال محقق می شود؟ 
مشاور اجرایی سهام عدالت: سود سهام عدالت به پایان سال نمی رسد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
مهلت ۳ ساله بنگاه داری بانک ها 

تمام شده است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به همراه رییس 
قوه قضاییه به استان مازندران سفر کرده بود در جمع 
فعاالن اقتصادی این اســتان گفت: رویکرد اصلی 
دستگاه قضایی حمایت از واحدهای تولید و صنعتی 
است و برای تحقق این مهم عالوه بر برخورد جدی با 
مفسدان اقتصادی، باید از تمام ظرفیت ها و امکانات 
به شــکل مطلوب اســتفاده شود.حجت االسالم 
والمسلمین حســن درویشیان مهم ترین مشکل 
فــراروی واحدهای تولیدی و صنعتــی را کمبود 
نقدینگی و ســرمایه گردش عنوان کرد و افزود: 
بانک های عامل باید با کاهش بوروکراســی اداری 
و رفع قوانین دست و پاگیر با پرداخت تسهیالت 
مورد نیاز به واحدهای تولیدی، به چرخه اقتصادی 
کشور کمک کنند. رئیس ســازمان بازرسی کل 
کشور خاطرنشان کرد: در جلسات متعددی که با 
فعاالن اقتصادی در استان های مختلف داشته ایم، 
یکی از مشکالت اصلی مربوط به حوزه بانکی بوده 
است و فعاالن اقتصادی از این موضوع گالیه دارند 
که بانک های اســتان ابالغیه های بانک مرکزی را 
اجرا نمی کنند که برای سازمان بازرسی قابل قبول 
نیست.وی ادامه داد: آنچه که از سوی شورای پول و 
اعتبار و بانک مرکزی ابالغ می شود، مالک پیگیری 
سازمان بازرسی اســت و هیچ عذری نیز پذیرفته 
نیست. اگر بانکی تکلیفی درباره ارائه تسهیالت به 
حوزه تولید یا کشاورزی داشته و به رغم تامین منابع 

این کار را نکرده، حتما باید پاسخگو باشد.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه واحدهای 
تولیدی نباید به تملک بانک ها در بیایند، تصریح کرد: 
اگر واحد تولیدی به تملک بانکی درآمد نباید غیرفعال 
شود. اعتقاد ما این است که بانک ها نمی توانند متولی 
خوبی برای واحدهای تولیدی باشــند. وی با اشاره 
به رای وحدت رویه دیوان عالی کشــور در خصوص 
محاسبه میزان سود بر اســاس اعالم شورای پول و 
اعتبار و بانک مرکزی درباره اقاله واحدهای تولیدی 
از بانک ها گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی استان 
و استان های دیگر با این رای از بانک ها اقاله شده و به 
مالک اصلی بازگشته است.حجت االسالم والمسلمین 
درویشیان گفت: طبق قانون بانک ها باید ظرف ۳ سال 
به بنگاه داری خود پایان دهند و واحدهای وابسته به 
بانک ها باید واگذار شود و بانک به کار پولی خود بر 

اساس نظام بانکی برسند.
وی افزود: کشور در حال حاضر در جنگ اقتصادی 
تمام عیار با دشمنان و بویژه آمریکا است و الزمه 
رفع مشــکالت واحدهای تولیدی و صنعتی هم 
عمل جهادی و اهتمام بیشتر مسئوالن دستگاه های 
اجرایی ذی ربط اســت.رئیس ســازمان بازرسی 
کل کشــور با تاکید بر این نکته که باید با تکیه بر 
توان داخلی و بهره گیری مطلوب از ظرفیت های 
موجود در راســتای رفع اساسی مشکالت کشور 
گام برداشت، گفت: نظام اسالمی تاکنون توفیقات 
زیادی در بخش های مختلف داشته است و اکنون 
نیز باید با اتخاذ راهکار درســت و اصولی و تالش 
شبانه روزی، کشور را از تنگناهای اقتصادی که با 
آن مواجه است، نجات داد. وی تنها راهکار برون 
رفت از مشکالت اقتصادی کشور را توجه به بخش 
تولید دانست و اظهار داشت: برای احیای واحدهای 
تولیدی و صنعتی، سازمان بازرسی کل کشور با 
شناسایی موانع موجود، راهکار عملیاتی نیز برای 
رفع معضل ارائه کرده اســت.عضو شورای عالی 
قوه قضاییه اصالح ســاختار نظام پولی و بانکی و 
برخی قوانین دست و پاگیر با همکاری مجلس را 
از جمله اقدام های مهم سازمان بازرسی کل کشور 
عنوان کرد و افزود: در این راســتا حسب دستور 
رییس قوه قضاییه کارگروهی با کمیسیون اقتصادی 
مجلس تشکیل داده ایم تا مشکالت قوانین احصاء 
شــده و به مجلس ارائــه شود.حجت االســالم 
والمسلمین درویشیان توضیح داد: اگر برخی قوانین 
به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکالت فراروی 
نیز رفع خواهد شد، چون اجرا نشدن درست قانون 
و تفســیر غلط آن زمینه ســاز بروز مشکل برای 

بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
رئیس سازمان بازرســی کل کشور همچنین بر 
ضرورت توجه به بخش تعاونی گفت: ۲۵ درصد 
اقتصاد کشور باید حول محور تعاونی باشد، ولی 
طبق آمار تنها اندکی از آن محقق شده است.وی 
بازنگری در ســاختار قانونی تعاونی ها را ضروری 
دانســت و افزود: باید در ســاختارهای تعاونی ها 
بازنگری صورت بگیرد و اشکاالتی که وجود دارد 
برطرف شود. مثال چند هزار تعاونی مسکن داریم 
که دچار مشکالتی هســتند. پرونده های فراوانی 
در دستگاه قضایی در خصوص تعاونی ها تشکیل 
شده است. این ها به اشکاالتی باز می گردد که در 
ساختار و رفتار برخی مدیران و هیات مدیره های 

تعاونی وجود دارد.
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رئیس مجلس گفت: در گوشــت قرمز اگر صف نمی بینیم بــه دلیل این 
اســت که مردم دیگر نمی توانند گوشــت قرمز تهیه کنند و متاســفانه 
اکنون اتفاقاتــی می افتــد که خانــواده هــا از خرید گوشــت مرغ هم 
 محروم شــوند.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشســت فوق العاده 
کمیسیون های صنایع و معادن، کشاورزی و اقتصادی در خصوص بررسی 
مشکالت بازار شب عید، گفت: این نشست براساس ضرورت به وجود آمده 
برای مردم تشکیل شده، در حال حاضر در همه استان های کشور مردم در 
صف های طوالنی خرید مرغ حضور دارند. رئیس مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه ممکن است وضعیت تامین برخی کاالها مناسب باشد این 
وظیفه دولت است، ادامه داد: نشست فعلی به منظور حل تمامی مشکالت 
نیست، بنابر پیشنهاد دولت در سال های گذشته وزارت بازرگانی و صنعت 
ادغام شدند و دولت موظف بوده، وظایف آن ها را تفکیک و مشخص کند اما 
این اتفاق نیفتاد و صرفا تابلوی این وزارتخانه عوض شد لذا این مشکالت نتیجه 

ضعف مدیریت  و بی عملی است.
وی با بیان این که مشکلی که در مرغ هست نمادی از مشکالت متعدد در 
زنجیره تولید تا توزیع است گفت: بحث بر سر این مشکالت دردی از مردم 
دوا نمی کند و مجلــس  حتما به آن ورود خواهد کــرد اما فعال باید بحث 
تنظیم بازار مرغ مدیریت شود.وی اضافه کرد: یکی از مسائل جدی کشور 
این بود که کشور ۸ میلیارد دالر برای کاالهای اساسی اختصاص داد تا در 
تامین این کاالها مشکلی نباشد اما مردم نفعی نبردند.قالیباف تاکید کرد: 
در گوشت قرمز اگر صف نمی بینیم به دلیل این است که مردم دیگر نمی 
توانند گوشت قرمز تهیه کنند و متاسفانه اکنون اتفاقاتی می افتد که خانواده 
ها از خرید گوشت مرغ هم محروم شوند. وی با اشاره به اینکه در آذرماه با 
وزیران مربوطه و رئیس کل بانک مرکزی نشستی در خصوص تامین ارز 
کاالهای اساسی تشکیل شــد که بانک مرکزی اعالم کرد تا آن زمان ۴.۲ 
میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساسی اختصاص داده 

شده است، افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده اما شرایط به گونه 
ای است که قدرت خرید گوشت قرمز مردم کاهش یافته و این موضوع را 
در خصوص لبنیات نیز شاهد هســتیم.وی اضافه کرد:  مجلس به دنبال 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود چون ۸ میلیارد دالر هزینه شــد ولی مردم 
نفعی نبردند و درحالی که حتی وزیر صمت موافق این اتفاق بود اما دولت 
درخواست کرد که این ارز در سال آینده حذف نشود و ما در راستای تعامل 
با دولت به این خواست احترام گذاشتیم ولذا دیگر نباید شاهد این اتفاقات 
باشیم.رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: رئیس جمهور در جلسه 
روز گذشته ســتاد اقتصادی دولت نیز به این موضوع اشاره کرده و مطرح 
کردند که مشکل کنونی، اجرایی بوده و دست ما است، در واقع رئیس دولت 
این مشکل را پذیرفت. قالیباف اضافه کرد: در جلسه شورایعالی هماهنگی 
اقتصادی که وزرای جهاد کشاورزی و صمت و آقای پورابراهیمی حضور 
داشــتند، بنده مطرح کردم که قانون انتزاع به صورت یکپارچه به وزارت 
جهاد کشاورزی بازگردد، حتی مطرح کردم در صورتی که نیاز است می 
توان یک بار دیگر این موضوع را به صورت مصوبه ارائه کرد چرا که باید قانون 
مذکور را تعیین تکلیف کرده و آئین نامه آن را اجرایی کنیم، ۸ سال است 
 که دولت قانون را اجرایی نکرده و آئین نامه وظایف صمت پس از ادغام را 

ابالغ نکرده است.
قالیباف ادامه داد: با وجود اینکه دو وزیر حاضر در جلسه با این پیشنهاد 
موافقت کردند اما رئیس جمهور مطرح کرد که به دلیل نزدیکی به عید 
نوروز این موضوع را متوقف کنیم، ما نیز قبول کردیم که قانون انتزاع از 
۱۵ فروردین اجرایی شده و وظایف و اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی 
بازگردد.رئیس نهاد قانونگذاری کشــورمان با بیان اینکه گرانی در سایر 
کاالهای اساسی نیز وجود دارد اما افزایش قیمت مرغ به نمادی تبدیل 
شده است، تصریح کرد: از نظر مدیریتی و اجرایی خوب نیست که مردم 
برای تامین مرغ دچار مشکل شوند. دولت الاقل در این ۱۰۰ روز آخر نشان 

دهد که می تواند بازار مرغ را مدیریت کند. وی با بیان اینکه از آن جا که 
تجربه کار اجرایی دارم می دانم که تنظیم بازار مرغ شدنی است، افزود: باید 
به فکر مردم باشیم و در شرایط کنونی ساختار و مقررات را رها کنیم. مردم 
به اینکه ساختار چه می گوید کار ندارند و معتقدم زمانی که برای خرید 
مرغ کیلویی ۲۳ یا ۲۴ هزار تومان پول می دهیم باید بتوانیم کاال را با تکریم 
تهیه کنیم، این در حالی است که مردم از ۶ صبح با وجود ویروس کرونا در 
صف می ایستند اما ساعت ۹ صبح نیز نمی توانند این کاال را خریداری کنند 
و باید روز بعد مجددا مراجعه کنند. رئیس مجلس افزود: دعوای قوانین و 
مقررات به مردم ارتباطی ندارد، حق با مردم است، آن ها می گویند الاقل 
همین مرغ ۲۴ هزار تومانی را جوری عرضه کنید که در صف نایستیم، این 
حرف به حق مردم است. قالیباف با اشاره به اینکه قرار نبود در جلسه امروز 
حاضر شوم اما به دلیل اهمیت موضوع به این نشست آمدم، تصریح کرد: 
وزرا و معاونان آن ها می توانند بازار مرغ و تخم مرغ را تنظیم کنند، از این 
رو دولت بازار مرغ و پروتئین را در یک هفته پیش رو به صورت متمرکز و 

جدی مدیریت کند.
وی با بیان اینکه مجلس با محوریت کمیسیون اقتصادی تمام تالش خود را 
برای تنظیم بازار مرغ انجام می دهد، اضافه کرد: باید به صورت جدی پیگیری 
شود که بازار شب عید به ویژه ۵ روز آینده تنظیم شود؛ هرچند در حال حاضر 
ده ها مشکل وجود دارد اما در شرایط کنونی باید روی موضوع تنظیم بازار 
متمرکز شویم و به بقیه موضوعات نپردازیم. رئیس مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه باید دغدغه مردم در حوزه گرانی کاالهای اساسی را از بین 
ببریم، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت توزیع را پذیرفته و 
جهاد کشاورزی نیز وعده داده کمبود کاالیی در کشور وجود نداشته باشد و 
کاال به دست مردم برسد.وی با بیان اینکه از امروز ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین 
باید با دقت وضعیت بازار را کنترل کنیم، گفت: پس از این زمان نیز ساختار 

اصالح شده و اختیارات و وظایف تفکیک می شود.
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رئیس جمهــور گفت: مــردم طبق ســند ملی 
تصویب شده درخصوص عملیات واکسیناسیون، 
باید در جریــان جزییات این اقــدام بزرگ قرار 
گیرند. حجت االســالم حســن روحانی پس از 
دریافت گزارش دستگاه های ذیربط درخصوص 
اقدامات انجام شــده در مســیر تهیــه و تامین 
واکسن مطمئن از کشــورهای روسیه، چین و 
هند، در پی نوشــت این گزارش بــا قدردانی از 
تالش های انجام شده و همچنین تاکید بر تداوم 
پیگیری ها، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی، وزارت امور خارجه و بویژه ســفیران 
ایران در این کشورها و همچنین بانک مرکزی و 
سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع ارزی 
 مورد نیاز برای تهیه واکســن مطمئن خارجی 

قدردانی کرد.
رئیس جمهور با اشــاره به اقدامات انجام شده 
در زمینه تهیه و تامین واکسن خارجی کرونا از 
سوی وزارت بهداشت و همه دستگاه هایی که در 
این زمینه همکاری داشته اند، تاکید کرد: اینکه 
توانسته ایم در شرایط ســخت و نفسگیر جنگ 
اقتصادی دشــمن، هم در زمینه تحقیق و تولید 

واکسن داخلی و هم تهیه و تامین واکسن خارجی 
مورد نیاز کشور عملکرد موفقی داشته باشیم، از 

افتخارات ملت ایران است.
روحانــی همچنین به وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی دستور داد همانطورکه در یک 
سال گذشــته تالش شــده با ایجاد شفافیت و 
اطــالع رســانی و ارائه آمــار دقیــق از میزان 
شــیوع و نحوه مقابله با این بیمــاری به عنوان 
یکی از اصول و اســتانداردهای پذیرفته شــده 
جهانــی در فرایند مقابله بــا پاندمی کووید ۱۹ 
به عنوان یک اقدام اطمینان بخش عمل شــود، 
 در خصوص واکسیناســون نیز به همین شیوه 

اقدام گردد.
رئیس جمهور تاکید کرد: ضروری است که ملت 
شریف طبق سند ملی تصویب شده درخصوص 
عملیات واکسیناسیون، در جریان جزییات این 
اقدام بزرگ نیز قرار گیرند و با ایجاد شفافیت در 
این خصوص گامی دیگر در راســتای اهتمام به 
دسترسی آزاد به جریان اطالعات در دولت تدبیر 
و امید برداشته شــود تا از بروز هرگونه تردید و 

ابهامی در این زمینه جلوگیری گردد.

تفاهم نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با پنج 
شرکت  برتر تولیدی در نخستین گام از اجرای طرح 
»اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر« به ارزش ۶.۱ 

میلیارد دالر امضا شد.
در آیینی با حضــور علیرضا رزم حســینی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، طرح »اقتصاد مقاومتی 
با شرکت های برتر« به ارزش ۶.۱ میلیارد دالر به 
ابتکار وزارت صنعت و با امضای تفاهم نامه بین این 
وزارتخانه و پنج شرکت  برتر تولیدی در نخستین 
گام اجرایی شد.به گفته »سعید زرندی« معاون 
طرح و برنامه وزارت صنعت، این تفاهم نامه ها شامل 
۶۲ پروژه در زمینه معدن و صنایع معدنی، صنایع 
غذایی، ماشین سازی و صنایع پاالیشگاهی است.به 
گفته این مقام مسوول، هدف از تنظیم و امضای 
این تفاهم نامه ها ایجاد امنیت ســرمایه گذاری و 
تشویق بنگاه ها برای توسعه و تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتی با تکیه بر توانمندی های داخلی است.
وی ادامــه داد: به این منظــور از بیــن ۱۲ هزار 
بنگاه اقتصادی با اشــتغال بیش از ۱۰ نفر، برپایه 
شاخص های مختلف مانند اشــتغال، صادرات و 
ارزش افزوده، تعداد ۱۰۰ شــرکت برتر شناسایی 

و انتخاب شــده اند که از این تعداد ۳۹ شرکت در 
بخش پاالیشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی، ۲۱ 
شــرکت در حوزه غیرفلزی، ۲۰ بنــگاه در حوزه 
معدن و صنایع معدنــی و ۲۰ بنگاه نیز در بخش 
ماشین سازی و نیرومحرکه فعالیت دارند.زرندی 
گفت: پنج شرکت چادرملو، ماشین سازی اراک، 
آلومینیوم المهدی، نفت سپاهان و شیرین عسل، 
در گام نخســت حدود ۶.۱ میلیارد دالر موضوع 

تعریف کرده اند.
وی بیان داشــت: بــرای تامیــن منابــع مالی 
نیــز از ظرفیت بــازار ســرمایه، منابــع بانکی، 
آورده بنگاه هــا، منابــع صندوق توســعه ملی 
و جلب مشارکت ســایر بنگاه های برتر استفاده 
خواهد شــد.معاون وزیر صنعت تاکیــد کرد: در 
ســال های گذشــته ســرمایه گذاری در کشور 
 رشد داشــته، اما متناســب با تورم و استهالک 
نبوده است. وی ادامه داد: در این تفاهم نامه به دنبال 
تکمیل زنجیره ارزش، بهبود تراز تجاری کشــور، 
نوسازی ماشین آالت، توسعه فناوری های نوین، 
حرکت به سمت تنوع محصوالت و ورود به بازارهای 

جهانی هستیم.

وزیر خارجه ایران گفت: ما به همه آنچه امضا کرده 
ایم پایبند هســتیم. به آمریکا توصیه می کنیم هر 
چه ســریع تر اقدامی انجام دهد، زیرا فرصت کم 
اســت.محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان 
باردیگر تصریح کرد آمریــکا در توافقنامه برجام 
همچنان کارشــکنی می کند.محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه کشــورمان ادامه داد: ما به حرف های 
آمریکا نیاز نداریم بلکه به عملکرد آن ها نیاز داریم.

وی افزود: آمریکا اجازه نداد کره جنوبی مطالبات ما 
را که قرار بود از طریق بانک های سوئیس دریافت 

کنیم، پرداخت کند.
وزیــر خارجه ایــران ادامــه داد: دولــت ترامپ 
تعامالت را متوقف کــرد و دولت جدیــد باید به 
اصل توافق برگــردد. چــرا باید دربــاره چیزی 
 مذاکــره کنیــم کــه قبــال دربــاره آن مذاکره 

کرده ایم؟

وی افزود: آمریکا اصــول کامال شــفاف را زیر پا 
گذاشــت و ما هزینه های سنگین آن را پرداختیم. 
ما هیچ مطالبــه غیرعادی نداریــم و آژانس بین 
المللی انرژی اتمی هم پایبنــدی ما را تایید کرده 
اســت. همانگونه که دولت ترامپ بر ایران اعمال 
فشار می کرد، دولت بایدن نیز همان کار را می کند.
وزیر خارجه ایران ادامــه داد: ما به همه آنچه امضا 
کرده ایم پایبند هستیم. به آمریکا توصیه می کنیم 

هر چه سریع تر اقدامی انجام دهد، زیرا فرصت کم 
است. ظریف تصریح کرد: ما در دهه نود قرن گذشته 
غنی سازی بیســت درصدی را برای اهداف صلح 
آمیز انجام دادیم. ما سالح هســته ای نمی سازیم 
و امکان ندارد از چنین ســالحی استفاده کنیم و 
حتی از سالح شیمیایی هم اســتفاده نمی کنیم. 
آمریکا نمی تواند از ما بخواهد بــه مذاکره از نقطه 

صفر برگردیم.

روحانی:

وزارت بهداشت روند واکسیناسیون را برای مردم شفاف کند
با حضور رزم حسینی؛

۶.۱ میلیارد دالر تفاهمنامه برای اجرای اقتصاد مقاومتی به امضا رسید

قالیباف در نشست کمیسیون صنایع:

صف  گوشت قرمز نداریم چون مردم  نمی توانند گوشت بخرند

ظریف: 

دولت آمریکا برای بازگشت به برجام  عجله کند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نوسان قیمت سکه در کانال ۱۰ میلیونی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با افزایش ۱۶۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته، به رقم ۱۰ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان معامله شد. ارزش هر قطعه سکه 

تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون  و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ 
میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون  و۲۰۰ هزارتومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار 

به یک میلیون و ۴۷ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار میلیون و ۵۳۶ هزار تومان رسید. اونس جهانی طال نیز یک هزار و ۷۳۱ دالر و ۷۱ سنت فروخته شد.
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جبران کسری عرضه و تقاضای مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

تسهیالت یا وام های مسکن یکی از ابزارهای مالی برای تشویق و تحرک تقاضا است. اما مشکل این است که مسکن همواره با  افزایش قیمت مواجه است و بازار در رکود فرو رفته که این تسهیالت برای تحریک تقاضا و افزایش خرید مسکن ارایه می شود. 
متاسفانه هیچ موقع به مشکل اصلی که افزایش قیمت مسکن در چند سال اخیر بوده پرداخته نشده است. مسکن هر مسیری را طی کرده ما هم در همان مسیر حرکت می کنیم. تسهیالت باید هم در اختیار تقاضا و هم در اختیارعرضه باشد.  همزمان 
باید تمام ابزارهای مالی فعال شود تا مشکالت مسکن حل شود. مگر چقدر امکان پرداخت تسهیالت و وام وجود دارد. منابع بانکی اجازه این کار را نمی دهد. از طرفی دیگر با افزایش پرداخت تسهیالت مسکن، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد بنابراین 
راهکار اصلی این است که ابزارهای تولید را توسعه دهیم. ضمن اینکه ابزارهای مالی تقاضا را جلو می برید باید ابزارهای مالی عرضه را نیز باید جلو برد. با فعال شدن همزمان مشوق های عرضه و تقاضا رونق در بازار مسکن شکل خواهد گرفت.  به طور 
کلی برای جبران کسری میان عرضه و تقاضای بازار مسکن، برنامه درازمدتی نیاز است که باید براساس آن زمینه تولید متناسب با تقاضا آغاز شود. برای اجرای این طرح باید همه ابزار های مالی در اختیار مسکن و بخش خصوصی قرار داده شود. اگر 
بخواهیم قیمت را ثابت نگه داریم باید به طور مستمر، سالیانه یک میلیون واحد مسکونی به تناسب برنامه ده ساله، برنامه ریزی کنیم و به بخش خصوصی امکانات بدهیم تا این واحدها را تولید کند. وقتی از ساخت یک میلیون تا یک میلیون ۵۰۰ هزار 

واحد مسکونی در سال صحبت می کنیم یعنی یک گردش نقدینگی بسیار عظیم و با سرعت باال ولی در ایران چنین اتفاقی نمی افتد. چرا که سیستم بانکی ما فلج و فشل است و ابزارهای مالی وجود ندارد که مورد استفاده قرار بگیرند.

دولت در حالی ســعی دارد با 
فرمول وام فروشی مردم را خانه 
دار کند که همواره کارشناسان 
بازار مسکن تاکید کرده اند که 
تولید و ساخت مسکن و عرضه 
بیشتر آن تنها راه حل برای خانه دار شدن مردم است. در 
حال حاضر هزینه وام مسکن برای متاهلین به 28 میلیون 
و 7۰۰ هزار تومان رســیده و به رکورد خود در بیست روز 
اخیر رسید. این رکورد در زمینه نرخ سود نیز رقم خورده 
و بیشترین فاصله را با میزان اسمی خود در این مدت ثبت 
کرد. آمارهای منتشر شده نشان می دهد خریداران یک 
واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر ١۳٩8، باید 8۳ 

درصد بیشتر پول پرداخت کنند.
این در حالی اســت که آمار وزارت راه و شهرسازی نشان 

می دهد زمان دسترسی به مسکن در سال ١۳7١ معادل 
١8 سال و در سال ٩۵ هم همین عدد یعنی ١8 سال برای 
خرید مسکن زمان نیاز است. این در حالی است که متوسط 
قیمت یک متر مسکن در کشور در سال 7١ معادل 2١۰ 
هزار تومان و در سال ٩۵ معادل یک میلیون و ٩۰۰ هزار 
تومان بوده است. بر اســاس همین آمار، زمان الزم برای 
خرید مسکن از سال 7١ تا سال 8۶ از ١8 سال کمتر بوده 
و در سال 7٩ به ١2 سال رسیده است. اما در سال 8۶ زمان 
انتظار برای خرید مسکن از ١7 سال در سال 8۵ در سال 
بعد از آن یعنی سال 8۶ به 22 سال می رسد. آخرین آمار 
رسمی از شاخص دسترسی به مسکن و دوره انتظار مربوط 
به آمار وزارت راه و شهرسازی است که این آمار هم فقط تا 
سال ٩۵ است و آمار رسمی چند سال اخیر منتشر نشده 
اســت. در همین زمینه رئیس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران معتقد است تنها راه برای خانه دار کردن 
اقشار کم درآمد به ویژه کارگران، ساخت مسکن ارزان با 
قیمت تمام شده کمتر است و سیاستگذاری ها در بخش 

مسکن باید به سمت کاهش قیمت تمام شده برود. ناصر 
چمنی در خصوص ساز و کار تامین مسکن کارگران اظهار 
کرد: معتقدم برای خانه دار شدن گروههای کم درآمد از 
جمله کارگران باید با عزم و اراده جدی پیش برویم و به جای 
حرف و پیشنهاد یک اقدام عملیاتی جدی صورت دهیم. در 
حال حاضر زمین و امکانات زیادی در اختیار کارخانه های 
دولتی و مجموعه های تابعه تامین اجتماعی وجود دارد که 
می توان از ظرفیت آنها برای ساخت مسکن استفاده کرد. 
وی واگذاری مسکن اجاره به شرط تملیک به کارگران را 
مورد تاکید قرار داد و در پاسخ به این پرسش که چرا واگذاری 
واحدهای اجاره به شرط تملیک مقرون به صرفه نیست، 
گفت: خانه های اجاره به شرط تملیک باعث می شود که 
هم  تب و تاب مسکن فروکش کند و هم کارگران از نعمت 
خانه دار شدن بهره مند شوند ولی کسانی که از مقرون به 
صرفه نبودن آن سخن می گویند و قیمت تمام شده آن را 
باال می دانند به این دلیل است که کار ساخت و ساز دست 
انبوه ساز داده می شــود. رئیس کانون عالی انجمن های 

صنفی کارگران ادامه داد: اگر در بحث ساخت مسکن اجاره 
به شرط تملیک دولت خودش وارد عمل شود و هزینه کند 
و به دنبال پیمانکار نباشد که واحدها را بسازد و تحویل دهد 
در آن صورت مسکن با قیمت تمام شده پایین تری دست 
مصرف کننده می رسد. تنها در این صورت است که اصل ۳١ 
قانون اساسی و تامین مسکن آحاد جامعه محقق می شود 
و ساخت مســکن ارزان جواب می دهد. این مقام مسئول 
کارگری با بیان اینکه در بحث مسکن سیاستگذاری ها باید 
به سمت کاهش قیمت تمام شده برود، افزود: امروز اگر ١۰۰ 
متر زمین رایگان به کارگران بدهیم قادر به ساخت و ساز 
در آن نیستند چون هم قیمت مصالح ساختمانی افزایش 
یافته و هم پرداخت اقساط سنگین وام ١8 درصدی در توان 
کارگران نیست. به گفته چمنی افزایش مبلغ وام مسکن 
کارگشا نیست و اگر ١۰۰ میلیون تومان وام هم داده شود 
در شرایط حاضر نمی توان خانه سازی کرد مگر آنکه قیمت 
 تمام شده ساخت مسکن برای کارگران و گروههای دیگر 

درآمدی کاهش یابد.

زمان انتظار برای خرید خانه طوالنی تر می شود

وام مسکن گران تر شد
شایلی قرائی
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گزارش ها از بازار شــب عید 
همچنان نشان دهنده کمبود 
و گرانــی روغــن خوراکی 
اســت. صف های طوالنی 
خرید روغــن بخصوص در 
شهرســتان ها همچنان وجود دارد و بر خالف ادعای 
مسئوالن مبنی بر وفور کاال در بازارها اعتراضات مردم 
در برابر گرانی ها و نبود کاالها همچنان باقی اســت. 
برخی از تولیدکنندگان در شرایط فعلی با سوءاستفاده 
از جو ایجاد شــده در بازارها اقدام بــه احتکار کاالها 
بخصوص روغن خوراکی کرده اند و بــا توزیع قطره 
چکانی و گرانفروشــی ســودهای زیادی را به جیب 
می زنند. همچنین در برخی نقاط از تهران و ســایر 
شهرستان ها قیمت روغن جامد به بهانه کمبود رخ داده 
در عرضه آن با قیمت هایی باالتر از قیمت تصویب شده 

به فروش می رسد. 
به هر ترتیب هنوز چند مــاه از گرانی و کمیابی روغن 
مایع و روغن جامد و حتی فروش مشروط آن ها مبنی بر 
خرید دیگر کاال های مورد نظر فروشگاه ها نظیر کنسرو 
ماهی و ... در بازار نگذشته بود که این روز ها مجدداً زنگ 

گرانی و نایابی این کاالی اساسی در بازار نواخته شده 
است. این موضوع در حالی رخ داده که حدود ۳ سال 
از تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی به واردات روغن خام و 
دانه های روغنی می گذرد و قطعاً گرانی آن ها توجیهی 

نداشته و سؤال برانگیز است.
در همین زمینه جدی، نائب رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس می گوید برخی افراد کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم را در انبارها احتکار می کنند تا با توجه 
به نزدیکی به عید نوروز و ماه رمضان گرانتر از ارزش 
واقعی به فروش رسانند. علی جدی با انتقاد از کمبود 

روغن و مرغ در بازار، گفت: براساس اطالعات به دست 
آمده، موجودی روغن کشور از مصرف بیشتر است اما 
خرید بیش از اندازه برخی افراد و احتکار متخلفان با 
هدف فروش بیش از قیمت واقعی، موجب نابسامانی 

و گرانی روغن شده است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی افزود: 
ســازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و ســازمان تعزیزات حکومتی باید با 
افزایش نظارت از سوءاستفاده ســوداگران و دالالن 
جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی 

افراد کاالهای اساسی موردنیاز مردم را در انبارها احتکار 
می کنند تا با توجه به نزدیکی به عید نوروز و ماه رمضان 
گرانتر از ارزش واقعی به فروش رســانند، اضافه کرد: 
هرچند سازمان تعزیرات و وزارت صمت اقداماتی در 
جهت ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها 

انجام می دهند اما این اقدامات کافی نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهــم با بیان اینکه 
باید شبکه توزیع کاال به درستی رصد شود، ادامه داد: 
نهادهای تنظیم کننده بازار و وزارتخانه های متولی باید 
با برنامه ریزی از رســوب دانه های روغنی وارداتی در 
گمرکات و بنادر جلوگیری کنند و با مدیریت درست 
زنجیره واردات، تبدیل و توزیع را ساماندهی کنند. نائب 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: 
براساس گزارش های رسیده از وزراتخانه های صمت 
و جهاد کشاورزی ثبت ســفارش مواد اولیه موردنیاز 
تولید روغن انجام گرفته و این کاالها در حال ورود به 

کشور هستند.
این روزها در حالــی مردم برای خریــد روغن نباتی 
ســرگردان هســتند که عرضه این محصول افزایش 
یافته اما همچنان در بازار کمیاب است. در این میان 
ظاهراً دســتگاه های ناظر بر بازار به خواب خرگوشی 
رفته اند و واکنش موثری نســبت بــه اتفاقات بازار و 

احتکارکنندگان بزرگ ندارند.

خبری از نظارت و تنظیم بازار نیست

کمبود، گرانی و احتکار کاالهای اساسی 
روغن در انبارها احتکار می  شود

مطالبه مردمی کاهش قیمت ها
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

در شرایط فعلی مشکل اصلی ما مشکل خرید و تقاضا بوده و نه مشکل عرضه. از دان مرغ تا روغن خوراکی که احتکار شده تا هر چیزی که می توانسته فاسد نشود و قطعاً هم وارد کشور شده، افزایش قیمت داشته اند. برای 
کاهش قیمت ها و نرخ تورم دولت در گام اول باید به دنبال کاهش و سپس تثبیت قیمت ارز باشد. افزایش بی دلیل نرخ ارز هیچ توجیهی ندارد. مهمترین مطالبه مردم از دولت کاهش قیمت هاست.

مسلما افرادی که کاالیی را با ارز ۴2۰۰ تومانی وارد کرده اند ملزم نبودند که کاال را با همان ۴2۰۰ در داخل قیمت گذاری کنند و به دست مصرف کننده برسانند. اگر هم براساس همان ارز دولتی قیمت گذاری و فروخته شود 
به تمام اقشار فروخته نمی شود زیرا به اندازه تمام جامعه کاال وارد شده که بتواند میان شان توزیع شــود. در کنار کاالهای وارداتی با ارز ۴2۰۰ ما بازارهای آزادی هم خواهیم داشت و تولیدکننده داخلی هم با نرخ وارداتی 
قیمت گذاری نمی کند و ما شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.  البته همه مشکالت اقتصادی مربوط به قیمت دالر و خارج از کشــور نیست. کشور که همه چیز را وارد نمی کند، دولت باید نسبت به مسائل تولیدی داخل هم 
پاسخگو باشد. یکی از دالیل وضعیت بد اقتصادی فعلی تحریم است. تحریم ها باعث شــده قیمت مواد اولیه در بخش تولید باال برود. دولت در این وضعیت فقط نظاره گر بوده است. البته ارز ۴2۰۰ تومانی هم برای واردات 
کاالهای اساسی قرار داد که به خاطر نبود نظارت درست تاثیری در حل مشکالت نداشت. عده ای ارز ۴2۰۰ تومانی دریافت کردند ولی هیچ کاالیی وارد نکردند. عده ای هم که کاال وارد کردند با قیمت آزاد به فروش رساندند. 

این مدیریت آشفته در بازار ارز هم در کاهش قدرت خرید مردم تأثیرگذار بوده است.  

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

روند نزولی قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران 
که از اواخر آبان ماه شروع شده کماکان ادامه دارد هرچند 
سرعت افت قیمتها کند شده است؛ با این حال آخرین 
آمار به دست آمده از نیمه اول اسفندماه افت 22 درصدی 
قیمتهای مورد نظر مالکان طی کمتر از چهار ماه را نشان 
می دهد. به دنبال افت قیمتهای پیشــنهادی فروش 
مســکن که از اواخر آبان ماه آغاز شده قیمتهای عرضه 
کنندگان در شهر تهران طی ١۵ روز ابتدای اسفندماه 
نیز با مقداری کاهش مواجه شد. بیشترین نزول قیمت 
نسبت به اواخر بهمن ماه به ترتیب در منطقه 22 بالغ بر 
۶ درصد، منطقه ۴ به میزان ۶ درصد، منطقه ١7 بالغ بر 
۴ درصد، مناطق 8، ٩ و ١۶ هریــک به میزان 2 درصد 
رخ داده است. از طرف دیگر قیمت مورد نظر مالکان در 
منطقه ١2 بالغ بر ١١ درصد، منطقه 7 بالغ بر ۴ درصد 
و منطقه 2۰ به میزان 2 درصد افزایش نشان می دهد. 
به طور کلی طی نیمه اول اسفندماه ماه در شهر تهران 
نرخهای پیشنهادی عرضه کنندگان مسکن ١ درصد 

نسبت به نیمه دوم بهمن ماه با افت مواجه شده است.
اطالعات به دست آمده از ســامانه کیلید حاکی از آن 

اســت که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آگهی 
های منطقه یک در اوایل اســفندماه به 7۵ میلیون و 
٩۳۵ هزار رسیده که کاهش محسوسی نسبت به اواخر 
بهمن نداشته است. این در حالی است که هفته آخر آبان 
ماه قیمتهای پیشنهادی در منطقه یک 8١ میلیون و 
۶27 هزار تومان بود که نرخهای کنونی در مقایسه با آن 
مقطع 7 درصد کاهش نشان می دهد.در منطقه ۵ نیز که 
همواره بیشترین تعداد معامالت را به خود اختصاص می 
دهد نرخ آگهی ها از متری ۴۰ میلیون تومان در اواخر 
آبان ماه به ۳8 میلیون تومان رسیده است. قیمتهای این 
منطقه در مقایسه با ١۵ روز دوم بهمن ماه نیز ١.۵ درصد 
کاهش یافته است.  همچنین بررسی قیمت آگهی ها 
در منطقه ۴ که معموال رتبه های دوم تا چهارم را از نظر 
تعداد معامالت دارد نشان دهنده آن است که نرخها از 
۵١ میلیون تومان در هر متر مربع در اواخر آبان به ۴2 
میلیون تومان در اسفندماه رسیده است. این منطقه در 
١۵ روز ابتدای اسفندماه نسبت به ١۵ روز قبل از آن رتبه 
دوم افت قیمت پس از منطقه 22 را به میزان ۶ درصد به 

خود اختصاص داد.

رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران 
قیمت شیرینی شب عید را اعالم کرد. علی بهره مند با 
بیان اینکه قیمت شیرینی شب عید همان قیمت های 
مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
است، گفت: براین اســاس در واحدهای درجه یک 
قیمت هرکیلو شیرینی زبان، پاپیونی وگل محمدی 
۵۰ هزارتومان، کیک یزدی ۳8 هزارتومان و شیرینی 

تر کیلویی ۶۰ هزارتومان است.
وی با اشــاره به اینکه احتمــاال در روزهای آینده 
 تقاضای خرید شیرینی بیشتر می شود، گفت: تمام 

پروتکل های بهداشتی در تهیه شیرینی در واحدهای 
صنفی رعایت می شود.

رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران 
اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
اعم از گرانفروشــی، فروش شیرینی بی کیفیت و یا 
عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی می توانند به 
سامانه ١2۴ وزارت صمت گزارش دهند و یا با شماره 
تلفن اتحادیه صنف قنــادان)۶۶٩۴۴۴١١( تماس 
بگیرند  که در اسرع وقت توسط اتحادیه پیگیری های 

الزم صورت می گیرد.

در حالی که برخی نوســان گیران و دالالن اوراق 
تسهیالت مسکن بار دیگر بخت خود را برای صعود 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن به کانال ۶۰ هزار 
تومان آزمودند، اما رکود بازار مسکن نرخ ها را ثابت 
نگه داشت.طی معامالت فرابورس، قیمت برخی 
نمادهای زیرمجموعــه اوراق گواهی حق تقدم 
تسهیالت مسکن به بازه ۶۰ هزار تومان افزایش 
یافت اما در معامالت یکشنبه 2۴ اسفند قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن به کانال ۵۰ هزار تومانی 
بازگشت.اگرچه در برخی معامالت اوراق تسهیالت 
مسکن نیز قیمت تعدادی از برگه ها تا حدود ۶۳ 
هزار تومان رسید، اما میانگین قیمت تقریباً همه 
نمادها زیر ۶۰ هزار تومان و از ۵7 تا ۵٩ هزار تومان 

در نوسان بود.
این در حالی است که برخی نوسان بگیران و دالالن 
اوراق تسهیالت مســکن در معامالت امروز سعی 
داشتند تا برگه های مورد نظر خود را تا حدود 7۰ 
هزار تومان قیمت گذاری و به فروش برسانند اما با 
توجه به اینکه بازار مسکن در حدود ۳ ماه گذشته با 
حداقل تعداد معامالت مواجه شده، به نظر می رسد 
رکود این بــازار مانع از ســودجویی دالالن اوراق 

تسهیالت مسکن شده است.
گزارش های اخیر بانک مرکزی از وضعیت ماهانه 
بازار مســکن حکایت از افــت 7۰ درصدی تعداد 
معامالت مسکن در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن 
سال گذشــته دارد؛ در حالی رشد قیمت مسکن 
افزایش حدوداً دو برابری داشته است که هم قدرت 
خرید تازه واردها به بازار مسکن را به شدت کاهش 

داده و هم قدرت رقم فعلی وام مسکن در برابر ارزش 
ملک را تقریباً بی اثر کرده اســت. در حال حاضر با 
توجه به میانگین قیمتی متری 28 میلیون تومان 
در پایتخت که سبب شده تا یک واحد ۵۰ متری به ١ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برسد، وام مسکن 2۴۰ 
میلیون تومانی تنها توانایی پوشــش حدود ۶ متر 
از واحد ۵۰ متری را دارد.همچنین علی رغم آنکه 
تابلوی امروز معامالت اوراق تســه سرخ پوش بود، 
با این حال ریزش قیمت ها در هیچیک از نمادهای 
زیرمجموعه تسه بیش از منفی ۳ درصد نبوده و صرفاً 
در نماد تسه ٩8۰۵ )اوراق مسکن مرداد ٩8( ریزش 
منفی ۳.8 رخ داد؛ در سایر نمادهای معامالتی اوراق 
تسهیالت مســکن، کاهش قیمت ها منفی یک تا 

2 درصد بود.
تعداد برگه های به فروش رسیده نیز در اکثر نمادهای 
معامالتی اوراق تسهیالت مسکن با کاهش شدید 
نســبت به روزهای رونق بازار مسکن مواجه شده 
است؛ بیشــترین برگه های فروخته شده به نماد 
تسه ٩٩١١ )اوراق مسکن بهمن امسال( با ١7 هزار 
برگه و سپس به تسه ٩٩١۰ )اوراق مسکن دی ماه 
امسال( با ١2 هزار برگه اختصاص داشت.در سایر 
نمادها هم تعداد فروش اوراق مسکن کمتر از هزار 
برگه بود؛ به نظر می رسد هم دارندگان این برگه ها به 
رونق بازار مسکن در سال آینده امیدوارند و از همین 
رو، از بازار اوراق تسهیالت عقب نشینی کرده اند و هم 
متقاضیان خرید مسکن به ادامه روند کاهشی قیمت 
مسکن در سال آینده امید بسته اند که همین موضوع 
به کاهش معامالت اوراق تسهیالت دامن زده است.

قائم مقام سازمان بسیج اصناف با بیان اینکه حدود 
٩۰ درصد پارچه چادر مشکی از طریق واردات تامین 
می شود گفت: با همت بسیج و با کمک بخش خصوصی 
دومین کارخانه تولید چادر مشکی در ایران راه اندازی 
شد.محمد حیدری قائم مقام سازمان بسیج اصناف، 
بازاریان و فعــاالن اقتصادی افزود: با توجه به ســال 
جهش تولید و با تدوین برنامه پنج ســاله در زمینه 
تولید و خودکفایی پارچه چادر مشکی امسال با کمک 
بسیج و بخش خصوصی دومین کارخانه تولید پارچه 
چادر مشکی در کشور راه اندازی شد. وی گفت: ایران 
بزرگ ترین مصرف کننده پارچه چادر مشــکی در 
دنیاست ولی حدود ٩۰ درصد از آن وابسته به واردات 
است و در خوش بینانه ترین حالت فقط ١۰ درصد از 
آن از تولید داخل تأمین می شود.به گفته حیدری از 
مصرف ساالنه ٩۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی، 
8۰ میلیون متر وارداتی و حداکثر ١۰ میلیون متر در 
داخل تولید می شود. قائم مقام سازمان بسیج اصناف 
اظهار داشت: هر سال به اندازه سرمایه ایجاد ۵ کارخانه 
با ظرفیت ١۰ میلیون متر ارز کشــور بــرای واردات 
پارچه چادر مشکی خارج می شــود. اگر هر کارخانه 
2۵ میلیون دالر خرج داشته باشد، ساالنه حدود ١۵۰ 
میلیون دالر ارز فقط برای واردات پارچه چادر مشکی 

از کشور خارج می شود.
به گفته وی قرار است با راه اندازی کارخانه های تولید 
پارچه چادر مشکی عالوه بر تأمین نیاز داخلی برای 
صادرات به کشورهای منطقه نیز فعالیت کنند. در این 

زمینه به کارخانه هایی که تعطیل، راکد و یا نیمه فعال 
شده اند قرار شد با کمک بسیج و انگیزه داخلی خط 
تولید پارچه چادر مشــکی راه اندازی شود که اولین 
مجموعه نساجی که منطبق با اســتانداردهای روز 
دنیا پارچه چادر مشکی تولید می کند، کارخانه نای 
زرین خوانسار است که این کارخانه به مدت ٩ سال 
تعطیل بود اما با انگیزه جهادی به میدان آمد و بسیج 

نیز حمایت کرد و دوباره راه اندازی شد.
حیدری در مورد این که چــه حمایت هایی صورت 
گرفت گفت: در قدم اول کمک کردیم پلمب کارخانه 
که در سال ٩١ انجام شده بود، باز شود و در شهریور 
امسال کارخانه از پلمب خارج شده، همچنین انشعابات 
آب، گاز، برق، تاسیسات و سیستم فاضالب برقرار شده، 
بدهی مالیاتی، بدهی به تأمیــن اجتماعی پرداخت 
شــد و با انگیزه جهادی مدیران این کارخانه و کمک 
بسیج در بهمن امسال شروع به تولید کرده، در حالی 
برای رســیدن به روال عادی تولید بین ١2 تا ١8 ماه 
طول می کشد، اما با انگیزه جهادی و در سال جهش 
تولید این کارخانه در کمتر از ۴ ماه راه اندازی شد و در 
روز والت حضرت زهرا)س( و بزرگداشــت مقام زن، 
کارخانه تولید چادر مشــکی با ظرفیت ١۰ میلیون 
متر راه اندازی شــد. قائم مقام سازمان بسیج اصناف 
همچنین در مورد بازار فروش این محصوالت گفت: در 
جلسه ای با حضور فعاالن اصناف سایتی به نشانی »با 
 چادر« راه اندازی شده که قرار است توزیع سراسری 

در کشور انجام دهد.

وابستگی 90 درصدی به خارج

راه اندازی دومین کارخانه تولید پارچه چادرمشکی

قیمت شیرینی شب عید اعالم شد

کاهش ۲۲ درصدی قیمتهای پیشنهادی مسکن

زور دالالن اوراق تسهیالت به رکود بازار مسکن نرسید
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رئیس پلیس پیشــگیری ناجا با بیان اینکه یــگان حفاظت وزارت 
میراث فرهنگــی از یگان های موفق در مقابله با جرایم و حراســت 
از پیشینه تاریخی کشــور اســت گفت: با تالش همکارانم در این 
 یگان ۴۹۰ ســایت و صفحه اینترنتی متخلف شناســایی و مسدود 

شده است.
ســردار مهدی معصوم بیگی با تاکید بر ضــرورت همراهی مردم و 
مسئوالن برای صیانت از اموال و اماکن تاریخی اظهار داشت: میراث 
فرهنگی از ارزشمندترین سرمایه های کشور و بیانگر هویت و پیشینه 
تاریخی ملت و کشور ما اســت لذا حفاظت از آن وظیفه ای همگانی 

است.
وی در تشریح عملکرد یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی پلیس 
پیشگیری ناجا گفت: در ۱۱ ماه گذشــته سال جاری ۳۸۶ دستگاه 
فلزیاب از حفاران غیرمجاز و افرادی که اقدام به تبلیغ این دســتگاه 

در فضای مجازی می کردند کشــف و ۲ هزار و ۱۳۸ نفر از مجرمان 
این عرصه دستگیر و با تشکیل هزار و ۱۶۰ پرونده، متخلفان تحویل 

مراجع قضائی شده اند.
رئیس پلیس پیشــگیری ناجا از افزایش۱۷ درصدی کشــف اشیاء 
تاریخی خبر داد و تصریح کرد: در این بازه زمانی ۱۸ هزار و ۶۶۹ قلم 
شیء تاریخی کشف و ضبط شده است که از این تعداد  ۱۲ هزار و ۱۰۳ 

قلم اصل و مربوط به دوره های تاریخی مختلف است.
سردار معصوم بیگی رصد مســتمر فضای مجازی برای فیلترینگ 
و برخورد با ســایت های غیرمجاز را از دیگر اقدامات ارزشمند یگان  
حفاظت وزارت میراث فرهنگی ارزیابی کرد و گفت: با لینک شــدن 
این یگان به ســامانه برخط فضای مجازی دادستانی کل کشور این 
امکان فراهم شده است که بدون نیاز به پلیس فتا و در اسرع وقت با 
سایت های غیرمجاز که اقدام به خرید و فروش اموال تاریخی، تبلیغ 

دستگاه های فلزیاب، دفینه  یابی، تشویق و ترغیب مردم به حفاری  
های غیر مجاز می کنند برخورد شود. وی با بیان اینکه یگان حفاظت 
وزارت میراث فرهنگی از یگان های موفق پلیس پیشگیری ناجا در 
مقابله با جرایم و موفق در حراســت از پیشینه تاریخی کشور است 
افزود: با تالش همکارانم در این یگان ۴۹۰ صفحه اینترنتی و سایت 

متخلف شناسایی، مسدود و فیلتر شده است.
سردار معصوم بیگی تعداد پیام های واصله از طرف دوستداران میراث 
فرهنگی را بیش از ۲۴ هزار خبر عنوان و خاطرنشان کرد: افزایش ۲۵ 
درصدی همکاری مردم که از نظر ما میراث بان افتخاری برای کشور 
محسوب می شوند نشانگر اهمیت حفظ میراث گذشتگان و همیت 
همگانی برای صیانت از اموال و اماکن تاریخی اســت که امیدواریم 
این همکاری با خادمان خود در پلیس پیشــگیری همچنان تداوم 

داشته باشد.

رئیس پلیس پیشگیری خبر داد

مسدودسازی ۴۹۰ سایت متخلف در حوزه میراث فرهنگی
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تامین اجتماعي: از ارديبهشت 1400 نسخه كاغذی 
پذيرفته نمی شود

در کارگروه تعامل پذیری که زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی است، نسخه 
الکترونیک به دو روش مختلف هم سخت افزاری از طریق توکن و نیز نرم افزاری از 
طریق موبایل طراحی شده اســت و درواقع گروه نسخه الکترونیک فقط در روش 
سخت افزاری و امضای دیجیتال نیست و می توان از طریق موبایل هم در آن بستر 
قانونی کار انجام شود و درواقع پیامکی هم که در همان لحظه ویزیت هم برای پزشک 
و نیز بیمار ارسال می شود، می تواند صحت فرآیندها را تسهیل کند. معاون درمان 
سازمان تامین اجتماعی با اشاره به توافق سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت 
در یکی دو هفته اخیر، گفت: بر اســاس این توافقنامه از اردیبهشت ۱۴۰۰ نسخه 
کاغذی از دانشگاه ها نخواهیم پذیرفت. امیرعباس منوچهری برنامه های توقف تولید 
دفترچه کاغذی را به موازات طرح نسخه الکترونیک برشمرد و افزود: این دو برنامه 
مجزای از هم هستند و برای اینکه عرصه را بر کاربران و مردم تنگ نکنیم، این دو طرح 
را با هم گره نزدیم و امکان تمام فرآیندهای گذشته باقی گذاشته ایم در عین حال که 
نسخه الکترونیک را به سرعت پیش می بریم.  وی با بیان اینکه امروز به نزدیک ترین 
فاصله نیل به مقصود استفاده از نسخه الکترونیک رسیده ایم، تصریح کرد: در تمام 
سنوات گذشته هیچگاه در چنین شــرایطی قرار نداشتیم.  معاون درمان سازمان 
تامین اجتماعی ادامه داد: خوشبختانه بیش از ۴ هزار درمانگر در کشور وجود دارند 
که با وجود اینکه طرف قرارداد تامین اجتماعی نیستند، اما نسخه الکترونیک تولید 
می کنند و میزان نســخه پیچی الکترونیک که از فروردین امسال ۳ درصد بود، در 
بهمن امسال به ۴۹ درصد رسیده که نشان دهنده پیشرفت در امر نسخه نویسی است. 

آگهی های عجیب در فضای مجازی
 از فــروش مجوز تقلبی ســفر تا جــذب نیرو در 

سايت های قمار
برخی سایت های فروش همچنان خبرساز و حاشیه آفرین هستند، این بار از فروش 
مجوز تقلبی سفر تا جذب نیرو در ســایت های قمار به اسم کار در منزل. شکل و 
محتوای آگهی ها در برخی سایت های اینترنتی فروش در ظاهر جذاب است، اما 
وقتی کمی دقیق می شــوی می بینی چه فاجعه ای می تواند پشت این جذابیت 
ظاهری و کاذب پنهان شده باشد. به نظر می رسد برخی از این سایت ها برای بیشتر 
دیده شدن یا نبود نظارت کافی آگهی هایی را منتشر می کنند که در میان آن ها 

آگهی های هنجار شکن، غیر اخالقی و ... هم دیده می شود.
امروز به برخی از این آگهی های عجیب که بعضی از آن ها می تواند برای شما دردسر 

ایجاد کند اشاره کرده ایم که در ادامه می خوانید.

چیز هایی که در هیچ عطاری پیدا نمی شود
اگر به دنبال عتیقه جاتی هســتید که از یافتن آن ها در بازار قطع امید کرده اید، 
می توانید با مراجعه به برخی از سایت های فروش اینترنتی آن ها را پیدا کنید؛ از 
تمبر ها و اسکناس های قدیمی گرفته تا ظروف مسی و سفالی. گاهی آگهی فروش 
اجناسی در این سایت ها دیده می شود که قدمت آن ها به چند دهه می رسد؛ شاید 
یک آفتابه مسی هشتاد و چند ساله یا حتی یک مجسمه زیرخاکی که معلوم نیست 
چقدر قدمت دارد. کتابی که نام آن تحت عنوان »بیانات شــاه« شما را متعجب 
می کند، تمبر ها و پول های قجری، مجله ها و روزنامه های دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی، 
همه و همه کاال های نایاب و غافلگیر کننده ای هستند که در این سایت های فروش 
اینترنتی پیدا می شوند. حتی برخی پا را فراتر می گذارند و به شوخی یا جدی موی 
سبیل چنگیز خان مغول را هم در این سایت ها به فروش گذاشته اند. اما سوال مهم 
این است که این گونه اجناس و کاال ها از کجا می آیند و چه کسی بر معرفی و عرضه 
آن ها نظارت می کند؟ البته آگهی هایی مثل فروش دفتر شعر و سروده های چاپ 

نشده را هم می توان دید.

بازار داغ مجوزفروشی برای سفر
شاید باورتان نشود، اما در برخی از سایت های اینترنتی آگهی فروش مجوز تردد 
وجود دارد. بازار این آگهی ها در روز های منتهی به سفر های نوروزی بسیار داغ و 
سخت گیری ها برای سفر به شهر های قرمز و نارنجی باعث گران تر شدن صدور 
این مجوز های تقلبی شده است.با وجود آن که به گفته وزیر کشور ورود و خروج 
خودرو ها به شهر های زرد و آبی مشکلی ندارد و خودرو های شخصی می توانند به این 
شهر ها سفر کنند، اما شاهد آن هستیم که فروشندگان این مجوز ها در سایت های 
فروش اینترنتی مدعی شده اند که در روز های آینده سخت گیری ها بیشتر می شود 
و ممکن است اجازه تردد به خودرو ها را ندهند و با این ترفند بازار داغی برای فروش 

مجوز هایی را که به احتمال زیاد تقلبی و غیرقانونی هستند، فراهم می کنند.
ممکن است برای کسانی که این مجوز ها را می خرند به دلیل استفاده از مجوز تقلبی 
که مهر و سربرگ سازمان هایی را جعل کرده اند مشکالتی به وجود بیاید که باید از 

خرید این مجوز ها صرف نظر کرد.

جذب نیرو در سایت های قمار به اسم کار در منزل
اگر جزو آن دسته از افرادی باشید که مدت هاست متقاضی یک شغل هستید مراقب 
باشید که گول آگهی های کار در خانه ای را که در برخی از سایت ها می بینید نخورید. 
به تازگی رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری فتا در گفت و گویی در تلویزیون از 
ترفند جدید کالهبردارانی گفت که در پوشش آگهی کار در منزل اقدام به اغفال 
کارجویان و از کارت بانکی آن ها سوء استفاده می کنند. شگرد این افراد به این شکل 
است که افراد کالهبردار با این ادعا که گردش مالی شرکت باالست از شما طلب 
یک کارت بانکی می کنند و در حالی که شما روح تان هم خبر ندارد این کارت در 
اختیار سایت های شرط بندی قرار می گیرد و بعد از مسدود شدن کارت به دلیل 
استفاده مجرمانه از آن مشکالت زیادی برای شما به وجود می آید. پس این نکته را 

به خاطر داشته باشید که از قراردادن اطالعات حساب بانکی تان خودداری کنید.

انتشار تصاویر مستهجن و آگهی های غیر اخالقی
در بین آگهی هایی که در برخی ســایت های خرید و فروش اینترنتی وجود دارد 
می توان آگهی های غیر اخالقی را در ظاهری دیگر دید. بعضی از این آگهی ها حرف 
شان کمک است و بهانه شان کمک مالی، اما این آگهی ها بر خالف ظاهرشان در 
باطن نیت های شومی دارند! البته در این میان آدم هایی هم هستند که واقعا کمک 
می کنند، اما قبول دارید که برای کمک کردن هزاران راه مختلف وجود دارد و الزم 

نیست »آگهی کمک کردن« منتشر کرد؟
به طور مثال آگهی های عجیب و غریبی با عناوینی مثل: »کمک مالی به خانم«، 
»کمک مالی و غیر مالی«، »کمک مالی به خانم نیازمند«، »کمک مالی به خانم 
دانشجو« وجود دارد که در قسمت توضیحات آن ها آمده است که فقط به دختران 
و زنان نیازمند کمک می کنند و می خواهند خودشان هم حضوری این کمک را 

ارائه دهند.

نبود نظارت و عزمی برای بهبود
همان طور که پیش از این خواندید در این سایت ها آگهی هایی وجود دارد که نه تنها 
روح و روان شما را آزار می دهد که ممکن است عواقب خطرناکی را هم برای شما در 
پی داشته باشد. اما این سوال وجود دارد که چه کسی بر معرفی و عرضه این گونه 

موارد که پیش از این ذکر شد، نظارت می کند؟

اخبار

برخوردهای قهری و خروج دارایی های دیجیتال از کشور
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران بر این باور است که برخوردهای قهری با صاحبان کسب وکارهای نوآفرین و متوقف ساختن 

این فعالیت ها به مثابه ذبح این کسب کارهاست.

اسفند در حالی ماه پرکاری 
بــرای همه صنوف اســت 
که کالهبــرداران نیز پایه 
ثابت حراج های آخر سالی 
هستند. در این میان پلیس 
هشــدار می دهد برای خریدهای اینترنتی به چشم 

خود نیز اعتماد نکنید! 
در حالی آمار ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تایی کسب و کارهای 
اینترنتی نشان دهنده بازار داغ فروش های اینترنتی 
است که بازار کالهبرداران نیز سکه شده است و هر 
آن ممکن اســت شــما نیز در صورت سهل انگاری 
در تور آنها بیفتید. مرکز اطالع رسانی پلیس تهران 
اعالم کرد: در آخرین چهارشنبه سال شاهد افزایش 
کالهبرداری اینترنتی در فضای مجازی با استفاده از 
وب سایت ها، کانال ها و گروه های اجتماعی در زمینه 
فروش مواد محترقه و آتش بازی هستیم. غالبا کودکان 

و نوجوانان به دنبال خرید مواد محترقه و آتش زا در 
فضای مجازی هستند. والدین توجه داشته باشند این 
موضوع موجب سوء استفاده کالهبرداران اینترنتی قرار 
گرفته و آنها با طراحی درگاه های پرداخت اینترنتی 
جعلی و فیشــینگ، کاربران را بــه صفحات جعلی 
هدایت و حساب بانکی را خالی می کنند. نقش نظارتی 
والدین و خانواده باعث می شود تا فرزندان آنها در دام 

کالهبرداران و سودجویان اینترنتی گرفتار نشوند.

نماد اعتماد فروشگاه اینترنتی را صحت 
سنجی کنید

در بسیاری از مواقع دیده می شود که فروشگاه های 
آنالین فاقد ای نماد پس از دریافت وجه از مشتری 
اقدام به ارسال کاالهای نامرغوب و بی کیفیت کرده 
یا اینکه از دسترس خارج می شوند و دیگر پاسخ گوی 
خریداران نیســتند. بنابراین، الزم است شهروندان 
دقت کافی را داشته باشــند که به هیچ عنوان از این 
گروه ها و کانال ها خریدی را انجــام ندهند. در این 
میان پلیس فتا مرتبا به شهروندان توصیه می کند: 

برای خرید اقالم خود در ایام پایانی ســال تنها به 
فروشگاه های اینترنتی مجاز در بستر اینترنت مراجعه 
کنند و هنگام خرید دقت داشــته باشند فروشگاه 
مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک باشد و قبل 

از هــر اقدامی برای پرداخت وجــه از اصالت درگاه 
پرداخت اطمینان حاصل کنند.

»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، افزایش 
کالهبرداری در ماه های اخیر را بررسی می کند. 

»كسب و كار« از فروش كاالهای تقلبی در اينستاگرام گزارش می دهد

کالهبرداری اینترنتی در پوشش حراج آخر سال

اینستاگرام یا بهشت کالهبرداران
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

کالهبرداری و تخلف دو مشکل عمده در مسیر فروش اینترنتی است. در فضای مجازی مثل هر فضای کســب و کاری عده ای به دنبال سوءاستفاده هستند. از طرفی برخی کسب و کارها نیز تخلف می کنند. این در 
حالی است که گاهی این دو با هم جابه جا گرفته می شوند.  اما بحث مهم اینکه چگونه می شود کالهبرداری را کاهش داد؟ بخشی به آگاه سازی مخاطبان برمی گردد. از طرفی باید یک سری امکانات بگذارند تا جلوی 
کالهبرداری ها گرفته شود. یکی از این موارد ایجاد ای نماد در اواخر دهه ۸۰ برای کسب و کارهای اینترنتی بود تا این کسب و کارها احراز هویت شوند. حدود سه ماه است که بحث رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی 
نیز اضافه شده که یک سری از پارامترها از جمله شکایات و کیفیت خدمت اضافه می شود و به تدریج کسب و کارهای اینترنتی ۲ تا ۵ ستاره می شوند. این در حالی است که این موارد باید زودتر اتفاق می افتاد. کرونا که 

گسترش یافت، تعداد زیادی از افراد به سمت اینترنت آمدند و کسب و کارهای اینترنتی رونق گرفتند. طبیعتا کالهبرداران نیز فرصت را غنمیت می دانند و سوءاستفاده می کنند. 
نکته دیگر اینکه در فضای دیجیتال ما انواع ابزارهای ارتباط با مشــتری را داریم. مثال سایت ها درگاه دارند و می توان مســیر انتقال پول را ردیابی کرد؛ ولی در اینستاگرام این امکان نیست زیرا ما تحریم هستیم. در 
اینستاگرام در خارج از ایران می توانید سبد خرید داشته باشید ولی چون ما تحریم هستیم، این امکان وجود ندارد. در اینستاگرام افراد یک پیج یا صفحه می زنند و محصولی را می فروشند. خریدار مبلغ را کارت به 
کارت کرده ولی محصول را دریافت نکرده است. در این میان امکان پیگیری نیست. اگر شکایت هم کنید، نمی توانید آن را ثابت کنید. این آگاه سازی می خواهد این ربطی به ای نماد و ابزار ندارد. مردم باید بدانند در 
اینستاگرام خرید نکنند. اگر در اینستاگرام محصولی را می بینید، باید کلیک کنید تا به سایت منتقل شوید. سپس مطمئن شوید آن سایت ای نماد و درگاه پرداخت معتبر دارد و فیشینگ نیست. این موارد به معنی 
آگاه سازی و  فرهنگ سازی است. مردم باید بدانند که اگر از اینستاگرام خرید می کنند ولی محصول به دستشان نرسد، دستشان به جایی بند نیست. باید بدانند که برخی از صفحات اینستاگرامی عمال با کارت های 
اجاره ای کالهبرداری می کنند؛ اما متاسفانه نمی توان جلوی این کار را گرفت. ما در ایران ابزارهای بانکی را نداریم که انتقال پول را کنترل و رصد کنند. بخش عمده ای از کالهبرداری ها در آنجا اتفاق می افتد. یعنی 
کالهبرداران با کارت های اجاره ای، کارت های افراد ناشناخته و کسانی که خودشان نیز خبر ندارند که با حسابشان کالهبرداری می شود، پول مردم را به یغما می برند و بازنده اصلی مخاطبان هستند. باید مخاطبان 

آگاه شوند که این اتفاق ها می افتد و سعی کنند که از چنین روش هایی خرید و فروش انجام ندهند. 
خأل بسیار مهم و جدی در بحث کالهبرداری ها در فضای مجازی بحث قوه قضائیه است. یکی از ویژگی های فضای مجازی سرعت است. در این فضا به راحتی و به سرعت می توان یک کار خالف را انجام داد و غیب شد. 
بنابراین قوه قضائیه باید خود را با این سرعت متناسب کند؛ یعنی منابع کافی برای رصد، پیگیری و دنبال کردن اختصاص دهد. همچنین در این میان نیاز به متخصصان فنی دارند. وقتی کالهبرداری از طریق اینستاگرام 
اتفاق می افتد شماره کارت را به سرعت مسدود و پول های جابه جا شده را رهگیری کنند و بتوانند اقدام سریع انجام دهند. مثال در بحث استعالمات بسیار کند هستیم. وقتی شما می خواهید حسابی را مسدود کنید 
 باید طبق قانون مسیر بسیار طوالنی را بروید. اینجا باید قوه قضائیه شعبات خاصی داشته باشد و سریع اقدام کند. قسمتی نیز مربوط به پایش، اعتبارسنجی و تاییدیه هاست که مغفول مانده است. بحث رتبه بندی 

سایت ها و خدمات باید ۸ سال پیش انجام می شد ولی این در حالی است که از ۳ ماه پیش سازمان مدیریت صنعتی به همراه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این کار را آغاز کرده است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

بنیاد ملی بازی های رایانه ای ایــران در حالی از تایید یا رد صحت یک 
نامه جدید شانه خالی می کند که بســیاری از فعاالن این بازار صدور 
چنین مجوزهایی را خطری برای توسعه بازار داخلی یا قانونی می دانند 
و معتقدند سیاست های ســخت گیرانه فرهنگی و قانونی واقع گرایانه 

نیستند.
میانه هفته گذشــته نامه ای، از ســوی بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
خطاب به ســایت های دانلود و خرید بازی های آنالین در رسانه های 
اجتماعی منتشر شد که نشــان می داد با اســتناد به ماده ۳ از سند 
سیاست های حاکم بر برنامه ملی بازی های رایانه ای، مصوب شورای 
عالی فضای مجازی، به سایت های دانلود و فروش بازی اعالم کرده که 
کلیه بازی های خارجی و داخلی در کشــور باید از وزارت ارشاد مجوز 
دریافت کنند. به باور بازی سازان جدا از لطمه ای که این دستور جدید  
به کسب و کارهای این حوزه  و گیمر ها وارد می کند این پرسش بر جای 
خود باقی است که آیا امکان اجرای این قانون برای بازی های خارجی 

حقیقتا وجود دارد.
نامه تایید نشده باال در فضای مجازی در حالی دست به دست می شود 
که مدیران بنیاد ملــی بازی های رایانه ای تاکیــد می کنند از صحت 
وجود این نامه اطالعی ندارند. در پیگیری های  پیوست صادق پژمان، 
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای و همینطور عقیل منصوری، 
معاون نظارت بنیاد اعالم کردند برای اعالم نظر در این مورد ابتدا باید 
اصل نامه برای آن ها ارسال شــود تا آن ها مطمئن شوند که این نامه 

صحت دارد و سپس در مورد آن اظهار نظر کنند.
نامه ای که در شبکه های اجتماعی ادعا شــده بود از سمت بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای برای ســایت های دانلود و فروش بازی ارسال شده 

است.
با خودداری بنیــاد ملی بازی هــای رایانه ای از اظهــار نظر قطعی از 
وصول چنین نامه ای و انتشار آن در شبکه های مجازی، مدیران چند 
ســایت دانلود و فروش بازی های داخلی و خارجــی هرچند دریافت 

چنین نامه ای را تاییــد نکردند ولی خبر از تکرار موارد مشــابه برای 
خود دادند. یکی از این فروشــگاه داران آنالین در صحبت با پیوست 
گفت: چنین نامه ای در روزهای گذشــته از سوی بنیاد برای ما ارسال 
نشــده اما بارها برای دریافت نماد اعتماد نامه های مشابهی دریافت 
کرده اند که هر بازی که از ســمت بنیاد هولوگــرام دریافت نکرده را 
از روی ســایت حذف کنند. به گفته مدیران این ســایت ها، در حال 
حاضر ،کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، بیشــتر از بنیاد نســبت به 
 این مسائل حســاس اســت و در مورد بازی های مختلف ایمیل های 

حذف بازی ارسال می کنند.
همچنین مدیر یک وب ســایت پرطرفدار دانلــود و خرید بازی های 
رایانه ای به پیوست گفت: »متاســفانه بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
بســیاری از بازی ها را ممنوع می داند و این رویه ســخت تر هم شده. 
بازی که ممنوع می شــود هم فروش آن برای وب سایت ها و هم خرید 
آن برای گیمرها ســخت تر می شــود. به جای ممنوعیت برای مثال 
می توانند درجه سنی +۱۸ به بازی ها بدهند. اما در عوض کافی ست یک 
شخصیت کارتونی لباس آســتین حلقه ای داشته باشد تا به کل بازی 
ممنوع شــود.« او افزود: »زمانی که بازی ها هولوگرام داشتند اوضاع 
کمی بهتر بود به این دلیل که با هولوگرام، فــروش بازی هایی مانند 
FIFA راحت تر و بی مشکل بود. اگرچه همان هولوگرام هم صرفا برای 
 درآمد بیشتر راه اندازی شــده بود و برای هر کدام مبلغی را جداگانه 

دریافت می کردند.
پیش از این هم بازی ســازان نســبت به دریافت مجوز برای انتشــار 
بازی هــا ابــراز نگرانی کــرده بودند که معــاون نظــارت بنیاد ملی 
بازی هــای رایانــه ای در پاســخ بــه ایــن نگرانی ها اعــالم کرده 
بــود: »بنیــاد رویــه ســخت گیرانه و ســلیقه ای در صــدور مجوز 
 یــا ارزیابــی بازی هــا نــدارد و هرآنچه اعمال می شــود براســاس 

مصوبه های قانونی است.«
معاون نظارت بنیاد ملی بازی هــای رایانه ای، درحالی ارزیابی  بازی ها 

توسط بنیاد را اصولی و براساس سیاست های تعریف شده در این زمینه 
عنوان کرده که برخی بازی ها مانند شمشیر تاریکی یا فرزندان مورتا 
بارها به خاطر ممیزی های مختلف از سمت بنیاد ملی با مشکل مواجه 

شده اند.
بازی فرزندان مورتا یکی از معدود بازی های مســتقلی اســت که به 
دست بازی سازان ایرانی توسعه یافته و شهرتی جهانی پیدا کرده است. 
فرزندان مورتا پس از انتشــار جهانی و کسب موفقیت های متعدد، در 
ایران انتشار یافت و تنها پس از مدت کوتاهی از انتشار، توسعه دهنده 
این بازی یعنی امیرحسین فصیحی به علت وجود رقص و بی حجابی در 

بازی به پلیس امنیت اخالقی احضار شود.
حاال امیرحسین فصیحی، بنیان گذار اســتودیوی فن افزار و موسس 
پلتفرم هیوال که خود بارها با رفتار های ناامیدکننده از ســوی مراجع 
مختلفی از جمله بنیاد ملی بازی های رایانه ای مواجه شــده، با تاکید 
بر رفتار غیرمسئوالنه بنیاد در پاســخگویی به بازی سازان اعالم کرد: 
»مشکل بازی سازان دریافت مجوز یا این نامه ها نیست. مشکل صنعت 
گیم در ایران، اعمال های سلیقه ای، شفاف نبودن کمیته بررسی بازی ها، 
مخالفت با ورود بازی ســازان به کمیته بررســی بازی ها، ارتباطات با 
قوه قضائیه برای جلوگیری از انتشار بازی ها و فرآیند های طوالنی مدت 

بررسی بازی ها است.«
فصیحی معتقد است بحث نظارت بر بازی های رایانه ای بسیار نادرست 
پیش می رود و این اتفاق نه تنها به ضرر بازی سازان بلکه به ضرر همه 
تمام می شــود. او درباره دخالت بنیاد در مورد انتشــار یا عدم انتشار 
بازی ها به پیوست گفت: »نظام رده بندی سنی بازی ها یک سری قوانین 
مشخصی داشت که همه هم آن ها را می دانستند. برای مثال نشان دادن 
مشروبات الکلی در بازی ممنوع است. اما حاال بنیاد ادعا دارد که عالوه 
بر این قوانین نیز می تواند در مورد بازی ها نظر بدهد. درحالی که هیچ 
قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن، بنیاد اجازه دخالت و نظردادن در 

مورد بازی ها را داشته باشد.«

انتشار يك نامه تايید نشده جديد بار ديگر بازار گیم ايران را به وحشت انداخت

مجوزی مرموز برای بازار بازی


