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رشد برای برخی کسب وکارهای آنالین 
در دوران کرونا رقم خورد

توسعه فناوری های  ستاد  دبیر  ]ایرنا[ 
گفت:  هوشمندسازی  دیجیتال و  حوزه اقتصاد 
»توسعه زیرساخت ارتباطی کشور باعث شد با شیوع 
کرونا کسب وکارهای آنالین زمینگیر نشوند و حتی 
برخی از آنها با رشد یک هزار درصدی رو به رو شوند.« 
مهدی محمدی افزود: »در حوزه آموزش آنالین یک 
نمونه گیری اولیه انجام دادیم. در این نمونه گیری 
مشخص شد شرکت هایی داریم که تا  هزار برابر رشد 
کردند. در مجموع نیز به طور متوسط رشدهایی بین 
۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد در کسب وکارهای اینترنتی اتفاق 
افتاده است.« او با بیان اینکه توسعه زیرساخت های 
کشور از دو جهت قابل بررسی است، گفت: »شکل 
به  مربوط  کشور  زیرساخت های  توسعه  اول 
زیرساخت های مخابراتی است که در دو دولت آخر به 
صورت نمایی گسترش پیدا کرده و بزرگ شده است. 
بخش مهم دیگر توسعه شبکه ملی اطالعات است 
که باعث شده سرعت و دسترسی به اینترنت به  

شدت گسترش پیدا کند. «

برای واردات تأمین شد
براساس  که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک  ]ایسنا[ 
گزارش های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای  سال جاری 
تا روز یکشنبه حدود ۶.۲ میلیارد یورو برای واردات انواع 
حدود  میزان  این  از  است.  شده  ارز  تأمین  کاالها 
۲.۲ میلیارد یورو از محل عرضه ارز در سامانه نیما، 
۲.۱ میلیارد یورو از محل ارز بانکی برای کاالهای اساسی، 
دارو و تجهیزات پزشکی و ۱.۹ میلیارد یورو از محل ارز 
اشخاص )شامل صادرات در مقابل واردات حدود 
۸۰۰ میلیون یورو و از محل صادرات غیر ۱.۱ میلیارد یورو( 
بوده است. نکته حائز اهمیت در تأمین ارز از محل 
رکورد  ثبت  نیما،  سامانه  به  عرضه شده  منابع 
۲۶۰ میلیون یورویی در هفته گذشته بوده است. این 
رقم نسبت به هفته قبل حدود ۳۷ درصد رشد نشان 
می دهد. میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته 
گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که نسبت به 

هفته پیش از آن ۹۲ درصد رشد داشته است. 

بر صادرات گاز ایران اضافه شد 
]ایسنا[ معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد که 
جهشی  ثبت  با   ۹۸ در  سال  ایران  گاز  صادرات 
۲۶درصدی، حدود ۳.۶ میلیارد مترمکعب افزایش 
یافته است. حسن منتظرتربتی با اشاره به ثبت 
رکوردهای جدید تولید، انتقال، توزیع و صادرات گاز در  
گاز  صادرات  بی سابقه  رکورد  ثبت  از  سال۱۳۹۸ 
طبیعی کشور در این  سال خبر داد و گفت: »مصرف 
صنایع  و  تجاری  خانگی،  مشترکان  گاز  تجمعی 
مترمکعب  ۱۰ میلیارد  حدود  پارسال  غیرعمده 
افزایش یافت، اما با وجود ثبت رکوردهای جدید 
مصرف، گاز مشترکان خانگی شهری و روستایی قطع 
یا با افت فشار روبه رو نشد.« او با بیان اینکه در چهار 
ماه پایانی پارسال میانگین مصرف گاز خانگی روزانه 
۵۵ میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه  سال 
۱۳۹۷ افزایش داشت، تصریح کرد: »با وجود جهش 
مصرف گاز خانگی اما پارسال رکوردی جدید برای 

صادرات گاز کشور ثبت شد.« 
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میلیارد یورو 

میلیارد مترمکعب 

VDSL  درخواست 1۷۵ هزار مشترک برای
به گفته مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، 
تاکنون ۱۷۵ هزار مشترک برای تبدیل  از اینترنت  ADSL  به  VDSL  اعالم نیاز 
کردند که این شرکت درحال فراهم کردن امکانات است تا بتواند  تجهیزات 
را برای آنها دایر کند.  به گزارش ایسنا، یکی از راه های افزایش سرعت 
اینترنت خانگی، جایگزینی  VDSL  به جای  ADSL  است.  با این کار، بدون 
اینکه تجهیزات مشترک عوض شود، می توان تجهیزات را با استفاده از 
فیبر نوری به  نزدیک کاربران و سپس سیم مسی برد، اما با این کار فاصله 
کاربر تا مرکز مخابراتی کاهش پیدا می کند  و می توان سرعت را تا ۷۰ مگابیت 

افزایش داد. 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم بارها به 
این موضوع اشاره کرده بود و چندی  پیش هم از چهار برابر شدن سرعت 

اینترنت خانگی با این جایگزینی خبر داد و گفت: »برنامه ریزی کردیم  که 
در سال پیش رو با تمام توان شبکه  اینترنت خانگی را گسترش دهیم و 
میلیون ها اشتراک جدید  خانگی با کمترین کاغذبازی اداری و در کمترین 
زمان ممکن )۴۸ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازی در  منزل( تحویل 
شما دهیم و از طرفی هم با  VDSL  سرعت اینترنت خانگی فعلی را چهار 
برابر کنیم. « در این راستا، محمدرضا بیدخام -مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شرکت مخابرات ایران- در گفت وگو با  ایسنا، درباره تبدیل 
 ADSL  به  VDSL  اظهار کرد: »برای تبدیل تجهیزات مشترکان به  VDSL، به 
۳۳۰ هزار  مشترک در تهران مراجعه شده که ۱۷۵ هزار مشترک اعالم نیاز 
کردند و مخابرات درحال فراهم کردن  امکانات است تا بتواند تجهیزات را 
برای آنها دایر کند. « او با اشاره به برنامه های شرکت مخابرات ایران گفت: 

»برنامه بعدی شرکت مخابرات ایران این است که  بعد از شهر تهران و قم 
  ADSL  در اصفهان، مشهد، اهواز، شیراز، تبریز و کرج هم اینترنت مشترکان
را به  VDSL  تبدیل کند. در طرح کلی توسعه ۵ میلیون پورت تا پایان سال در 
برنامه داریم که در  دستور کار شرکت مخابرات ایران است که هیأت مدیره 
هم مصوب کرده و دنبال فرآیندهای حقوقی و  مالی هستند تا بتوانیم 

۵ میلیون پورت را تهیه کنیم و در کشور توسعه دهیم.«
بیدخام درباره تجهیزات مورد نیاز برای تبدیل  ADSL  به  VDSL  توضیح 
داد: »یکسری تجهیزات از سمت  مصرف کننده مورد نیاز است، از جمله 
مودم که با مودم معمولی  ADSL  تفاوت دارد، یک سری تجهیزات  هم از 
و  خریداری  درحال  شرکت  این  که  است  نیاز  مورد  مخابرات  سمت 

آماده سازی است که بتواند  VDSL  را به مردم واگذار کند. « 

 سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری کشور حدود یک سوم کل 
هزینه ها می شده است. ولی اکنون چند سال است که این سهم روند 
افزایشی پیدا کرده است. البته این سهم برای خانوارهای روستایی کمتر و 
حدود نصف این رقم است. البته این رقم میانگین است، درحالی که تعداد 
قابل توجهی از شهروندان بیش از این رقم و حتی تا ۶۰ و ۷۰ درصد را صرف 
مسکن خود می کنند. از سوی دیگر طی سه دهه گذشته به طور مستمر به 
نسبت مستأجران افزوده شده است و اکنون در مناطق شهری حدود ۳۹ 
تا ۴۰ درصد از مردم مستأجر هستند. بنابراین هرگونه افزایشی در قیمت 

اجاره خانه فشار سنگینی را بر مردم وارد خواهد کرد. 
مشکل مسکن این است که به راحتی قابل تغییر یا کوچک کردن یا 
مصرف نکردن نیست. ما می توانیم قدری از خوراک خود را کم کنیم یا مواد 
گران قیمت را از سفره خود حذف کنیم، یا موقتا تفریح و سرگرمی را حذف کرد 
ولی مسکن را نمی توان حذف کرد. جابه جا کردنش نیز تابع محدودیت های 
نیز  کوچک کردن  و  است  و...  فرزندان  مدرسه  و  خانوادگی  و  شغلی 

مشکالت خاص و البته مهم خود را دارد. 
از سوی دیگر، مقررات موجود بر این اساس است که قراردادها 

کامال آزاد و برحسب مدت تعیین شده و توافق است و عرضه و تقاضا 
تعیین کننده جزئیات توافق است. از سوی دیگر، اجاره دهندگان نیز 
مشکالت خاص خود را دارند که هزینه های آنان بر اثر تورم بیشتر می شود 
و چه بسا تنها منبع یا منبع مهم درآمدی آنان همین مبلغ اجاره باشد. به 
همین علت تصمیمات اخیر درباره محدودکردن میزان افزایش اجاره بها 
و ضرورت تمدید اجاره، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. در این 
میان کرونا نیز مشکالت را بیشتر کرده است. از یک سو تورم دو سال 
اخیر که حداقل ۳۱ و ۴۱ درصد بوده و جمعا به صورت تراکمی میزان تورم 
در این دو سال ۸۵ درصد می شود، فشار هزینه را بر خانوارها بار نموده 
است. کرونا نیز فشار مضاعفی را بر کاهش درآمدها گذاشته و کفه 
هزینه ها را به صورت نامتوازنی سنگین تر کرده است. در این وضعیت 
۹۰ درصد مستأجران در یک نظرسنجی ملی اعالم کردند که مشکالت 
ناشی از کرونا موجب شده که در پرداخت اجاره خانه یا محل کسب دچار 

تأخیر و مشکل شوند. 
به همین علت اتخاذ سیاستی از سوی دولت برای نظم دادن به این 
مشکل قابل انتظار بود. سیاستی که هم منافع مستأجر را درنظر بگیرد و 

هم مالحظات مالک و اجاره دهنده را. آقای رئیس جمهوری اعالم کردند 
که براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، اجاره ها تا سه ماه بعد از زمانی که 
وزارت بهداشت شرایط را عادی کنند، اعتبار دارد و حداکثر افزایش مبلغ 
اجاره برای تهران ۲۵درصد، کالنشهرها ۲۰ درصد و بقیه شهرها ۱۵ درصد 
خواهد بود. اگر مصوبه ستاد به عنوان قانون تلقی شود، یک گام به پیش 
است، تا در این شرایط مردم دچار مشکل نشوند، ولی تعیین سقف 
ممکن است این مشکل را ایجاد کند که همه به همین میزان افزایش 
دهند یا اگر بخواهند بیشتر کنند، به راه های دیگری متوسل شوند. 
به عالوه این تمایز میان تهران و شهرستان ها به این معنی است که 
سرمایه گذاری در تهران مقرون به صرفه تر است و چنین معنایی در نهایت 

به ضرر شهرهای دیگر خواهد بود. 
در هرحال مهم تر از هرچیز دیگر اجرایی شدن چنین تصمیمی است، 
زیرا اگر به اجرا درنیاید، عوارض زیادی متوجه نگاِه مردم نسبت به قدرت 
سیاسی خواهد شد. در نهایت این تصمیمات موقتی است و در بهترین 
ن را ایفا کند و نه بیشتر و باید فکر و برنامه ای  حالت می تواند نقش یک ُمَسّکِ

جدی تر داشت.

ن برای مسکن  ِ
ّ
ُمَسک

یادداشت

  ]یزدان مرادی[ اگر مشاوران امالک سراسر کشور از مصوبه اخیر 
دولت مبنی بر افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی اجاره خانه ها تخلف  کنند، پلمپ 
خواهند شد. رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با اعالم این خبر به 
»شهروند« گفت: »مصوبه اخیر دولت حکم  قانون دارد؛ ما به همه بنگاه ها 
ابالغ کردیم که از نهم تیرماه امسال )دیروز دوشنبه( باید برای همه 
قراردادها کد رهگیری دریافت و  درباره افزایش اجاره بها هم طبق مصوبه 
دولت عمل کنند.« حسام عقبایی افزود: »براساس قانون می توانیم 
برای متخلفان در  مرحله نخست، اخطار پلمپ به مدت یک هفته صادر 
کنیم. اگر تخلف تکرار شود ۶ماه به زمان پلمپ اضافه می شود و در صورت 
 تکرار مجدد تخلف، پروانه کسب لغو خواهد شد.« نکته مهم در برخورد با 
صاحبخانه ها و بنگاه های متخلف این است که چون  سیستم منسجمی 
برای شناسایی آنها وجود ندارد، ابتدا مستأجرها باید شکایت کنند تا در 
مرحله بعد، ضابطان قضائی وارد عمل  شوند بنابراین در وهله نخست، 
اجرای موفق مصوبه دولت به میزان اقبال در بین مستأجرها بستگی دارد.  

کدام مستأجرها مشمول نیستند؟
براساس مصوبه اخیر دولت، حداکثر سقف افزایش اجاره بها در تهران 
۲۵درصد، در کالنشهرها۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵درصد خواهد بود. 
روز گذشته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: »در هفت کالنشهر 
باالی یک میلیون نفر جمعیت شامل  مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، 
قم، شیراز و کرج سقف اجاره بها تا ۲۰درصد، در شهر تهران تا ۲۵ درصد و در 
سایر شهرها تا ۱۵ درصد تعیین شده که مشمول مستأجری می شود که 
به تعهداتش عمل کرده باشد و به عنوان »مستأجر بد« در نظام قضائی 
مستأجرها  کدام  اینکه  درباره  محمودزاده  محمود  نشود.«   شناخته 
مشمول سقف نرخ های اعالم شده، می شوند، هم گفت:   »اگر  مستأجری 
در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد به نحوی که باعث 
ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول مصوبه  جدید نمی شود و با رأی 
قضائی مشمول تخلیه بوده و شامل این مصوبه نمی شود. همچنین 
اگر مالکی در حین اجاره ملک، به  صورت رسمی و نه قولنامه ای خانه خود 
را فروخته باشد، مستأجر باید بعد از دو ماه ملک را تخلیه کند.« مصوبه 
اخیر دولت برای  کاهش فشار بر مستأجران تهیه شده اما در عین حال 
شرایط صاحبخانه ها نیز در نظر گرفته شده است. معاون مسکن وزیر 
راه و  شهرسازی گفت: »اگر مستأجر به نرخ هایی که ستاد ملی کرونا اعالم 
کرده، تمکین نکند، موجر می تواند حکم تخلیه برای او صادر  کند؛ به این 
معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره بهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، 
موجر می تواند او را ملزم به تخلیه ملک  خود کند اما اگر موجر بیش از 
۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می تواند از پرداخت آن سر باز زده و 
از تخلیه ملک  خودداری کند.« عقبایی هم گفته است که صاحبخانه ها هم 

می توانند از مستأجرهای متخلف شکایت کنند تا موضوع رسیدگی  شود.  

مستأجرها از متخلفان شکایت کنند  
از دیروز که مصوبه دولت برای اجرا ابالغ شده است، بحث درباره 
شده  داغ  امالک  مشاوران  و  صاحبخانه ها  برخی  تخلف  راه های 
 است. تخلف از مصوبه دولت به دو شکل کلی قابل انجام است؛ 
نخست اینکه عمده قراردادهای اجاره برای فرار مالیاتی در سامانه 

 امالک و مستغالت ثبت نشده اند به همین دلیل بخش عمده ای 
از مستأجرها کد رهگیری ندارند. این درحالی است که اگر  بخواهند از 
مصوبه دولت بهره مند شوند، باید کد رهگیری دریافت کنند تا قانونی 
بودن معامله شان ثابت شود. برخی صاحبخانه  ها و مشاوران امالک 
می توانند از این نقص سوءاستفاده کنند. با این حال دولت و اتحادیه 
مشاوران امالک تهران تأکید کرده اند اگر  مستأجرها با این تخلف 
مواجه شده و شکایت کنند، حتما رسیدگی می شود. دیروز معاون 
مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت:   »بعضی از دفاتر امالکی که از صدور 
کد رهگیری شانه خالی می کنند، می خواهند مالیات ارزش افزوده 
( تمام معامالت مسکن  خود را پرداخت نکنند اما از  امروز )دیروز
باید کد رهگیری داشته باشند و مستأجرانی که کد رهگیری ندارند به 
دفاتر امالک مراجعه و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت کنند.« 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران هم با تأکید بر اینکه مشاوران 
امالک  مکلف به دادن کد رهگیری هستند، گفت: »تخلفات از طریق 
مستأجرها به ما منتقل می شود. البته ما در حد خودمان بازرسانی 
 داریم اما چون موضوع قراردادها یک مسأله خصوصی بین افراد است، 
نمی توانیم رأسا ورود کنیم بنابراین اگر مستأجرها یا موجرها  شکایت 
کنند، برخورد می کنیم.« عقبایی درباره شکل برخوردها هم گفت:   
»براساس قانون می توانیم برای دفعه اول اخطار پلمپ  به مدت یک 
هفته بدهیم. اگر تکرار شود ۶ماه به زمان پلمپ اضافه می شود و در 
صورت تکرار مجدد تخلف، برای پلمپ کامل  و لغو پروانه کسب اقدام 
خواهیم کرد.« به گفته عقبایی »اگر مالکان نخواهند قانون را اجرا کنند، 
مستأجران می توانند به شکل  خودکار در خانه بمانند چون دادگاه ها 

به تخلیه اقدام نخواهند کرد.«  

مستأجرها کمیسیون باال ندهند  
یکی از چالش های اجرایی مصوبه اخیر دولت، میزان کمیسیونی 
است که بنگاه های امالک برای تمدید قراردادها دریافت خواهند 
 کرد؛ مشاوران امالک برای تمدید این قراردادها، اقدامات رایج شغلی 
خود مانند پیدا کردن خانه یا صرف وقت برای عقد معامله را  انجام 
نداده اند بنابراین نباید کمیسیون خود را بر مبنای قرارداد جدید 
دریافت کنند اما رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با  بیان اینکه 
می شود،  حساب  جدید  قرارداد  یک  گذشته،  قراردادهای  تمدید 
یک  است  که  شکل  این  به  جدید  قراردادهای  گفت: »کمیسیون 
چهارم مبلغ اجاره از دو طرف معامله دریافت می شود. همچنین از 
هر یک میلیون تومان پول رهن خانه، ۳۰ هزار تومان  گرفته می شود.« 
کمیسیون  کردن  دریافت  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  عقبایی 
قراردادهای تمدیدشده به اندازه قراردادهای جدید،  خالف قانون 
نیست، افزود: »مشاوران امالک می توانند در این خصوص تخفیف 
بدهند. یک میزان متعارفی هم وجود دارد. یک  جایی ممکن است 
یک پنجم باشد، جای دیگر نصف. چون قانون خاصی وجود ندارد، 
نمی توان عدد خاصی داد.«   معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تأکید 
کرده است که مصوبه اخیر برای شورای عالی امنیت ملی بوده و فراتر 
از مصوبات مجلس  است. ضمانت اجرایی اش هم این است که 
هیچ مرجع قضائی حکم تخلیه برای مستأجر صادر نخواهد کرد. با 
کمیسیون های  دریافت  مانند  بروز  تخلفاتی  امکان  اینها  همه 
غیرقانونی، ندادن کد رهگیری و رشد قراردادهای زیرزمینی وجود 
دارد؛ شرط اول جلوگیری  از این تخلفات، اصرار مستأجرها به حق 

قانونی خود و شکایت در مراحل بعدی است.   

مستأجران در خانه ها بمانند  

مردم، مشاوران امالک و موجران متخلف را معرفی کنند  

حسام عقبایی: »براساس 
قانون می توانیم برای دفعه 

اول اخطار پلمپ  به مدت 
یک هفته بدهیم. اگر تکرار 

شود 6ماه به زمان پلمپ 
اضافه می شود و در صورت 

تکرار مجدد تخلف، برای 
پلمپ کامل  و لغو پروانه 

کسب اقدام خواهیم کرد.« 
به گفته عقبایی »اگر مالکان 

نخواهند قانون را اجرا 
کنند، مستأجران می توانند 

به شکل  خودکار در خانه 
بمانند چون دادگاه ها به 

تخلیه اقدام نخواهند کرد.«

خبرگزاری ایسنا


