
اخیرا رتبه اقتصادی ایران در جهان محل بحث زیادی بوده اما واقعیت این است که رتبه اقتصادی 
کشورها بر اساس معیار رتبه بندی، معموال با یکدیگر مختلف است و این نتیجه گیری که یکسان 
نبودن رتبه ها ناشی از اشتباه یک رتبه بندی است نیز صحیح نیست. البته با وجود رده بندی های 
مختلف، اقتصاد ایران یکی از ۳۰ اقتصاد برتر جهان است.به گزارش ایسنا، در ادبیات عامه، اندازه 
اقتصاد یا همان معیار رتبه بندی کشورهای مختلف مفهومی به نام تولید ناخالص داخلی است. به 
صورت کلی، تولید ناخالص داخلی را می توان مجموع ارزش کاال و خدمات نهایی تولیدشده توسط 
افراد مقیم یک کشور در یک بازه زمانی معین نامید. اوال این بازه معین معموال سه ماهه یا یک ساله 
است و دوما منظور از کاالی نهایی یعنی کاالیی که به قصد مصرف خریداری می شود. ) در خرید 
نان، آرد یک کاالی واسطه ای است و ارزش آن نیز در ارزش نهایی نان مصرفی لحاظ می شود.( 

در تعریف فوق به واژه مقیم آن کشور هم دقت کنید. این یعنی اگر یک فرد ژاپنی در چین فعالیت 
دارد، در محاسبه تولید ناخالص داخلی، ارزش تولیدشده توسط این فرد در تولید ناخالص داخلی 
چین لحاظ خواهد شد نه ژاپن. در طرف دیگر اما تولید ناخالص ملی مجموع ارزش کاال و خدمات 
نهایی توسط یک ملیت را اندازه می گیرد؛ فارغ از اینکه در داخل یا خارج آن کشور ایجاد شده باشد. 

اجزای تولید ناخالص داخلی
به طور کلی ) نه همیشه( سه راه مختلف برای محاسبه تولید ناخالص داخلی یا GDP وجود 
دارد که شامل روش تولید، مخارج و درآمد می شود. همچنین در تولید ناخالص داخلی 
برخی از اجزای اقتصادی محاسبه نمی شوند؛ مثل فعالیت هایی که به آن ها دستمزد تعلق 

نمی گیرد ) مثل کار داوطلبانه(، اقتصاد زیرزمینی یا پرداخت های انتقالی. 

مدل های مختلف تولید ناخالص داخلی
اصلی ترین دلیل متفاوت بودن رتبه اقتصادها در رتبه بندی های مختلف همین عامل است. 
اگر تولید ناخالص داخلی با قیمت های جاری بررسی شود به آن تولید ناخالص داخلی اسمی 
می گوییم. از طرف دیگر اگر قیمت ها به نسبت سال پایه ) مثال پنج سال پیش( اندازه گیری 
شوند، به تولید ناخالص داخلی حقیقی می رسیم. اما گاهی هم تولید ناخالص داخلی بر حسب 
شاخص قدرت برابری خرید بیان می شود. مثال معروف در توضیح قدرت برابری خرید قیمت 
یک ساندویچ معروف است. کیفیت این ساندویچ در همه جا عموما یکسان است اما قیمت آن 

چه؟ اگر این کاال در آمریکا دو دالر قیمت داشته باشد اما در انگلیس ۱.۵ پوند، نسبت قیمت آن 
در انگلیس به آمریکا ۰.۷۵ ) تقسیم ۱.۵ بر دو( خواهد بود. از طرف دیگر، ارزش هر دالر تقریبا 
۰.۷۲ پوند است. چون ۰.۷۲ از ۰.۷۵ کوچک تر است یعنی بر اساس شاخص قدرت برابری 

خرید، قدرت خرید مردم در آمریکا بیشتر از قدرت خرید مردم در انگلیس است. 

رتبه اقتصادی ایران در جهان
با توضیحات فوق واضح است که بر اساس شاخص معیار، به نتیجه متفاوتی در رتبه بندی ها 
خواهیم رسید. پس طبیعی خواهد بود اگر رتبه اقتصادی ایران در رتبه بندی های مختلف 

با یکدیگر اختالفاتی داشته باشد.

نمایندگان مجلس در مصوبه ای ضمن وضع احکامی برای چک تضمین شده، مقرر کردند 
درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، محرومیت ۲ تا ۶ 

سال از گرفتن چک تضمین شده پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز )یکشنبه( مجلس و در جریان 
بررسی جزئیات الیحه اصالح قانون صدور چک، تبصره )۱( ماده )۲۱ مکرر( قانون صدور 
چک را به این شرح اصالح کردند: در مورد چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از 
پایان اسفندماه سال ۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک )چکاوک( 
طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعالم از سامانه 
صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول 
این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور 
و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین 
پشت نویسی چک خواهد بود. چکهای صادر شده از دسته  چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته 

چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته  چک است و بانکها 
بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می  کنند. در 
کلیه برگه  های دسته  چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق  الذکر باید عبارت»صدور و پشت  
نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است« درج شود.همچنین با رای مجلس 
بندی به این شرح به ماده )۱( این طرح الحاق شد: حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته 
چک، ۳ سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این 
ماده نمی شود.همچنین در ادامه و با رای مجلس یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده )۲۴( به 

قانون الحاق و شماره ماده)۲۴( فعلی به )۲۵( اصالح می شود:
»ماده۲۴-چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:۱-صدور و تحویل چک های تضمین 
شده توسط بانک ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک 
)صیاد( امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه )فرم( درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک 
در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین 

شده براساس دستورالعمل اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نیز ثبت 
علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد است. سامانه مذکور به هر برگه چک 
شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعالم اطالعات چک 

تضمین شده را برای گیرنده)ذی نفع( فراهم کند.
۲-پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده 
)ذی نفع( که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج شده، امکان پذیر است و ظهرنویسی 

برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
۳-ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل 
چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده )ذی نفع( 
تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت 
چک تضمین شده به گیرنده)ذی نفع( با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط 
بانک امکان پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل 

فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده)ذی نفع( و گزارش شعبه بانک 
به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده است.

۴-در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده )ذی نفع( هر دو به بانک 
صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه )فرم( اعالم مفقودی چک تضمین 
شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام کرده و نسخه ی المثنای آن را از 
بانک درخواست کنند، بانک مکلف است عالوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده)ذی نفع( 
نسبت به استعالم صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده )ذی نفع( از سامانه نظام هویت 
 سنجی الکترونیکی بانکی اقدام کند و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک 

المثنی مطابق با اطالعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
۵- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب عالوه 
بر مجازات های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا ۶ ســال از گرفتن چک تضمین 

شده محروم می شود.

در جریان تعییــن تکلیف امــوال موجــود در انبارهای ســازمان اموال تملیکی، پیشــنهاد و 
مکاتباتی دربــاره واگذاری ۱۵۰۰ خــودروی متروکــه و بالتکلیف در این ســازمان به مناطق 
آزاد صورت گرفته اما هنوز نتیجه نهایی آن مشــخص نشــده است.به گزارش ایســنا، در اواخر 
 ســال گذشــته بود که رئیســی - رئیس  قوه قضائیه - موضــوع تعیین تکلیف امــوال مانده

 در انبارهــای ســازمان امــوال تملیکــی را مورد تاکیــد قــرار داده و با اشــاره بــه گزارش 
 دادســتان کل کشــور دربــاره بالتکلیفــی امــوال مــردم و دولــت بــر اقــدام هرچــه

 ســریع تر در این رابطــه تاکید کــرد. در بین کاالهــا و اموالی کــه متروکه و یــا قاچاق اعالم  
 و برای تعیین تکلیف به ســازمان اموال تملیکی ســپرده شــده اســت،  تعدادی خودرو وجود

 دارد که از ســال های قبل وارد و در گمرک دپو شــده امــا به هر دلیلی از جمله عدم داشــتن 
ضوابــط اســتاندارد یــا ممنوعیــت هــای مربــوط بــه واردات خــودرو از ترخیــص آنها 
ممانعــت شــده و حتــی در دوره هایی کــه با توجــه بــه مصوبه هیــات وزیــران فرصتی 
 برای تعییــن تکلیــف حــدود ۱۲ هــزار خــودروی دپــو شــده در گمــرک فراهم شــد

 امکان ترخیص پیدا نکرد

پیشنهاد ســازمان اموال تملیکی برای واگذاری ۱۵۰۰ خودرو به 
مناطق آزاد

 اما در جریان الزام سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کاالهای موجود در انبارهای خود 
موضوع این خودروها مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد واگذاری ۱۵۰۰ خودرو به مناطق آزاد 
مطرح شده است.بررسی های ایسنا نشان می دهد که در اواخر اسفندماه سال قبل، سازمان 
اموال تملیکی طی مکاتبه ای با دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد می کند برای جلوگیری 
از خروج ارز از کشور و همچنین استفاده بهینه از حدود ۱۵۰۰ دستگاه انواع خودروی دپو شده 
در سازمان اموال تملیکی شرایطی را برای فروش و شماره گذاری این وسایط نقلیه در مناطق 

آزاد تعیین و اجرایی کند. 

 شرایط خاص خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی و آمریکایی 
اما با توجه به ایــن که در بین این خودروهــا، خودروهای با ممنوعیــت ورود آمریکایی و 
همچنین باالی ۲۵۰۰ سی ســی قرار داشــته و یا در مواردی با ضوابط استاندارد مغایرت 

دارد، برای واگذاری باید این موانع برطرف شــود.از این رو، دبیر شــورای عالی مناطق آزاد 
طی مکاتبه ای با معاون اول رییس جمهور اعالم می کند که  به دنبال پیشــنهاد سازمان 
اموال تملیکی برای واگذاری خودروهای متروکه و قاچاق به شــرط استفاده از مناطق آزاد 
تجاری و صنعتی، الزم است در مصوبه سال ۱۳۹۶ مربوط به محدودیت های واردات خودرو 
برای این موضوع اصالحاتی انجام شود؛ به طوری که موضوع تعیین تکلیف و فروش وسائل 
نقلیه رسوبی دپو شــده در سازمان اموال تملیکی که حســب مقررات ضبط شده است به 
منظور تعیین تکلیف در محدوده مناطق آزاد مشمول مقررات این مصوبه نباشد. همچنین 
مصوبه این گونه اصالح شود که  موضوع شماره گذاری این خودروها نیز مشمول هیچ نوع 
 محدودیت و ممنوعیتی از جهت تاریخ تولید و ســاخت نشده و پالک شوند. این پیشنهاد 
برای بررســی به کمیســیون اقتصادی دولت ارجاع شــده اســت اما در همین جریان 
موضع گمرک کــه به وزارت امــور اقتصاد و دارایی اعالم شــده اســت این بــوده که در 
رابطه با تعیین تکلیف خودروهای رســوبی و دپو شــده در ســازمان اموال تملیکی باید 
موضوع ممنوعیت واردات خودروهای ســواری با حجم موتور باالتر از ۲۵۰۰ ســی سی و 

ممنوعیت خودروهای دارای برند، ذینفع و ســاخت آمریکا مورد توجه قرار گیرد و خارج 
از آن گمرک مخالفتی نخواهد داشــت. فعال جریان تعیین تکلیف ایــن ۱۵۰۰ خودرو و 
 واگذاری آن در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بررســی قــرار دارد و نتیجه نهایی آن 
مشخص نیست ولی این که با توجه به ممنوعیت های موجود تکلیف خودروهای باالی ۲۵۰۰ 
سی سی و آمریکایی چگونه مشخص خواهد شد یا این که چرا در حال حاضر فقط خودروها 
امکان واگذاری در مناطق آزاد و ویژه را داشته و شرایط ورود به کشور را ندارند، مورد توجه 
است. این در حالی است که در چند سال اخیر به دالیلی به ویژه  محدودیت های ارزی واردات 
خودرو ممنوع شده و همچنین طبق ضوابط واردات خودرو امکان ورود خودروهای باالی 
۲۵۰۰ سی سی و  آمریکایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، وجود 
 ندارد.در جریان این ممنوعیت ها مناطق آزاد نیز مستثنی نیست و با وجود اعالم نیازی که این 
مناطــق بــرای نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل خــود داشــته و حتــی 
گرفــت صــورت  مناطــق  ایــن  بــه  خــودرو  ورود  بــرای   پیشــنهاداتی 

 هنوز موافقتی با آن نشده است.

بــازار ارزهــای دیجیتالــی شــاهد زورآزمایــی 
بــازار افزایشــی های  و  کاهشــی ها   بیــن 

 است.
به گزارش ایســنا به نقل از سی ان بی ســی، تمایل 
ماینرها به استخراج بیتکوین به طور قابل توجهی 
رو به افزایش اســت. طبق اعالم گلــس نود، طی 
۹ ماه اخیر فعالیت اســتخراج کنندگان بیتکوین 
دو برابر شده اســت و هش ریت استخراج از شبکه 
بیتکوین با عبور از یک اگزا هش، به رکورد تازه ای 

 در طول تاریخ استخراج این رمزارز محبوب رسیده 
است.

 برخی از فعاالن بازار ارزهــای دیجیتالی امیدوار 
هستند بیتکوین در ادامه رالی صعودی خود امسال 
موفق به عبور از سطح روانی مهم ۱۰۰ هزار دالری 

شود.  
بانک مرکزی ترکیه با صــدور بیانیه ای اعالم کرد 

استفاده از ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزار پرداخت 
در این کشــور را ممنــوع اعالم می کنــد چرا که 
 این کار ممکن اســت خســارات غیر قابل جبرانی

 داشته باشد.
 طبق تصمیــم بانــک مرکــزی، دارایــی های 
دیجیتالــی، ارزهــای دیجیتالــی یا هــر چه که 
از فنــاوری نردبان غیرمتمرکز اســتفاده می کند 

نباید چه به طور مســتقیم و چه غیرمستقیم برای 
 پرداخت بهای کاال و خدمات مورد اســتفاده قرار

 گیرد.
رالی قیمتی روزهای اخیر احتیــاط معامله گران 
را افزایــش داده اســت. مایــک نوگراتــز- بنیان 
گذار شــرکت ســرمایه گذاری گلکسی دیجیتال 
گفــت: بــازار ارزهــای دیجیتالی رشــد قیمت 

بی رویه ای داشــته اســت. نه تنها بیتکوین بلکه 
ارزهــای دیگــری نظیــر دوج کویــن یــا ریپل 
به ســطوح قیمتی بیش از حدی رســیده اند که 
 احتمــال ترکیدن حبــاب قیمتی آن هــا وجود 

دارد. 
تــازه واردان بــا ریســک بزرگــی مواجهنــد و 
بهتر اســت محتــاط باشــند.  مجمــوع ارزش 

بازار جهانی ارزهــای دیجیتالــی در حال حاضر 
۲۲۲۰ میلیــارد دالر بــرآورد می شــود که این 
 رقم نســبت به روز قبل ۰.۲۴ درصد کمتر شــده

 است.
 در حال حاضر ۵۴ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین و ۱۵ درصد در اختیار اتریوم 
است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی 
از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

رتبه اقتصادی ایران در جهان چند است؟ 

۲ تا ۶ سال محرومیت از گرفتن چک تضمین شده در صورت جعل

رایزنی برای واگذاری ۱۵۰۰ خودروی متروکه به مناطق آزاد

جدال بیتکوین برای حفظ سطح ۶۱ هزار دالری
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 وام ساخت مسکن
 ۴۵۰ میلیون تومان شد

  ۱۹ مجوز مخل
 صنعت، معدن و تجارت 

روی میز تصمیم گیری  رفت

انعقاد قراردادهای 
صوری برای فرار از 
 پرداخت مالیات
 بر خانه های خالی

اسالمی خبرداد:

 میزان اهتمام این 
دولت به بخش 
 سالمت بی نظیر

 بوده است
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سرمقاله

 نابسامانی های
 ارز چندنرخی

خرید ارز بخصوص دالر در 
کشور ما به دلیل بار روانی 
ایجاد شــده در بازارهای 
مالی و دارایی در قســمت 
عرضه است. این بار روانی از سوی جامعه و البته 
بیشتر از سوی بازارســازها که بخش عمده آنها 
دالالن و ســوداگران هســتند ایجاد می شود. 
جامعه و مردم نیز به دلیل کاهش بســیار زیاد 
ارزش پول ملی ترجیح می دهند سرمایه های 
خود را به سمت بازارهای دارایی ببرند و به همین 
دلیل خرید ارز به عنوان یک ســرمایه گذاری 
در کشور جا افتاده اســت. به عبارتی دیگر این 
اتفاقات ریشه تورمی دارد و خرید دالر به دلیل 

کاهش ارزش ...

  کمیل طیبی، کارشــناس 
اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه 3
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۲

 جهش قیمت
لوازم یدکی خودرو

 توافق 10بندی
  ایران و عراق برای 
پول های بلوکه شده

شیب  کاهش  قیمت  دالر و اختالف قیمت نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی بیشتر شد

بازگشت صف خرید و فروش ارز
صفحه3

صفحه۲

رشد  28.9 درصدی  اجاره بها   در  زمستان 99
متوسط    افزایش   هزینه اجاره بها برای تمدید قرارداد ، ۳8.۶ درصد بوده است

گرانی در بازار لوازم یدکی بیداد می کند و توانمان 
برای خرید این کاالها رو به کاهش است. مشاهدات 
و گزارش های منتشر شــده از بازار قطعات یدکی 
خودرو نشان می دهد قیمت این کاالها از ۳۰ تا ۱۰۰ 
درصد گران شده است. در همین بین قیمت روغت 
موتور خودروهای ســواری نیز تا ۴۰ درصد گران 
شده است و این در حالی است که بسیاری از روغن 
موتورهای موجود در بازار تقلبی بوده و شــکایات 
بســیاری در این رابطه به ثبت رسیده است. افسار 
گسیختگی قیمت خودرو بر لوازم یدکی آن هم تاثیر 
گذاشته است بطوری که با افزایش بی رویه و بی سابقه 
قیمت خودروها همچنین افزایش قیمت به بازار لوازم 
یدکی ، قطعات جانبی و محصوالت وابسته خودرو نیز 

رسیده است...

دبیرکل اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق با تشریح 
توافق ۱۰ بندی ایران و عراق برای آزاد سازی پول های 
بلوکه شده، گفت: به سرانجام رساندن این روند به حدود 
یک ماه زمان نیاز دارد تا وضعیت معامالت در شــرایط 
عادی قرار بگیرد.»حمید حســینی« با بیان اینکه در 
اسفندماه سال ۹۹ مسئوالن دو کشور در مصاحبه هایی 
به طور رســمی از پرداخت بدهی ها عراق به ایران خبر 
دادند، اظهار داشت: این کشور معافیت هایی در زمینه 
بازگشت پول های بلوکه شده ایران دریافت کرده است 
و می تواند فارغ از تحریم ها بدهی های خود را به ایران 

پرداخت کند.دبیرکل اتاق بازرگانی ...



اقتصاد2
ایران وجهان

وام ساخت مسکن ۴۵۰ میلیون 
تومان شد

عضو هیئت عامل بانک تخصصی بخش مســکن 
گفت: تســهیالت ســاخت در تهران و کالنشهرها 
تا ۴۵۰ میلیون تومان و در بافت فرســوده به ۳۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش وزارت راه و 
شهرسازی، محمدحسن علمداری گفت: بانک عامل 
بخش مسکن در سال جاری برای کمک به رونق تولید 
مسکن برای انبوه ســازانی که جزو مشتریان بانک 
هستند و رسوب حساب بانک برای آن ها حداقل ۱۰ 

درصد است، تسهیالت را افزایش داده است.
علمداری ادامه داد: بانک تخصصی بخش مسکن 
به مشتری های فعال بانک که انبوه ساز هستند به 
شرط انجام ساخت وساز با استفاده از فناوری های 
نو در شــهر تهران، تمامی کالنشهرها، شهرهای 
بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم تا ۴۵۰ میلیون 
تومان تسهیالت ساخت، پرداخت می کند. این رقم 
برای مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و سایر شهرها نیز ۳۰۰ 
میلیون تومان است که سود تسهیالت نیز ۱۸ درصد 
خواهد بود. وی رقم تسهیالت ساخت و نوسازی را 
در بافت فرسوده برای سازندگانی که فناوری های نو 
را رعایت کنند در تهران و کالنشهرها ۳۰۰ میلیون 
تومان عنوان کرد و افزود: برای مراکز اســتان ها و 
سایر شهرها، تســهیالتی که پرداخت می شود به 

۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

6 خدمت بانک مسکن بروزرسانی شد
شش گروه از خدمات بانک مسکن برای سال ۱۴۰۰ به 
روز و رونمایی شدند. معاون مدیرعامل در امور فناوری 
اطالعات و ارتباطات بانک مسکن با اعالم این خبر به 
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، گفت: در راستای 
سیاست بازنگری و پاالیش دستورالعمل های جاری 
بانک مسکن، مجموعه دســتورالعمل های خدمات 
بانکداری الکترونیک برای سال ۱۴۰۰ به روزرسانی شد.

سیستم سپرده متمرکز
وی درباره این سیستم عنوان کرد: در سیستم سپرده 
متمرکز، دست کم شش خدمت ارائه می شود. یکی 
از این خدمات تعریف مشتریان در پایگاه مرکزی 

اطالعات مشتریان بانک است .
خدمات مرتبط با بانکداری الکترونیک

عضو هیات عامل بانک مســکن گفت: در بخش 
خدمات مرتبط با بانکداری الکترونیک حداقل چهار 
خدمت به مشتریان ارائه می شود. اینترنت بانک و 
همراه بانک خدمات اصلی در این بخش به حساب 

می آیند.
سیستم پس انداز و تسهیالت متمرکز

وی درباره این بخش توضیح داد: این بخش همانطور 
که از نامش پیدا است متمرکز بر این دو حوزه است. 

خدمات بانکی
شــیردل درباره تغییرات صورت گرفته در حوزه 
خدمات بانکی، عنوان کرد: ســامانه هایی از طرف 
بانک مرکزی برای خدمات بانکی طراحی شــده 

است.
خدمات سنتی بر بستر سامانه های الکترونیک

عضو هیات عامل بانک مسکن تاکید کرد: در سال 
های اخیر تالش هایی برای ارائه خدمات مرتبط با 
تسهیالت و حساب های سنتی بر بستر الکترونیک 

شده است.
برچسب الکترونیک عوارض

وی عنوان کرد: یکی از خدماتی که بانک مســکن 
به مشــتریان ارائه می دهد برچسب الکترونیک 

عوارض است. 

سربلندی بانک مهر ایران در 
سال سخت اقتصادی

افزایش بیش از ۶۶ درصدی منابع، پرداخت بیش 
از ۲ میلیون و ۳۰۰هزار فقره تســهیالت به ارزش 
۳۲۲هزار میلیارد ریال، حفظ نسبت مطالبات به 
میزان کمتر از یک درصد و عبور مشتریان بانک از 
مرز ۱۰ میلیون نفر از جمله دستاوردهاي بانک مهر 
ایران در سال ۱۳۹۹ است. به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، این بانک در سال 
۱۳۹۹ توانست با اعتماد و همراهی مشتریان خود 

افتخارات دیگري را در کارنامه اش ثبت کند.
منابع بانک با افزایش حدوداً ۲۰۰هزار میلیارد ریالي 
تقریباً به ۵۰۰هزار میلیارد ریال بالغ شد و رشدي 
بیش از ۶۶ درصدي را تجربه کرد. این در حالي است 
که با مصوبه شوراي پول و اعتبار، اقساط تسهیالت 
قرض الحسنه در سه ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و 
اردیبهشت ۱۳۹۹ امهال شد که این موضوع فشار 
زیادي را به بانک مهر ایــران وارد کرد. با این حال 
بانک موفق شد در سال گذشته منابع خود را به طرز 

چشمگیري افزایش دهد.

خبر

وزارت صمت هفته گذشــته 
فهرست ۱۹ مجوز و رویه مخل 
تولید را برای بررسی و رفع به 
هیات مقررات زدایی ارســال 
کرد؛ نگاهی به ایــن مجوزها 
نشان می دهد حذف آنها مشکلی در فرآیند نظارتها ایجاد 
نخواهد کرد. به گزارش مهر، انتخاب شــعار ســال تحت 
عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« از میان سایر 
اولویت های موجود کشور در ســال ۱۴۰۰ که در واقع آن 
را باید ادامه شــعار »جهش تولید« و »رونق تولید« در دو 
سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسئوالن 
و مقامات دســتگاه های اجرایی و قانون گذاری به ارتقای 
ظرفیت های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان 
تنها عالج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد. بررسی ها 
نشــان می دهد که تولید در ایران مشکالت متعددی دارد 
ولی مهمترین مشکالت تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل 
»مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه«، »تامین 
مواد اولیه«، »قیمت گذاری دســتوری«، »نظام بانکی«، 
»اشکاالت سیستم حمل ونقل کشور«، »بدهی های معوق 
واحدهای تولیدی«، »تامین نقدینگی«، »تامین اجتماعی« 
و »مالیات« عنوان کرد. در بخش نخست پیگیری مشکالت 

تولید، به موضوع مقررات مخل پرداخته ایم.

۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض
بر این اساس، همانگونه که ذکر شد یکی از اصلی ترین 
موانع، مجوزها، رویه ها و مقررات مازادی است که نه تنها 
با مخدوش کردن چشــم انداز پیش روی کسب وکارها، 
امکان برنامه ریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده و از جذب 
سرمایه گذاری جلوگیری می کند، بلکه به طور کلی اجازه 
استفاده از ظرفیت ها موجود و البته افزایش ظرفیت ها 
را هم به این بخش نمی دهد. از این رو سیاســت گذاری 
برای بهبود ظرفیت های تولیدی و سرمایه گذاری، بدون 
رفع موانع و چالش های این بخش و پیگیری برنامه های 

حمایتی هدفمند، موفقیت آمیز نخواهد بود.
نکته قابل تأمل آنکه در کشور ما عالوه بر صدور قوانین و 

بخشنامه های یک شبه، قوانین قبلی که گاهاً در تضاد با 
این رویه های جدید است حذف نشده و به قوت خود باقی 
می ماند که این امر خود به تنهایی تبدیل به یک چالش 
بزرگ شده است. در همین راستا محمدباقر مجتبایی دبیر 
کل اتاق اصناف ایران می گوید: متأسفانه ۱۸۲ هزار ماده 
قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد با هم هستند. 
از این رو به نظر می رسد قوانین مخل یا باید برای اصالح 

متوقف شوند و یا در حین اجرا اصالح شوند.

مقررات زدایی به انداره رفع تحریم ها، مهم است
وضعیت صدور مقررات و دســتورالعمل ها در کشور به 
شکلی اســت که به تعبیر رئیس اتاق بازرگانی تهران، 
اقتصاد ایران تبدیل به کارخانه تولید قانون و بخشنامه 
شده است. مسعود خوانساری به خبرنگار مهر می گوید: 
واقعیت آن است که مقررات دست و پاگیر و بخشنامه های 
متعدد و بعضاً متناقض، تأثیرات بسیار منفی را در اقتصاد 
ایران به جای گذاشــتند که بعضاً اثــرات آن، کمتر از 
تحریم های وضع شده بر علیه اقتصاد ایران نبوده است، 
چراکه این موانع فعاالن اقتصادی را با سردرگمی بسیار 
مواجه کرده و عاملی برای رشد برخی بخش های اقتصاد 
ایران از جمله صادرات شده است؛ به همین دلیل رفع 
مقررات زائد نیز، به اندازه رفع تحریم های خارجی است 
و رفع آن، موانع پیش روی محیط کسب و کار را از میان 

برخواهد داشت.

به گفته وی، چنانچه دولت بتواند در سال ۱۴۰۰ از حجم 
مقررات کم کرده و مجلس نیز به موازات، وضع هر قانون 
را منوط به لغو حداقل دو قانون دیگر نماید، بخشــی از 
بخشنامه ها و دستورالعمل های زائد نیز به تبع رفع قوانین 
دست و پاگیر حذف خواهند شد و این کار عظیمی در 
عرصه بهبود محیط کسب و کار کشور و حرکت به سمت 

رشد اقتصادی بهتر است.
مانع زدایی در گروی اصالح و تجمیع قوانین مخل است

علی فیروزی رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار در 
وزارت اقتصاد نیز با بیان اینکه در جاهای مختلف قوانین 
و مقررات مخل را شناسایی کردیم، به مهر می گوید: مانع 
زدایی از مســیر تولید در گروی اصالح و تجمیع برخی 
قوانین مخل تولید است و در این زمینه نیازمند همکاری 
مجلس هستیم. وی تاکید می کند: تکیه صرف به مقررات 
زدایی یعنی اینکه در حین کار به یک سد یا رویه بزرگ 
برخورد می کنیم که پشت همین سد یک قانون وجود 
دارد که باید آن قانون رفع شود؛ اما بحث امسال فراتر از 
مقررات زدایی صرف است. ما بر روی قوانین، مقررات، 
رویه ها، تفسیرپذیر بودن قوانین و … نیز برای حذف 

شدن تاکید خواهیم داشت.

قوانین خلق الساعه، تحریم داخلی هستند
همچنین ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران به خبرنگار مهر می گوید: فضای نامطلوب 

کسب و کار و قوانین سلیقه ای دستگاه های اجرایی مانع 
بزرگی سر راه تولید است؛ وضعیت قوانین متورم و مزاحم 
در کشور نشان می دهد که نگاه و ایده مسئوالن کشور در 

راستای تقویت تولید شکل نگرفته است.
وی تاکید می کند: مسئوالن با اســتفاده از ابزار قانون، 
تحریم داخلی ایجاد می کنند. در واقع قانون چاقوی دو 
لبه ای است که در عین حال که می تواند کمک کننده 
باشد اما گاهی اوقات نیز به ضرر تولید استفاده می شود؛ 
اخذ تصمیمات یک شبه همچون کنترل صادرات، رفع 
تعهد ارزی و … از جمله مسائلی هستند که تولید را با 

مشکل مواجه کرده اند.

تهیه قوانین و بخشــنامه ها بدون توجه به 
نظرات تولیدکننده

هومن حاجی پور معاون کســب و کار اتــاق بازرگانی 
تهران نیز به خبرنگار مهر می گوید: تولید بخشــنامه و 
دستورالعمل در کشــور ما بدون نظرخواهی از فعاالن 
اقتصادی انجام می شود. از این رو همواره موانع زیادی را 
سر راه تولید ایجاد می کند. اگر قرار است دولت یا مجلس 
هر کاری بکند باید از قبل اعالم و تکلیف را مشخص کند.
وی تأکیــد می کند: به صــورت کلی بــرای ابالغ هر 
دستورالعمل یا بخشنامه باید نظر اعضای تشکل های 
تخصصی و یا اتاق ها اخذ شود و نمی توان بدون توجه به 

نظرات آن بخش، بخشنامه یا قانون تولید کرد.

تصمیمات خلق الساعه، تولید را خسته کرده است
همچنین عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، 
معدن و تجــارت ایران می گوید: صــدور آئین نامه ها و 
بخشــنامه های جدید و متعدد از جمله مسائلی است 
که مشــکالتی را برای بنگاه های تولیــدی ایجاد کرده 
اســت. در ایران حمایت های الزم از واحدهای صنعتی 
به ویژه واحدهای صنعتــی کوچک صورت نمی گیرد و 
بیشترین حرف این واحدها هم این است که اگر دولت 
کمک نمی کند، حداقل اذیت نکند. وی تاکید می کند: 
تولیدکنندگان و صنایع برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت 
سه قوه هستند اما متأســفانه تصمیمات خلق الساعه و 
اختالف نظرهای مجلس و دولت آنها را خسته کرده است.

سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها-۱6
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در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد؛
بررسی حمایت مالیاتی از بنگاه های 

اقتصادی در دوره کرونا 
رییس جمهور با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت ها 
در نظام سالمت یکی از اساسی ترین و ماندگارترین 
سرمایه گذاری ها برای جامعه محسوب می شود، 
گفت: میزان اهتمام این دولت به بخش سالمت، 
در سال های پس از انقالب، بی نظیر بوده است. در 
نتیجه این اقدامات است که سهم پرداخت مردم در 
حوزه سالمت به شــکل قابل توجهی کاهش پیدا 
کرد. دویست و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت صبح یکشــنبه به ریاست حسن 
روحانی رییس جمهور برگزار شد و در این جلسه 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی 
از روند تکمیل پروژه های بیمارستانی ارائه کرد و 
تامین منابع ارزی و ریالی برای تجهیز ۱۳ هزار تخت 
بیمارستانی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه شده در دولت های یازدهم و 
دوازدهم، با هدف توسعه زیرساخت های بهداشت 
و درمان به ویژه در مناطق محروم و برای رسیدن 
به استانداردهای بین المللی اقداماتی انجام شده 
که ساخت، توســعه و بهره برداری از یک هزار و 
۷۱۱ پروژه بیمارســتانی و اجــرای طرح تحول 
نظام ســالمت به ظرفیت ۴۱ هزار تخت جدید از 
آن جمله است. درحالی که تعداد کل تخت های 
بیمارستانی کشــور پیش از آغاز فعالیت دولت 
یازدهم، ۹۶ هزار تخت بوده، در فاصله سال های 
۹۲ تا ۹۹، عالوه بر بازسازی کامل بیش از ۴۰ هزار 
تخت بیمارســتانی،۴۱ هزار تخت به این تعداد 
افزوده شده است که این رقم ۵۰ درصد کل ظرفیت 
تخت های ایجاد شده در سال های پس از پیروزی 

انقالب اسالمی است. 
در ادامه جلســه »پیشــنهاد حمایت مالیاتی از 
بنگاه های اقتصادی« در دوران کرونا مطرح و مورد 
بررسی اعضا قرار گرفت. سازمان امور مالیاتی به 
منظور حمایت از کسب و کارها در مقابل تبعات 
اقتصادی کرونا، بخشودگی جرائم قابل بخشش 
موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات 
بر ارزش افزوده برای کلیه فعاالن اقتصادی اعم از 

تولیدی و خدماتی را پیشنهاد کرده است.
این پیشــنهادها که در راستای هدف مانع زدایی 
از تولید طراحی شده است مورد بحث و بررسی و 
تصمیم گیری قرار گرفت و ادامه بررسی آن به جلسه 
آینده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موکول شد.

انعقاد قراردادهای صوری برای فرار 
از پرداخت مالیات بر خانه های خالی

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، در واکنش 
به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی 
مالکان با بنگاه های امالک بــرای فرار از پرداخت 
مالیات بر خانه های خالی گفت: هرگونه معامله در 
بنگاه های امالک باید کد رهگیری دریافت کند و 
خالف این موضوع تخلف محسوب شده و با آن به 

طور حتم برخورد می شود.
وی تاکید کرد: براین اساس زمانی که یک معامله 
مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و 
وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان 
را در اختیار دارد.ما توانسته ایم با همین سیستم 
کنترلی یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکن 
خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای 

اجرای قانون معرفی کنیم.
اســالمی تصریح کــرد: اطالعــات وزارت راه و 
شهرسازی نسبت به میزان خانه های خالی کافی 
است و اشراف کامل اطالعاتی نسبت به این موضوع 
دارد و می توانیم براســاس آن تصمیم گیری های 

الزم را انجام دهیم.
وزیر راه و شهرســازی در ادامه در پاسخ به سوال 
دیگری درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از 
خانه های خالی، قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد 
کرد، گفت: نوسانات نرخ مسکن متاسفانه متاثر از 
التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در 
صورت افت این التهابــات به طور طبیعی تمامی 

بازارها از جمله بازار مسکن متاثر خواهد بود.
وی ضمن تاکید براینکه باید میان مجلس و دولت 
در مورد اخذ مالیات بر خانه های خالی همزبانی 
وجود داشته باشد تا کســی برای مردم شبهه ای 
ایجاد نکند، اظهار کرد: هــدف ابتدایی ما از ثبت 
اطالعات افراد در سامانه ملی امالک و اسکان، ثبت 
و تعیین دقیق میزان واحدهای مسکونی است و 
از ســوی دیگر از این طریق می توان برنامه ریزی 

درستی برای تولید و عرضه مسکن انجام داد.
اسالمی تاکید کرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی جلوگیری از ورود پول به 
بازار مسکن برای تبدیل آن به یک کاالی سرمایه ای 
است، مسکن باید به عنوان یک کاالی مصرفی در 
جامعه مطرح باشد تا فشــاری که به ُگرده مردم 

وارد نشود.
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در شرایطی که ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون واحد خالی 
موجود در کشور به عدد افسانه ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان 
رسیده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه های 
خالی به بازار مصرف جزم کرده اند؛ هرچند با توجه به 
معافیت اقامتگاه دوم از مالیات، عمال نمی توان امیدوار 
بود بخش قابل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا 
وارد بازار اجاره شود.به گزارش ایسنا، طبق سرشماری 
سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در 
ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه ها در ایران طبق 
آخرین آمار از معامالت کشــور در تابستان ۱۳۹۹ به 
میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن 
کشور در همان مقطع نیز متری هفت میلیون و ۱۷۲ 
هزار تومان بود که از طرف مرکز آمار اعالم شد. یعنی 
ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین ۷۵۳ 
میلیون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را مالکی 
برای قیمت خانه های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی ۲.۶ 
میلیون واحد خالی به عدد افسانه ای ۱۹۵۷ تریلیون و 
۹۵۶ میلیارد تومان می رسد! البته واضح است که این 
ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.

حدود ۵۰۰ هزار واحد از ۲.۶ میلیون مسکن خالی 
کشــور در تهران قرار دارد. قیمت هــر متر خانه در 
تهران طی اســفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰.۲ 
میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله 
شــده در پاییز ســال گذشــته ۸۷ متر بوده است. 

یعنی به طور تقریبی هر خانــه در تهران هم اکنون 
۲ میلیــارد و ۶۲۷ میلیون تومــان ارزش دارد. اگر 
این مبلــغ را برای واحدهای خالــی در نظر بگیریم 
هم اکنون با ۱۳۱۳ تریلیــون و ۷۰۰ میلیارد تومان 
حبس سرمایه از طریق خانه های بدون سکنه تهران 
مواجهیم. این در حالی است که عمده آپارتمان های 
خالی تهران در شــمال شــهر قرار دارند که ارزش 
آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است. از حدود 
یک ســال قبل دولت و مجلس بــرای آنکه واحدها 
 خالــی را وارد بــازار مصرف کنند طــرح مالیات بر 
خانه های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه 
اندازی ســامانه امالک و اســکان بود؛ سامانه ای که 
می بایست از ســال ۱۳۹۴ راه اندازی می شد اما به 
هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد 
پاسکاری شد تا اینکه نهایتا مسئولیت آن به وزارت 
راه و شهرسازی رســید و از مردادماه سال گذشته 
شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت امالک توسط 
سرپرســتان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز 
شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه ها اطالعات 

واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

شــهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر مشمول 
مالیات خانه خالی نیست

در اصالحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اقامتگاه 

دوم خانوار در شهر دیگر معاف از مالیات است. خانه های 
واقع در روســتاها و شــهرهای دارای جمعیت کمتر 
از ۱۰۰ هزار نفر نیز در صورت خالی بودن مشــمول 
مالیات نمی شود. واحدهای نوســاز هم پس از ۱۲ ماه 
و در طرح پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان 
صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات 
موضوع این ماده می شــوند. با توجه به این مشوقها به 
نظر نمی رسد که تعداد قابل توجهی از ۲.۶ میلیون خانه 
بدون سکنه در کشور مشمول مالیات واحدهای خالی و 

به بازار مصرف عرضه شود.
مســئوالن وزارت راه و شهرسازی می گویند که ثبت 
امالک در این سامانه هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان 
در پی نخواهد داشت؛ مگر اینکه واحد را خالی نگه دارند. 
در واقع اگر اجاره بدهند بجز خانه های باالی ۱۵۰ متر 
در تهران و باالی ۲۰۰ متر در شهرستانها که باید مالیات 
متعلق بر اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن تعلق 
نمی گیرد و افراد می توانند تا ده هــا و صدها خانه در 

تملک خود داشته باشند.
اما بعضی کارشناسان از جمله عضو هیات مدیره انجمن 
انبوه سازان معتقدند که هر نوع مالیات از بازار مسکن 
نهایتا به خریداران منتقل می شود. حسن محتشم می 
گوید که جریمه های مالیاتی برای واحدهای خالی از 
سکنه ممکن است در کوتاه مدت منجر به عرضه این 
واحدها و کنترل نسبی قیمتها شود اما در بلندمدت 

تاثیر منفی بر حوزه ساخت و ساز دارد و به رشد قیمتها 
منجر خواهد شد.

مالکیت یک فرد حقوقی بر ۲۴ هزار واحد 
مسکونی

از طرف دیگر در تملک گرفتن امالک و زمین توسط 
بانک ها، دستگاه ها، ارگان ها و اشخاص حقوقی به یکی از 
معضالت اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل 
شده اســت. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار 
بانک ها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود 
محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرســازیـ  گفت که 
۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. چند 
روز بعد هم در جریان اجرایی شــدن سامانه امالک و 
اســکان اعالم کرد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و 
یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی 
را در تملک دارد. با این حال تعداد واحدهای خالی در 
اختیار دستگاه ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق 
مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطالعات 
سکونتی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه امالک و 
اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید. به هر حال 
خرید مسکن توســط افراد اگر در بازار اجاره یا فروش 
عرضه شود اشکالی ندارد. کما اینکه همواره کارشناسان 
و مسئوالن به این موضوع اشاره کرده و در اختیار گرفتن 

امالک برای اشخاص حقیقی را بالاشکال دانسته اند.

براســاس اعالم مرکز آمار میزان اجاره بهای مناطق 
شهری در زمستان ۹۹ نســبت به مدت مشابه سال 

قبل ۲۸.۹ درصد افزایش یافته است.  
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا،  یکــی از بخش های 
مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش 
مسکن است. این بخش شامل زیر بخش های »اجاره 
بهای واحدهای مســکونی«  و »خدمات نگهداری 
و تعمیر واحد مســکونی«  )تعمیرات جزئی واحد 
مسکونی: لوله کشــی، گچ کاری، برق کاری، نصب 

ایزوگام و غیره( است.  
مرکز آمار در آخرین گزارش خود به وضعیت اجاره بها 
در زمستان سال گذشته پرداخته است. براین اساس 
در این دوره شــاخص قیمت اجاره بهای واحدهای 
مسکونی در مناطق شــهری، به عدد ۲۱۸.۳ رسید 
که نسبت به فصل قبل )۲۰۹.۰(، ۴.۴ درصد افزایش 

داشته است.
در زمستان ۹۹ بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به 
استان سمنان با ۱۰.۵۱ درصد افزایش و کمترین آن 
مربوط به استان لرستان با ۱.۲۲ درصد افزایش است.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در زمستان 
۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه(، ۲۸.۹ درصد است که نسبت به فصل قبل از 
آن )۲۸.۴ درصد(، ۰.۵واحد درصد افزایش را نشان 

می دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان همدان با ۳۹.۴ درصد افزایش و کمترین آن 
مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۲.۹ درصد 
افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به 
طور متوسط ۱۰.۵ واحد درصد بیشتر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان ۱۶ 
واحد درصد کمتر از میانگین کل کشــور در بخش 

اجاره بها هزینه کرده اند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۹ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، 
برابر ۲۷.۵ درصد اســت. اطالع مذکور در اســتان 
همدان )۳۵.۷ درصد( بیشــترین عدد و در استان 
سیستان و بلوچستان )۱۴.۷ درصد( کمترین عدد 

را نشان می دهد.
متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی 
که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل زمستان ۱۳۹۹ 

برابر با ۳۸.۶ درصد است.
به گزارش ایرنا، با همه گیــری بیماری کرونا، دولت 
تصمیم گرفت در ســال جدید همانند سال گذشته 
قراردادهای اجاره تا ســه ماه پس از اعالم رســمی 
پایــان کرونــا همچنان به طــور اجبــاری تمدید 
 خواهد شــد و مالکان نمی توانند مســتاجران خود 

را جواب کنند.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تشریح توافق 
۱۰ بندی ایران و عراق برای آزاد سازی پول های بلوکه شده، 
گفت: به سرانجام رساندن این روند به حدود یک ماه زمان نیاز 

دارد تا وضعیت معامالت در شرایط عادی قرار بگیرد.
»حمید حســینی« در گفت و گو با ایرنا با بیــان اینکه در 
اسفندماه سال ۹۹ مسئوالن دو کشور در مصاحبه هایی به 
طور رســمی از پرداخت بدهی ها عراق به ایران خبر دادند، 
اظهار داشت: این کشور معافیت هایی در زمینه بازگشت پول 
های بلوکه شده ایران دریافت کرده است و می تواند فارغ از 

تحریم ها بدهی های خود را به ایران پرداخت کند.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق با بیان اینکه 
نماینده ای از سوی ایران با بانک تجارت عراق مذاکره داشته 
است، خاطرنشان کرد: این بانک اعالم کرد که در حال حاضر 
تجار ایرانی می توانند با اســتفاده از پول های بلوکه شده، 

تجارت خود را انجام دهند.
حسینی با بیان اینکه دستورالعمل ۱۰ گانه ای تبیین شده تا 
شرکت های ایرانی و عراقی بتوانند با یکدیگر همکاری داشته 
باشند، تصریح کرد: در این بخشنامه آمده که می توانند از پول 
های بلوکه شده به صورت یورو، دالر و دینار استفاده کنند و 

بانک هزینه ای بابت کارمزد آن دریافت نخواهد کرد.
وی با اشاره به سایر شــرایط این توافق،  افزود: از سوی دیگر 
شــرکت های توانیر و گاز ایران باید شرکت های ایرانی را در 
نامه ای معرفی و تایید کنند و همچنین شرکت عراقی طرف 

معامله در زمینه دارو و غذا باید تخصص و سابقه کار داشته 
باشد. دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان 
کرد: بر اساس این دستورالعمل شرکت ایرانی کاالهای مورد 
نظر خود را از عراق خریداری کرده و زمانی که کاال وارد آب 
های ایران شود ۹۰ درصد و در زمان تخلیه بار ۱۰ درصد باقی 

مانده از پول های ایران در بانک عراق آزاد خواهد شد.
به گفته حسینی، طبق بخش دیگری از  این توافق، در صورت 
خرید اقالم کشــاورزی و دارویی، تایید وزارت کشاورزی و 
دارویی عراق الزامی است و بعد از استعالم مالیاتی کاال قابل 
تبادل می شــود. وی با بیان اینکه این روند نیاز به مذاکره با 
شرکت های عراقی دارد، خاطرنشان کرد: تشویق آنها برای 
تجارت با ایران با رعایت این دستورالعمل ها سخت شده است 
و نیاز به زمان دارد اما در حال حاضر به لحاظ پرداخت بانکی 
و آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران، مشکلی وجود ندارد.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه 
در تالش هستیم تا شرکت های عراقی را وارد این روند کنیم، 
اظهار داشــت: در صورتی که بخواهیم پول های ایران را در 
تجارت با شرکت هایی غیر از شرکت های عراقی آزاد کنیم نیاز 
است که شرکت مورد نظر در بانک تجارت عراق حساب باز 
کند تا بتوان هزینه کاالی خریداری شده را به حساب شرکت 

خارجی پرداخت کنیم.
به گفته  »عبدالناصر همتی« رییس کل بانک مرکزی، حجم 

منابع ارزی ایران در عراق حدود پنج میلیارد دالر است.

ارزش خانه های خالی ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است!

جزییات توافق آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در عراقرشد ۲۸.۹ درصدی اجاره بها در زمستان ۹۹ 
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کاهش ۱۸۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران )یکشنبه، ۲۹فروردین ( با ۱۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید. ارزش هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی ۶ 

میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورد.

بانک ها
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آگهی مناقصه 
سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه 
مرمت و ساماندهی خانه جوان را به افراد واجد شرایط از طریق مناقصه بر 

اساس مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه واگذار نماید 
سایر شرایط و اسناد مناقصه درج گردیده است  پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از آن را 
دریافت و با قید قبولی امضا نموده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. عملیات اجرای پروژه 
ده ماه می باشد لذا متقاضیان می توانند تا ۱۰ روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی جهت دریافت اسناد 
مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه و خود را تکمیل و به واحد حراست واقع در خیابان ابن سینا 

مقابل بانک ملی کوچه کدخدایی بن بست دوم تحویل نمایند.
تلفن:  ۴  الی ۰۳۱-۳۴۴۸۴۸۹۲  

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان

نوبت دوم

نابسامانی های ارز چندنرخی
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

خرید ارز بخصوص دالر در کشور ما به دلیل بار روانی ایجاد شده در بازارهای مالی و دارایی در قسمت عرضه است. این بار روانی از سوی جامعه و البته بیشتر از سوی بازارسازها که بخش عمده آنها دالالن و سوداگران 
هستند ایجاد می شود. جامعه و مردم نیز به دلیل کاهش بسیار زیاد ارزش پول ملی ترجیح می دهند سرمایه های خود را به سمت بازارهای دارایی ببرند و به همین دلیل خرید ارز به عنوان یک سرمایه گذاری در کشور 
جا افتاده است. به عبارتی دیگر این اتفاقات ریشه تورمی دارد و خرید دالر به دلیل کاهش ارزش ریال در کنار رکودی که وجود دارد طبیعی است. در این شرایط منابع به سمت بازارهای دارایی خواهد رفت همانطور که 
شاهد آن هستیم عطش خرید دالر همیشه در ایران وجود دارد. این بدان معناست که با موج تورمی مواجه شدیم که ارزش ریال را کم می کند. قدرت خرید کاهش پیدا کرده و براساس تورم برای تامین دالر باید ریال 
بیشتری بپردازیم که به طور مشخص این تورم قیمتی بر روی تورم ارز هم وارد می شود و زمانیکه  انتظارات شکل می گیرد مردم برای خرید ارز هجوم می برند و هر روز تعداد بیشتری برای خرید افزایش پیدا می کنند.

اما تشکیل صف های فروش که به دلیل کاهش نرخ ارز اتفاق می افتد بدان معناست که ارزپاشی اتفاق خواهد افتاد. در واقع این سیگنال به بازار داده شده که قیمت ارزان شده و کسانی که اقدام به خرید دالر کرده 
اند برای فروش اقدام خواهند کرد. 

همچنین برای سال جاری پیش بینی می شود سایه ویروس کرونا کمتر شده، تنش های بین المللی با آمریکا کاهش یابد، امکان مذاکره وجود دارد که در حال انجام است و زمینه برای صادرات وجود دارد. همچنین اگر 
موج چهارم را پشت سر بگذاریم احتماال گردشگری فعال شود. با وجود زمینه های صادراتی و ارزی پیش بینی می شود نوسانات بازار ارز در سال جاری کمتر از سال گذشته است که به کاهش نرخ ارز کمک می کند. 
به هر ترتیب فرآیند خرید و فروش ارز در ایران به این دلیل است که ارز تک نرخی نداریم و اتفاق ناشی از چند نرخی بودن ارز است. در هر حوزه ای فرآیند چند نرخی بودن نابسامانی هایی را ایجاد می کند و سوداگران 
در بازار نفع اصلی را از این اتفاق می برند. متاسفانه شرایط اقتصادی  کشور در وضعیت نا به سامانی  قرار دارد و ما هم اکنون در برســی شرایط اقتصادی کشور با نرخ باالی تورم ، رشد منفی اقتصاد و دیگر شاخص 

هایی رو به رو هستیم که تاییدی بر همین نکته است. 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی بعنوان اصلی ترین نهاد های اقتصادی کشور در راس امور باید در راستای تقویت پول ملی، با سیاست های اقتصادی متعدد این شاخص ها را کنترل کند. متاسفانه عالوه 
بر ضعف ساختاری اقتصاد کشور، جو روانی نیز بر بی ثباتی های بازار ارز دامن می زند اما این موضوع همراه با میزان اهمیت آن تاثیر گذار خواهد بود و غالبا این گونه موارد آثار کوتاهی دارد. به هر ترتیب نقش بانک 
مرکزی باید سیاست گذاری باشد و این نهاد هم مجبور اســت که ایفای نقش کند. اما وضعیت فعلی بانک مرکزی در بازار ارز با وظیفه اصلی مغایرت دارد اما برای کنترل بازار و کم کردن نقش سوداگران این نهاد 

به بازار ارز ورود می کند و قیمت ارز را تعیین میکند.  

با شدت گرفتن شیب کاهش 
قیمت دالر، صفوف فروش 
این ارز در بازار تشکیل شده 
است. نرخ ارز از روز گذشته 
با کاهش ۱۱۰ تومانی به ۲۳ 
هزار و۸۸۱ تومان رسیده است. بعد از آنکه قیمت دالر در 

یک روز بیش از ۱۱۰ تومان از ارزش خود را از دست داد 
حاال مشاهدات میدانی حکایت از ایجاد صف های فروش 
ارز در میدان فردوسی تهران دارد. با سقوط  قیمت دالر 
دربازار آزاد، صف های فروش درمقابل صرافی ها تشکیل 
شد و بیشتر مراجعان به میدان فردوسی فروشنده بودند 

تا خریدار. 
مشــاهدات میدانی در بازار ارز نشان می دهد صفوف 
فروش دالر در این بازار به درازا کشــیده شده و در این 
شرایط مردم به علت اینکه احتمال کاهش نرخ دالر را 

می دهند به سمت صرافی ها برای فروش ارز رفته اند. 
به عقیده کارشناسان بازار اگرچه برخی افراد در فضای 
مجازی در برابر کاهش قیمت ها مقاومت می کنند اما جو 
عمومی در بازار حاکی از کاهش بیشتر قیمت در روزهای 
آتی اســت. همچنین به نظر می رسد بانک مرکزی با 
 تدبیر ویژه ای درحال مدیریت فضای حقیقی وانتظاری 

بازار است. 
با توجه به مذاکــرات و لغو احتمالی تحریم ها، قیمت 
ارز، تحت تاثیر نرخ تورم خواهد بود. مشروط بر اینکه 

سیاست های بانک مرکزی مبتنی بر ثابت نگه داشتن 
نرخ ارز نباشد. چون اگر ثابت باشد و شکاف ایجاد شود 
در نهایت موجب نوسانات و جهش قیمت خواهد شد. 
رشد اقتصادی هم عامل دیگر تاثیرگذار بر نرخ ارز است. 
وقتی مثبت و پایدار باشد زمینه سرمایه گذاری، افزایش 
ظرفیت تولید، رشد اشتغال و بهره وری عوامل تولید به 
وجود می آید. تجربه نشان می دهد وقتی رشد اقتصادی 
مثبت باشــد، ثبات در نرخ ارز وجود داشــته و شاهد 

نوسانات و جهش های ارزی کمتری بوده ایم.

شیب  كاهش  قیمت  دالر و اختالف قیمت نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی ملی بیشتر شد

بازگشت صف خرید و فروش ارز 
هجوم مردم برای فروش دالر
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گرانی در بازار لــوازم یدکی 
بیداد می کند و توانمان برای 
خرید این کاالها رو به کاهش 
است. مشــاهدات و گزارش 
های منتشــر شــده از بازار 
قطعات یدکی خودرو نشان می دهد قیمت این کاالها 
از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد گران شــده اســت. در همین بین 
قیمت روغت موتور خودروهای سواری نیز تا 4۰ درصد 
گران شده است و این در حالی است که بسیاری از روغن 
موتورهای موجود در بازار تقلبی بوده و شکایات بسیاری 

در این رابطه به ثبت رسیده است. 
افسار گسیختگی قیمت خودرو بر لوازم یدکی آن هم تاثیر 
گذاشته است بطوری که با افزایش بی رویه و بی سابقه 
قیمت خودروها همچنین افزایش قیمت به بازار لوازم 
یدکی ، قطعات جانبی و محصوالت وابسته خودرو نیز 
رسیده اســت.  در چند ماه اخیر برخی قطعات یدکی 
از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشــته که به علت 
نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه های گمرکی و حمل و 
نقل بوده است. در همین زمینه مهدی کاظمی سخنگو و 
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی درباره 
علت گرانی لوازم یدکی، گفت: نرخ ارز به شدت در بازار 
موثر است. نه تنها واردات بلکه تولیدات داخلی به قیمت 
ارز وابسته است. عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان 
لوازم یدکی بیان کرد: در حال حاضر تنها 4۰ تا ۵۰ درصد 
مواد اولیه در داخل تولید می شود و مابقی وارد می شود. 
کاظمی بیان کرد: از دولت، بانک و سازمان صمت تقاضا 
کردیم وابستگی به ارز را کاهش دهد چرا که بازار لوازم 
یدکی به شدت به آن بستگی دارد. از هواپیما گرفته تا 
کشتیرانی، خودرو های سنگین، سبک، کشاورزی و ... 
به صنف لوازم یدکی نیاز دارند و برای اینکه ریل تولید 

نخوابد، هواپیما پرواز کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکی 

تشریح کرد: تمام تالشمان این اســت تا مواد را تامین 
کنیم تا لنگی به وجود نیاید.  بنابراین برای اینکه از تورم 
جلوگیری شود باید مقررات دست و پاگیر و بیهوده که در 

واردات مواد اولیه به کار می رود سهل شود.
کاظمی ادامــه داد: در ۲ تا ۳ ماه آینــده با کمبود لوازم 
یدکی مواجه خواهیم شــد که در مقابل این کمبود به 
شــدت در افزایش قیمت تاثیر گذار خواهد بود.او بیان 
کرد: از ابتدای امســال تاکنون۳۰ درصد قیمت لوازم 
یدکی افزایش داشته است چرا که با تورم مواجه شده ایم 
و احتمال اینکه افزایش قیمت ادامه دار باشد وجود دارد.
علیرضا نیک آیین رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو نیز 
در خصوص علت گرانی لــوازم یدکی، گفت: اینکه چرا 
کاالهایی که ساخت داخل است باید با ارز محاسبه شود 

بحث دیگری است.
رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تشریح کرد: برخی از 
قطعات ممکن است از خارج وارد شود. این مقام مسئول 
یکی دیگر از دالیل گرانی را برخی از قطعات دانســت و 
گفت: معموال هر سال در برخی از مقاطع به دلیل کمبود 
تعداد معدودی از قطعات یدکی، افزایش می یابد که این 

دلیل بر گران شــدن قطعه نیست بلکه دلیل بر کمبود 
قطعه اســت. در همین رابطه داود سعادتي نژاد، رئیس 
اتحادیه فروشندگان الســتیک و روغن تهران در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: سال گذشته با افزایش 4۰ 
درصدی روغن موتور خودروهای سواری روبرو بودیم اما 
برای سال جدید افزایش قیمتی نداشته ایم.همچنین 
کمبودی در بازار روغن موتور وجود ندارد و همانطور که 
اشاره شد بازار این محصول تامین بوده و قیمت ها نیز 

افزایش نخواهد داشت. 
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک و روغن تهران در 
ادامه افزود: دلیل این افزایش قیمت ها هم به مواد اولیه که 
با ارز آزاد وارد می شود مربوط می شود. برای تامین مواد 
اولیه این صنعت، ارز دولتی به آن اختصاص نیافته و با ارز 
آزاد واردات مواد اولیه یا همان "ادتیو" انجام می شود. این 

موضوع عامل دلیل اصلی افزایش قیمت ها است.
این مقام صنفی ادامه داد: با توجه بــه افزایش نرخ ارز و 
قیمت مواد اولیه و افزودنی ها و استفاده از ارز آزاد برای 
تامین آنها، افزایش قیمت روغن موتور اجتناب ناپذیر بود. 
وی گفت:  این مساله با توجه به کاهش سطح درآمدهای 

مردم، منجر به توســعه اســتفاده از روغن موتورهای 
تقلبی در بازار خواهد شد. ســعادتی نژاد اظهارداشت: 
روغن موتورهای تقلبی با استفاده از آرم، عالئم و حتی 
قوطی های بســته بندی شــرکت های اصلی و برند در 
مناطقی همچون شــهر ری، دو دانگه و غیره و به دور از 
چشم بازرسان اتحادیه تولید و توزیع می شوند و انتظار 
می رود کارخانجات تولیدی برای مقابله با آنها پیش گام و با 
این اتحادیه و سایر اتحادیه های ذی ربط هماهنگ باشند.

داود سعادتي نژاد خاطرنشان کرد: ما همواره به مصرف 
کننده پیشنهاد می کنیم وقتی وارد واحدی برای تعویض 
روغن می شوند، ابتدا پروانه کسب را رویت کنند و نرخ 
خدمات هم در معرض دید وجود دارد و اگر قرار است از 
روغن خارجی استفاده شود پلمپ را جلوی خودش باز 
کنند و فاکتور روغن را حتما دریافت نمایند تا درصورت 
بروز مشکل بتوانند شکایت کنند. وی یادآور شد: به تازگی 
با توجه به شیوع ویروس کرونا، خرید و فروش روغن موتور 
خودروها نیز مجازی شده و بر این اساس، احتمال اینکه 
برخی افراد فریب خورده و در فضای مجازی روغن موتور 

تقلبی دریافت کرده باشند، بیشتر شده است.

روغن موتور 40 درصد گران شد 

جهش قیمت لوازم یدکی خودرو 
افزایش 30 تا 100 درصدی قیمت قطعات یدكی                                                                                                    خودروهای دپو شده منتظر قطعات داخلی
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بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، ستاد ملی مقابله 
با کرونا و مجلس، امسال چندین مدل وام ودیعه مسکن 
به خانوارهای فاقد مســکن پرداخت می شود.امسال 
قرار است چندین مدل وام ودیعه مسکن به متقاضیان 
پرداخت شود؛ یک مورد از آنها در شورای پول و اعتبار 
به تصویب رسیده و یک مورد را نیز ستاد ملی مقابله با 
کرونا مصوب کرده است؛ سایر موارد در مواد ۱ و ۲ بند 
»ه« و ماده ۱ بند »و« تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری 
ذکر شده است. همه وام های ودیعه مسکن امسال شامل 
موارد زیر است: ۱. مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر 
موافقت با پرداخت وام ودیعه مســکن به اعضای فاقد 
مسکن هیئت علمی دانشگاه تا ســقف ۲۰۰ میلیون 
تومان با بازپرداخت ۵ ساله با نرخ ۱۸ درصد۲. اعطای وام 
قرض الحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکن 
در صورت تولد فرزنِد ســوم به بعد در سال های ۱۳۹۹ 
و ۱4۰۰ تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۰ 
ساله )قانون بودجه ۱4۰۰(۳. وام قرض الحسنه ودیعه 
مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان )هر یک از زوجین 
۱۰۰ میلیون تومان( به خانواده های دارای ۲ فرزند و فاقد 
مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله )طبق قانون بودجه ۱4۰۰(

4. وام قرض الحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای دارای یک 
فرزند و فاقد مسکن تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان )هر یک 
از زوجین ۸۰ میلیون تومان( با بازپرداخت ۱۰ ساله )طبق 
قانون بودجه ۱4۰۰(۵ . وام قرض الحسنه ودیعه مسکن ۱۰۰ 
میلیون تومانی به هر یک از خانواده های بدون فرزند )هر یک 
از زوجین ۵۰ میلیون تومان( با بازپرداخت ۱۰ ساله )مصوبه 
قانون بودجه سال جاری(۶. وام قرض الحسنه ودیعه مسکن 
۱۰۰ میلیون تومانی به کارکنان و بازنشستگان نیروهای 
مسلح )ناجا، ارتش، ســپاه و ودجا( با بازپرداخت ۱۰ ساله 
)قانون بودجه ۱4۰۰(۷. وام ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد 
مسکن که در اثر شرایط کرونایی، امکان جابه جایی ندارند 

)مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا(

اعطای تسهیالت ودیعه مسکن برای نخستین بار خرداد 
ماه سال گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب 
رسید. بر اســاس این مصوبه، قرار شــد به خانوارهای 
مستأجر و فاقد مسکن تهرانی تا ۵۰، کالنشهرها تا ۳۰ 
و سایر شــهرها تا ۱۵ میلیون تومان تسهیالت ودیعه 

مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد اختصاص یابد.
تصویب و پرداخت این وام پس از آن در دستور کار قرار 
گرفت که رشد لجام گسیخته قیمت مسکن بویژه در 
شــهرهای بزرگ از جمله در تهران، منجر به رشد بی 
سابقه نرخ اجاره بها در این شهرها شد و فشار مضاعفی 
را در شــرایط کرونایی به خانوارها تحمیل کرد.محمد 
اسالمی وزیر راه و شهرســازی اخیراً از تصویب مجدد 
اعطای تسهیالت ودیعه مسکن در ستاد ملی مقابله با 
کرونا در خرداد یا تیرماه امسال خبر داده است. محمود 
محمودزاده معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی نیز احتمال افزایش سقف این تسهیالت 
در ســتاد ملی کرونا را یادآور شده است. پروانه اصالنی 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی نیز ابتدای سال جاری در گزارشی از وضعیت 
وام ودیعه مسکن کرونایی در سال گذشته گفته است: 
در سال ۱۳۹۹۹، تعداد ۹۲۰ هزار نفر پیامک تقاضای 
دریافت تسهیالت ارسال کرده اند، ۸۰۵ هزار نفر مشمول 
بوده اند، ۳۳۷ هزار نفر بانک مورد نظر را انتخاب کرده اند، 
۲۳۱ هزار نفر پرونده در بانک مورد تقاضا تشکیل داده اند 

و نهایتاً ۲۱4 هزار نفر این وام را دریافت کرده اند.
عالوه بر این با توجه به محدودیت منابع موجود اینکه 
افراد چگونه انتخاب می شوند محل سوال بوده و به نظر 
می رسد می تواند زمینه ورود تصمیم گیری های مبتنی 
بر سلیقه بانک ها را اعمال کند. مضافاً اینکه با توجه به 
افزایش دامنه شمول افراد و محدودیت تسهیالت امکان 
سوءاستفاده و پرداخت آن برای تعدادی از خانوارها را 

فراهم کرده است. 

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان تهران ضمن اعالم کاالهای در اولویت نظارت 
برای ماه رمضان، از افزایش ۱۵ درصدی نظارت ها در 
سال گذشته خبر داد و گفت: عمده شکایات در سامانه 
۱۲4 مربوط به گرانفروشی نان، میوه و مرغ است.سعید 
محمدی پور با اشاره به اجرای طرح نظارتی نوروز ۱4۰۰ 
از ۱۵ بهمن ماه تا ۱۵ فروردیــن، اظهار کرد: طی این 
مدت ۷۰ هزار عملیات بازرسی انجام و ۱۲ هزار و ۱۷۵ 
پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شد. تعداد کل 
تخلفات کشف شده در این مدت بیش از ۱۹ هزار مورد 

به ارزش ریالی ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود.  
وی با بیان اینکه در مدت یاد شده ۱۱ هزار و ۶۱۷ پرونده 
تخلف به تعزیرات ارسال شد، گفت: عمده شکایات در 
سامانه ۱۲4 مربوط به گرانفروشی نان، میوه و مرغ بوده 

است.  همچنین به گفته این مقام مسئول در بررسی های 
مربوط به ماه رمضان که تا پایان این ماه ادامه دارد اقالم 
برنج وارداتی، گوشت منجمد گوساله، روغن نباتی، شکر 
خانوار، اقالم لبنی، خرما، میوه، سبزیجات و شیرینی 
جات پر مصرف جزو وظایف نظارتی سازمان هستند. 
در این مدت اصناف و فروشگاه های زنجیره ای به لحاظ 

وضعیت عرضه و قیمت کنترل و پایش می شوند.  
محمدی پور همچنین درباره وضعیت نظارت و بازرسی 
در ســال ۱۳۹۹ گفت: سال گذشــته بیش از ۸۰۰۰ 
بازرسی در اســتان تهران انجام شد که نسبت به سال 
۱۳۹۸ حدود ۱۵ درصد افزایش داشــت. در این مدت 
نزدیک به ۷۷ هزار پرونده به ارزش ریالی ۳۲۰۰ میلیارد 
تومان که نسبت به سال قبلش ۱۲ درصد افزایش داشت، 

تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

طی سال گذشته شرکت های هواپیمایی ایرانی مانند 
دیگر همتایان خارجی شان زیان بسیاری از کرونا دیدند و 
حواشی و اتهامات بسیاری را هم تحمل کردند که از ورود 
کرونا به ایران تا عامل گسترش و پراکندگی ویروس در 
کشور متنوع بود، ادعاهایی که به گفته  رییس سازمان 
هواپیمایی کشوری به هیچ وجه درست نیست.از همان 
روزهای شیوع ویروس کرونا در چین و ورود آن به ایران 
حاشیه ها برای شرکت های هواپیمایی مخصوصا آن هایی 
که از چین و به این کشور پرواز داشتند، بیشتر و بیشتر 
شــد و برخی در فضای مجازی آن ها را عامل ورود این 

ویروس به کشور می دانستند.
پس از این ماجرا و در پی گسترش این ویروس در کشورد 
در قالب چهار موج کرونا و قرمز و نارنجی شدن چندین 
باره شهرهای کشــور، باز هم انگشــت اتهام به سمت 
ایرالین ها و پروازهایی که البته برخی از آن ها پروتکل های 
بهداشتی را نادیده می گرفتند، نشانه رفت.البته برخی از 
مسئوالن نیز در این باره که پروازهای داخلی و خارجی 
در گسترش ویروس کرونا موثر هستند، صحبت کردند 
اما بعدها این مسائل از سوی محمد اسالمی –وزیر راه 
و شهرسازی – رد شــد و این مقام مسئول ادعا کرد که 
پروتکل های بهداشتی در همه بخش های حمل و نقل 
اجرایی و عملیاتی شده و با متخلفان برخورد شده است.

در همین راســتا تورج دهقان زنگنه –رییس سازمان 

هواپیمایی کشوری – این حواشی و اتهامات را از اساس 
رد کرد و در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: طی ۱4 ماه 
گذشته که ویروس کرونا در کشور شــروع پیدا کرده 
تعداد کروی پروازی که به این ویروس مبتال شده اند به 
انگشتان دست هم نمی رسد و تنها یک مورد فوتی در این 
زمینه داشتیم، این مسئله نشان می دهد که پروتکل های 
بهداشــتی ابالغ شده به درســتی و با دقت در صنعت 
هوانوردی رعایت می شود. بنابراین نمی توان همه تقصیر 
را در زمینه شیوع ویروس کرونا یا گسترش آن در کشور 

به گردن دیگران )صنعت هوانوردی( انداخت.
وی افزود: با وجود آن که می دانیم رعایت محدودیت پذیرش 
۶۰ درصدی مسافر در هواپیماها که برای پروازهای داخلی 
اعالم شده است، درست نیست، تابع ستاد کرونا هستیم و 
این مصوبه را تاکنون با دقت اجرا کرده ایم و با هر شرکتی 
که در این زمینه قصوری مرتکب شده، برخورد کرده ایم. 
تا کنون نتنها پروازهای بسیاری را برای برخی شرکت های 
متخلف لغو کرده ایم بلکه نام آن ها را منتشر کرده و تعداد 
شــکایات مردم و نتایج آن را گزارش و منتشر کرده ایم. اما 
این که دائماً در وضعیتی که کشور با مشکل مواجه می شود 
یا آن که شیوع ویروس کرونا گسترش پیدا می کند، به دنبال 
مقصر باشیم درست نیست و نمی توان مسافران ایرانی را که 
 به کشورهای مختلف رفته اند،   به علت شیوع ویروس کرونا 

ممنوع الورود کرد.

 گرانفروشی نان، میوه و مرغ در صدر شکایات

پروازهای مسافری چند نفر را کرونایی کرد؟

احتمال افزایش وام

وام ودیعه مسکن امسال به چه کسانی پرداخت می شود؟
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ارزدیجیتالیکهمیتازد
دوج كوین، بيت كوین نيست

قیمت دوج کوین طی 24 ساعت گذشته بیش از 140 درصد افزایش یافته 
است و altcoin)آلتکوین( در حال حاضر رتبه 7 را با توجه به سرمایه بازار 
در اختیار دارد. حجم مبادله های دائمی بــه 36.99 میلیارد دالر جدید 
رسیده اســت که از 12 آوریل 1877 درصد افزایش یافته و تمام سرمایه 

گذاران در این زمینه در سطح قیمت فعلی سودآور هستند.
سوال مهم تاجران خرده فروشی این است که آیا این معیار سفته بازی یا 
اهرم فشار اســت؟ در  تجمع در حال توسعه آلتکوین ، معامله گران خرده 
فروشی صعودی هستند و بیش از حد ســود می برند. در مورد دوج کوین 
، کمتر از 12٪ ســرمایه گذاران را کمتر از یک ماه این ارز دیجتالی را نگه 

داشته اند.
آنچه DOGE را از ســایر ارز ها جدا می کند این است که 61٪ از دارنده 
ها بیش از یک سال است که سکه را در دســت دارند. واضح است که این 
نکته در مورد سایر altcoin های برتر که سودهای دو و سه رقمی ارائه می 
دهند صدق نمی کند. اکثر altcoin ها دارای سرمایه گذاران کوتاه مدت 
، طوالنی مدت پایین هستند و جالب اینکه DOGE برعکس آن است. در 
برخی مواقع ، وقتی صحبت از altcoin های پمپاژ می شود ، نسبت ریسک 
و پاداش کج و معوج است. این واقعیت که DOGE از سرمایه بازار باالتری 
نسبت به تسال برخوردار است ، بیش از یک ســال افزایش مداوم ، روشن 

می کند که این فقط حدس و گمان نیست که قیمت را تحریک می کند.
برای کسانی که مدت طوالنی در این صنعت بوده اند، دوج کوین همیشه 
یک چیز عجیب و غریب بوده است: پروژه ای که دارای قابلیت استثنایی و 
جذابیت کاربران جدید است در حالی که فاقد بسیاری از ویژگی های مفید 

یا ارزشمند ارزهای رمزپایه است.
این پروژه که در سال 2013 توسط جکسون پالمر و بیلی مارکوس ایجاد 
شد ، سالها پیش توسط بنیانگذاران و توسعه دهندگان،رها شد. تا همین 
اواخر ، آن چنان در وضعیت ضعیفی به سر می برد که حتی نمی توانست 
زیرســاخت های بالکچین خود را تأمین کند و در سال 2014 خود را به 
ارز رمزنگاری اولیه دیگری به نام litecoin ، منتقل کرد.در آن زمان، این 
اقدام ضروری به نظر می رسید - سواالتی در مورد اینکه آیا دوج می تواند 

اصال زنده بماند و وجود داشت.
برای بیت کوین، این ابزار دارای دو اتفاق خوب است. یکی قابل پیش بینی 
بودن اســت. مردم ارزهای محلی خود را به بیت کوین تبدیل می کنند، 
زیرا آنها به دنبال راهی برای ذخیره ارزش جدا از واقعیت های سیاســی و 
اقتصادی محلی هستند. همه در مورد عرضه ثابت بیت کوین و همچنین 
سیاســت پولی آن که تا حد زیادی تغییرناپذیر است، می دانند و این امر 
باعث می شود دولت به طور گسترده از دسترس خارج شود.دلیل دیگر، که 
حتی ممکن است از اهمیت بیشتری برخوردار باشد ، نقدینگی است. مردم 
می خواهند مطمئن باشند که وقتی تصمیم به فروش می گیرند، همیشه 

شخصی در آنجا خواهد بود که می خواهد با قیمت بازار خرید کند.
بنابراین ، حتی اگر از نظر محلی می توان بیت کوین را بسیار گران ارزیابی 
کرد ، دلیل آن افزایش خرید است. مردم می توانند سایر ارز ها را انتخاب 
کنند ، اما این »دم طوالنی« سرمایه گذاری رمزنگاری به طرز باورنکردنی 
و به طور فزاینده ای متنوع است ، زیرا تعداد توکن هایی که می توان از آنها 
انتخاب کرد، گسترش پیدا می کند. به بیان ساده ، بیت کوین بسیار مفید 

است زیرا همه از آن استفاده می کنند.

دانش بنيان ها ســامانه فروش تهيه مواد شيميایی 
راه اندازی كردند

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی سامانه فروش تهیه مواد 
شیمیایی شدند. فرزاد حسینی نسب مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
گفت: در دوران دانشجویی با مشکالت بسیاری در تهیه مواد شیمیایی و 
تجهیزات آزمایشگاهی روبه رو شدم و بر اساس آن تجربیات تالش کردیم 
تا دو سامانه آنالین ایجاد کنیم که در این حوزه به دانشجویان، محققان و 

صنایع مختلف کمک کند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان افزود: یکی از این پلتفرم ها کاربران می توانند 
مواد شــیمیایی و تجهیزات آزمایشــگاهی خود را با قیمت مناسب تهیه 
کند. یک ســامانه مجزا نیز برای ارائه مشاوره به دانشــجویان و کمک به 
تحقیق های دانشجویی در حوزه مواد و آزمایشگاه تأسیس شده است.این 
فعال دانش بنیان گفت: در دوره دانشــجویی مجبور بودم برای تهیه مواد 
شــیمیایی و تجهیزات مورد نیاز برای انجام تحقیقات و تکالیف درسی، 
ساعت ها در بازارهای مانند خیابان جمهوری و ناصرخسرو، بگردم، تا مواد 

مورد نظر را پیدا کنم.
وی گفت: یکی دیگر از مشکالت خرید به روش سنتی، اصالت مواد شیمیایی 
خریدار شده بود. در بسیاری اوقات به دلیل عدم اصالت و تقلب در فروش، 
مواد خریداری شده، معیوب و مشکل دار بود و باعث می شد که کل تحقیق و 
فرایند آزمایش خراب شود. یکی دیگر از مشکالت خرید به صورت حضوری 
و سنتی، مقدار مواد خریداری شده بود. بسیاری اوقات دانشجو مثاًل فقط 
به 10 گرم از یک ماده شیمیایی، نیاز داشت. اما چون بسته بندی این ماده 
1 کیلو گرمی بود، ناچار بود که یک کیلوگرم تهیه کند و این امر باعث فشار 

مالی به این دانشجوی محقق می شد.
حسینی نسب با اشاره به مبانی فکری تأسیس این سامانه ها، همچنین بیان 
کرد: ما در سامانه فروش آنالین تمام این مشکالت را حل کردیم. اوالً اصالت 
مواد فروخته شده را تضمین می کنیم و همچنین به هر متقاضی نیز به اندازه 
نیازش، مواد شیمیایی و تجهیزات فروخته می شود. در آینده نیز امکانات این 

سامانه توسعه خواهد یافت.

رابطهافزایشمرگومیربامیزانسرچکاربران
آمار جستجوی كرونایی ایرانی ها در اینترنت

بررسی یک مرکز پژوهشی از میزان جســتجوی ایرانیها در گوگل درباره 
کرونا، نشان می دهد که به فاصله 20 تا 2۵ روز پس از افزایش میزان سرچ 
کاربران، شاهد موج مرگ و میر ناشی از این بیماری در کشور هستیم.یک 
مرکز پژوهشــی مطابق با آمار ســرچ کلمات که از طریق گوگل ترندز در 
اختیار عموم قرار دارد به بررسی جستجوی عبارات »عالئم کرونا« و »عالیم 
کرونا« توســط کاربران ایرانی پرداخته و نمودار مربوط به این جستجو را 
استخراج کرده است.بررسی و مقایسه نمودارها با نمودارهای مرگ و میر 
 www.worldometers.info ناشی از کرونا در ایران )که از ســایت
منتشر شده است(، نشــان از رابطه معناداری دارد.به نحوی که در فاصله 
20 روز قبل از سه پیک )قله( مرگ و میر کرونایی قبلی، یک قله در نمودار 
سرچ عبارات »عالئم کرونا« مشاهده می شود. البته این نتیجه جدای از قله 
اول سرچ و جستجو درباره کرونا است که به فاصله 2۵ روز قبل از اولین قله 
مرگ و میر رخ داده است. چرا که به نظر می رسد علت آن، جستجوی مردم 
به دلیل ناآگاهی و اضطراب اولیه در برخورد با ویروس بوده باشد که البته 

طبیعی بوده و در این بررسی از آن صرف نظر شده است.

اخبار

شرط روسیه برای حضور گوگل در این کشور
یکی از مقامات روسیه اعالم کرد گوگل برای ادامه فعالیت قانونی در این کشور باید ۶ هزار محتوای ممنوع را از یوتیوب حذف و ۲۳ اقدام برای سانسور رسانه های کشور را متوقف کند.الکسی پوشکوف، 
رئیس کمیسیون سیاست اطالعات و همکاری با رسانه های روسیه اعالم کرد گوگل باید ۶ هزار محتوای ثبت شده در پلتفرم یوتیوب را حذف کند و تعدادی از محتوای رسانه های رسمی روسیه را از حالت 

تعلیق خارج کند تا بتواند به طور قانونی در این کشور فعالیت کند.پیش از این واسیلی پیسکاریف رئیس کمیسیون تحقیقات مداخله خارجی در دومای روسیه اعالم کرد: مقامات گوگل روز جمعه در یک 
نشست ویدئوکنفرانسی برای ادامه فعالیت در فضای قانونی روسیه اعالم آمادگی کرده اند و تمام محتوایی که ناقض قوانین این کشور باشد را در آینده نزدیک حذف خواهند کرد.

دفتــر  مدیــرکل 
ســرمایه گذاری و امــور 
طرح هــای وزارت صمت 
اظهار داشت: ماینرها پیش 
از این امکان اســتقرار در 
شهرک های صنعتی را داشتند اما اخیرا در بنگاه ها 
و واحدهای تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و 
فعالیت دارند.علیرضا هــادی در مورد فرآیند اخذ 
مجوز اســتخراج رمزارزها اظهار کرد: متقاضیان 
در ســامانه بهین یاب ثبت نام می کنند و در همان 
سامانه مجوز صادر می شود. هم شخص و هم شرکت 
می تواند درخواســت مجوز بدهنــد و محدودیت 

خاصی در این مورد وجود ندارد.
وی با اشــاره به تســهیل گری ها در ایــن زمینه 
گفت: در مورد اســتقرار تجهیزات، باید دست کم 
به میــزان 100 کیلــووات مصرف انرژی داشــته 
باشــند، پیش از این کف آن 2۵0 کیلــووات بود 
که بــه 100 کیلــووات کاهش پیدا کــرد. اگر هر 
ماینــر 2 کیلو وات تــوان مصرف کنــد قبال باید 
12۵ ماینر اســتفاده می شــد که بتواند کار خود 
را شــروع کند اما االن با ۵0 ماینــر می تواند کار 

 خود را شــروع کند. یعنی مقداری کار را تسهیل
 کرده ایم.

هادی در ادامــه افزود: همچنیــن ماینرها امکان 
استقرار در شهرک های صنعتی را دارند. اخیرا این 
مورد نیز اصالح شده است و در بنگاه ها و واحدهای 
تولیدی موجود هم امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت 
صمت همچنین تصریح کــرد: وزارت نیرو، ناجا و 
دســتگاه های نظارتی با مزارع غیــر مجاز برخورد 
می کنند. از وزارت صمت نیز اســامی افرادی را که 
درخواست مجوز داده اند را می گیرند تا به استثنای 
آنها با بقیه برخورد شود. البته فقط کسانی که دارای 
پروانه بهره برداری هســتند می توانند اســتخراج 

رمزارز داشته باشند.
وی در مورد بازه زمانی مــورد نیاز برای اخذ مجوز 
گفت: دو مرحله مجوز وجود دارد: جواز تاســیس 
و پروانه بهره برداری. جواز تاســیس بسیار سریع 
برای متقاضیان صادر می شود که برای بازه زمانی 
آماده ســازی زیرســاخت ها تا زمان بهره برداری 
است. روزی که می خواهند بهره برداری کنند جواز 
تاسیس باطل شــده و برای آنها پروانه بهره برداری 
صادر می شود. کسی می تواند رمزارز استخراج کند 

که پروانه بهره برداری داشته باشد.
هادی در ادامه بیان کرد: بعد از وارد شدن اطالعات 

متقاضی، ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اطالعات را بررســی می کند و عموما خیلی سریع 
مجوز صادر می شود. روند درخواست مجوز بعد از 
روند صعودی قیمت بیت کوین افزایشی بوده است.

وی با اخطار در مورد آگهی هایی در مورد استخراج 
رمزارزها داده می شود خاطرنشان ساخت: گرفتن 
مجوز بسیار ساده است، مردم نباید گول کسی را که 
یک جواز تاسیس گرفته بخورند. گاهی می بینیم 
که در آگهی ها می نویسند »دارای مجوز از وزارت 

صنعت« و بــرای »کلود ماینینــگ« از مردم پول 
می گیرند یعنی می گویند به عنوان میزبان به جای 
مشتری استخراج کرده و کارمزد می گیرند. کسی 
که فاقــد پروانه بهره برداری باشــد و چنین کاری 
کند قطعا کالهبردار اســت، کسی با جواز تاسیس 
حق چنین کاری ندارد. اگر کسی می خواهد در این 
زمینه فعالیت کند می تواند خودش ســریعا مجوز 
بگیرد و نباید خود را گرفتار این نوع کالهبرداری ها 

کند.

اعالم شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز با با صعودی شدن قيمت ها 

افزایش درخواست مجوز استخراج رمزارز 
امكان استقرار ماینرها در واحدهای توليدی

گروهفناوری
Newskasbokar@gmail.com

هشــدارهای پیاپی مســئوالن ناجا و اخبــار جراید و 
خبرگزاری ها در یک ســال اخیر، به وضوح  حاکی از آن 
است که حرکت چراغ خاموش و خزنده شرکت های هرمی 
در پوشش شرکت های بازاریابی شبکه ای در حال افزایش 
است.با بررسی اخبار خبرگزاری ها و زیر ذره بین قرار دادن 
صفحات حوادث روزنامه ها به وضوح می توان حرکت چراغ 
خاموش و خزنده شرکت های هرمی در پوشش شرکت های 
بازاریابی شبکه ای را مشاهده کرد. البته این رویش مجدد 
شــرکت های هرمی، اینبار با نقاب فریبنــده بازاریابی و 
حمایت از تولید ملی، قد علم کرده اســت.از سوی دیگر 
این نوع کالهبرداری ها دامنه وسیعی در کشور پیدا کرده 
است چراکه در یک ســال گذشته اخبار مربوط به کشف 
باندهای شرکت های بازاریابی شبکه ای متخلف بارها از 
طریق پلیس آگاهی استان های مختلفی همچون بوشهر، 
همدان، اراک، زنجان، تهران و غیره به گوش رسیده است. 
سال گذشته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتای ناجا در مورد گسترش رو به رشد 
کالهبرداری در پوشش شرکت های بازاریابی شبکه ای به 
شهروندان هشدار داده بود. سرهنگ علی محمد رجبی با 
بیان اینکه هیچ شرکت هرمی مجوز قانونی برای فعالیت در 
کشور را ندارد، گفته بود که بازاریابی شبکه ای محملی برای 
کالهبرداران هرمی شده است تا به اقدامات مجرمانه خود 
 در پوشش جدیدی ادامه دهند.سرهنگ مهدی شکیب
 یکی دیگر از مسئوالن پلیس فتا نیز اخیراً اذعان داشته 
است که بسیاری از شرکت  های هرمی با استفاده از شعارها 
و تبلیغات بازاریابی شــبکه ای در حال اغواگری و جذب 
جوانان هستند، اما هیچ کدام از آن ها شرکت  های بازاریابی 
شــبکه ای نبوده و حتی مجوزی در ایــن خصوص برای 
فعالیــت ندارند.تفاوت عمده بین شــرکت های هرمی و 
بازاریابی شبکه ای، بحث معامله و خرید و فروش محصول 
است، یعنی شرکت های بازاریابی شبکه ای در دنیا موظف 
هستند یک کاالی مصرفی را به فروش برسانند. اعضاء این 
شرکت ها با خرید محصول از امتیاز کسب کرده و تخفیف 
می گیرند و سپس این کاال را به دیگران می فروشند. با این 
حال ماهیت ذاتی هر کسب و کار های هرمی و شبکه ای در 

ایران یکسان است چراکه افراد با افزایش زیرمجموعه های 
خود به سود می رسند و خلق ارزش افزوده اهمیت کمتری 
دارد.درآمدزایی در شــرکت های بازاریابی شــبکه ای از 
دو روش »فروش شــبکه ای« و »پورســانت عضویابی« 
صورت می گیرد. اما متأســفانه در حال حاضر بسیاری از 
این شرکت ها در عمل محصولی را به فروش نمی رسانند 
و با اکتفا به پورســانت عضو یابی دقیقا مسیری مشابه با 
فعالیت شــرکت های هرمی در پیش می گیرند. به طور 
معمول اگر این شرکت ها بر فروش کاال نیز تمرکز کنند، به 
دلیل زنجیره اعضای هرمی پر تعدادی که دارند، در نهایت 
محصوالت بســیار بی کیفیت و گران قیمتی را به دست 
مصرف کننده می رســانند.علت این موضوع را می توان 
در ذات این نوع از بازاریابی مشاهده کرد، به عبارت دیگر 
در نتورک مارکتینگ، هیچ کاال یا ارزش افزوده ای تولید 
نمی شود؛ بلکه تنها یک کاال دســت به دست می شود و  
افراد تنها نقش دالل هایی را دارند که در دام شبکه سازی 
این شرکت  ها افتاده اند.شیوه فروش محصوالت شبکه ای 
هم بدین صورت است که فرد ابتدا در این شرکت ها عضو 
می شود و به ازای هر مقدار خریدی که از شرکت بازاریابی، 
طی بازه زمانی مشــخص مثال 1 ماهه انجــام می دهد، 
درصدی را به عنوان پورسانت بدست می آورد. عضویابی 
در این شرکت ها نیز همانند شــرکت های هرمی بدین 
صورت است که فرد پس از مدتی کار کردن، 1 تا 3 نفر را زیر 
مجموعه خود قرار می دهد و آنان نیز افرادی را وارد مجموعه 
خود می کنند تا بدین ترتیب هر لیدر )باالدستی( از فروش 
زیر مجموعه هایش نیز درآمدی کسب کند.فصلنامه دانش 
انتظامی سمنان وابسته به ناجا در یکی از مقاله های خود 
به آسیب شناسی شرکت های بازاریابی شبکه ای پرداخته 
اســت، در این مقاله تخلفاتی که شــرکت های بازاریابی 

شبکه ای در حین فعالیت خود انجام داده اند، احصا شده 
است. بر اساس این گزارش، این شرکت ها تخلفاتی از قبیل 
خریدهای اجباری و عدم بازپس گیری کاال، رعایت نکردن 
محدودیت سطوح پرداخت پورسانت تا 3 سطح، فعالیت 
در شعب غیرقانونی، ارائه محصوالت بی کیفیت گرانتر از 
قیمت بازار؛ انجام می دهند که همگی جزء مواردی است 
که در صورت عدم رسیدگی جدی توسط شرکت ها و حل 
نشدن آن ها، آینده این صنعت را با مخاطرات جدی روبرو 
خواهد ساخت.عالوه بر این، بر اساس این گزارش، به جهت 
پیشگیری از به وجود آمدن شائبه هرمی بودن این شرکت ها 
و بنابر ضوابط نهادهای نظارتی، شــرکت های بازاریابی 
شبکه ای موظف هستند که تا سقف مبلغ مشخصی، پکیج 
محصوالت خود را به اعضاء جهت بازاریابی عرضه کنند.  
اما معموال در هنگام مواجهه با تذکر نهادهای نظارتی در 
مورد رعایت سقف قیمت، به جای هدایت مجموعه خود 
در مســیر قانونی به دنبال دور زدن قانــون به رو ش های 

گوناگون هستند.
 بر این اساس، شرکت ها ی بازاریابی شبکه ای به علت موانع 
قانونی برای فروش  کاال های گران قیمــت به بازاریابان، 
خریدها ی آن ها را خرد می کنند. به عنوان مثال به جای 
فروش اولیه یک میلیون تومانی، این فروش ها را به چند 
فروش سیصد هزارتومانی تبدیل می کنند. بنابراین این 
سودجویان از یک ســو برای دور زدن نهادهای نظارتی و 
رعایت ظاهری سقف قیمتی و از سوی دیگر برای جذب 
جوانان ســاده لوح و بی پول، اقدام به فروش محصوالت 
خود در تعداد زیاد و مبالغ کمتر می کنند.جوانان جویای 
کار در نگاه اول به ظاهر لیدرهای باالدستی این شرکت ها 
توجه کرده و  تصور می کنند که همه افراد می توانند در این 
صنعت به درآمدهای باال دست پیدا کنند.بر اساس یک 

پژوهش میدانی که  وزارت ورزش و جوانان  در فصلنامه 
علمی راهبردی ورزش و جوانان منتشر کرده است، بعد 
از بررسی تعدادی از فعاالن بازاریابی شبکه ای استان یزد 
از سال 9۵ تا 97 مشخص شد که با وجود ورود کثیری از 
افراد به بازاریابی شبکه ای، تنها تعداد محدودی از لیدرها به 
سودهای کالن دست پیدا می کنند و مابقی اعضاء عمدتاً 
به پورسانت  های حداقلی اکتفا کرده اند.در حال حاضر در 
کشور ما 24 شرکت بازاریابی شبکه ای دارای مجوز فعالیت 
هستند. حسب تحقیقات در شرکت های فعال حدود80 
درصد از بازاریابان درآمد کمتر از یک میلیون تومان در ماه 
دارند )در برخی از شرکت ها این آمار باالی 90 درصد است( 
و کمتر از  0.1درصد از تعداد کل بازاریابان درآمد باالی 10 
میلیون تومان داشته اند.بنابراین ادعای لیدرهای شرکت 
های بازاریابی شبکه ای  مبنی بر دستیابی به درآمدهای 
بیش از 10 میلیون تومان به صورت ماهیانه برای تمامی 
افراد صحت نداشته و واقعیت این است بیشتر افراد عضو 
در این شرکت ها فقط سود و پورسانت حداقلی زمان خرید 
کاالی شخصی خود را بعنوان درآمد دریافت می کنند.به 
نظر می رسد که خانواده ها و جوانان جویای کار بهتر است 
قبل از هرگونه مراجعه و عضویت در این شرکت ها، ابتدا به 
سایت دبیرخانه نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی 
شــبکه ای وزارت صمت به آدرس  easnaf.ir  مراجعه 
کرده و شرکت های دارای مجوز را شناسایی و احراز کنند 
و در صورت بروز هرگونه تخلف و کالهبرداری مراتب را به 
درگاه پلیس فتا بــه آدرس  cyberpolice.ir   گزارش 
دهند. همچنین سامانه پیامکی 30006082 در دسترس 
شهروندان قرار گرفته تا نسبت به استعالم و احزار هویت 
هرگونه شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای مبادرت 

نمایند.

بیت کوین با سرمایه بازار 1.1 تریلیون دالر فیسبوک را با 
ارزش بازار 869 میلیارد دالر پشت سر گذاشته و در حال 
حاضر بعد از اپل، مایکروسافت، آمازون و گوگل قرار دارد. 
چانگپنگ ژائو، مدیرعامل صرافی ارز مجازی بایننس در 
توییتر خود در روز شنبه اعالم کرد بیت کوین در حال حاضر 
ارزشمندترین ارز مجازی دنیا از نظر سرمایه بازار است و 
در رتبه ششم در بین کل شرکت های دنیا قرار دارد. بیت 
کوین با سرمایه بازاری معادل 1.1 تریلیون دالر فیسبوک 

را با ارزش بازار 869 میلیارد دالر پشت سر گذاشته است 
و در حال حاضر بعد از اپل، مایکروسافت، آمازون و گوگل 
قرار دارد.ژائو قبال در مصاحبه ای اعالم کرده بود تقریباً 100 
درصد از ارزش خالص او که حدود دو میلیارد دالر می شود، 
در ارز مجازی سرمایه گذاری شده است. بیت کوین طی 
هفته ای که گذشت مدام در حال شکستن رکورد خود بوده 
است. این روند از زمان گذشتن ارزش آن از 60000 دالر 
آغاز شده است. بیت کوین در روز چهارشنبه به باالترین 

رقم 648۵4 دالر رسید. به نظر می رسد افزایش ارزش بیت 
کوین خبر خوبی است ولی این افزایش ارزش در همه جا به 
نفع آن نبوده است. برای مثال بانک مرکزی ترکیه در روز 
جمعه پرداخت با ارزهای مجازی را ممنوع کرد. خبری که 
به گفته برخی تحلیلگران باعث کاهش قیمت 4.6 درصدی 
این ارز مجازی شد. این افزایش قیمت تنها مختص بیت 
کوین نبوده است و ســایر ارزهای مجازی و پلتفرم های 
مبادله این ارزها هم شاهد افزایش ارزش بازار خود بوده اند.

ارزش ارز مجازی داجکوین هم این هفته به باالترین رقم 
رسیده اســت. ارزش این ارز مجازی بین نهم تا شانزدهم 
آوریل 330 درصد افزایش یافته و در حال حاضر در بین ده 
سرمایه مجازی برتر دنیا از نظر ارزش بازار قرار دارد. صرافی 
ارز مجازی کوین بیس عملکرد خوبی در این هفته در بازار 
سهام آمریکا داشت و در روز اول 328 دالر معامله شد یعنی 
بیش از 30 درصد باالتر از قیمت مرجع. سهام کوین بیس 

در روز دوم به 323 دالر رسید.

براساس رده بندی جهانی و گزارش »اسپیدتست«، 
متوسط سرعت اینترنت همراه و ثابت ایران در ماه 
مارس با افزایش همراه بوده است. در آخرین آمار 
منتشر شده ایران با یک پله صعود در جایگاه 83 
رتبه بندی سرعت اینترنت کشورهای جهان قرار 

گرفت.
در دنیای امروزی و مدرن، وابســتگی به اینترنت 
موضوع غیرقابل انکاری است؛ به طوری که بخش 
عمده ای از کارهای روزانه ما وابسته به آن است. به 
خصوص در این روزها به دنبال همه گیری ویروس 
کرونا ناچار به دورکاری، برگزاری جلسات آنالین 
درســی و کاری یا انجام امور مختلــف از طریق 

اینترنت بوده  ایم.
در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته روند صعودی 
افزایش کیفیت و ســرعت اینترنت در سال های 
اخیر طوری بوده اســت که بسیاری از کشورهای 

درحال توســعه هم ناگزیر با آن همراه شده اند. با 
این اوصاف احتماال برای اغلب ما جالب است که 
بدانیم وضعیت اینترنت در کشــورهای مختلف 
جهان چگونه اســت و کاربرانکشــورهای برتر با 
 چه ســرعت و کیفیتی بــه اینترنت دسترســی

 دارند.
وب سایت »اسپید تســت« جدیدترین گزارش 
از متوســط ســرعت اینترنت ثابت و موبایل در 
سراســر جهان در ماه مارس 2021 را منتشــر 
کرده اســت. طبق این گزارش در ســومین ماه 
2021 میــالدی متوســط جهانــی ســرعت 
اینترنــت موبایــل 48.40 و متوســط جهانــی 
 ســرعت اینترنت ثابت 98.67 مگابیــت بر ثانیه 

بوده است.

همچنیــن طبــق گــزارش اســپید تســت 
متوســط ســرعت اینترنت همــراه ایــران در 
 مــاه مــارس 26.38 مگابیــت بــر ثانیــه بوده

 است.
 به این ترتیب ایــران در رده 83 فهرســت رتبه 
بنــدی ســرعت اینترنــت موبایل کشــورهای 
جهــان قــرار دارد. با توجــه به آمار ثبت شــده 
در ماه گذشــته میالدی، جایگاه ایــران در این 
 فهرســت با یک پله صعــود همراه بوده اســت. 
در ادامه امارات متحده عربی با سرعت ثبت شده 
178.۵2 مگابیت برثانیه مانند ماه گذشته در رده 
نخست فهرست کشــورهایی با بیشترین سرعت 
اینترنت همراه قرار دارد.  جایــگاه کره جنوبی با 
ســرعت 170.۵2 مگابیت برثانیه نســبت به ماه 

گذشــته  با یک پله صعود در رتبه دوم قرارگرفت 
و اما در رده سوم قطر با سرعت اینترنت 167.40 
مگابیت بر ثانیه قــرار دارد، درصورتــی که این 
 کشــور در فوریه 2021 میالدی در رده دوم قرار

 داشت.
از ســوی دیگر متوســط ســرعت اینترنت ثابت 
کشــور نیز 19.13 مگابیت بر ثانیه بوده و ایران 
در رده 132 فهرســت ســرعت اینترنــت ثابت 
کشــورها قرار دارد. رده ایــران در این بخش نیز 
نســبت به ماه گذشــته 2 پله صعود کرده است. 
در این رتبه بندی کشــورهای ســنگاپور، تایلند 
و هنگ کنگ جایگاه های اول تا ســوم را به خود 
اختصاص دادند.این درحالی است که کشورهایی 
که در رده چهارم، پنجم، ششــم، هفتم و هشتم 
 این فهرست قرار دارند نسبت به ماه پیش تغییری

 نکرده اند.

آیا باز هم شاهد اپيدمی شركت های هرمی خواهيم بود؟

فعالیت چراغ خاموش کالهبرداران در نقاب بازاریابی شبکه ای
80  درصد بازاریابان شبكه ای درآمدی كمتر از یك ميليون تومان دارند

سرمایه بازار بیت کوین با۱.۱۴ تریلیون دالر از فیس بوک پیشی گرفت

سرعت اینترنت در ۸۲ کشور جهان بیشتر از ایران است


