
مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد پذيرش كارت يارانه به عنوان 
ضامن پرداخت اقساط تسهيالت ازدواج را داد و بانك ها نيز آن 
را پذيرفتند، اما اين موضوع به دليل باالتر بودن ميزان اقساط 
ماهانه اين وام نسبت به يارانه دريافتي افراد، عمال قابليت اجرايي 
ندارد.  به گزارش ايسنا، وام ازدواج يكي از تسهيالتي است كه 
متقاضيان زيادي براي آن وجود دارد و در همه ادوار نيز، شرايط 
و سقف اعطاي آن، از موارد مهمي بوده كه براي عموم جامعه از 

اهميت بااليي برخوردار بوده است. 
با توجه به افزايش نرخ تورم در سال هاي گذشته و عدم افزايش 
سقف تسهيالت ازدواج در سال هاي اخير، با وجود اينكه دولت 
سقف وام ازدواج را براي سال جاري ۱۵ ميليون تومان براي هر 
نفر پيشنهاد كرده بود، سقف اين تسهيالت در كميسيون تلفيق 

مجلس به ۳۰ ميليون تومان افزايش يافــت و به تصويب هم 
رسيد.  بدين ترتيب، بانك ها در سال جاري بايد به متقاضيان 
تسهيالت ازدواج ۳۰ ميليون تومان پرداخت كنند؛ تسهيالتي 
كه به صورت قرض الحســنه و تنها با يك ضامن قابل پرداخت 
اســت؛ اما در جريان تصويب افزايش رقم وام ازدواج، مجلس 
شوراي اسالمي نيز پيشنهاد داد افرادي كه نمي توانند براي اين 
تســهيالت ضامن جور كنند، بتوانند از كارت يارانه خود براي 

تضمين اقساط تسهيالت خود استفاده كنند. 
معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نيز با اين موضوع 
موافقت كرد؛ اما پس از مدتي گفته شد كه بانك ها كارت يارانه را 
به عنوان ضمانت اقساط نمي پذيرند. اين در حالي است كه دليل 
عدم پذيرش اين كارت ها از ســوي بانك ها به عنوان ضمانت 

پرداخت اقساط اين است كه ميزان اقساط تسهيالت ۳۰ ميليون 
توماني ازدواج عموما از ميزان يارانه دريافتي افراد بيشتر است. 
در اين زمينه محمدرضا حسين زاده، مديرعامل بانك ملي ايران 
درباره پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج و امكان معرفي كارت 
يارانه به جاي ضامن به بانك، گفت: هم بانك مركزي و هم ما 
موافق اين موضوع هستيم و به شعب خود نيز ابالغ كرده ايم كه 
وام ازدواج با يك ضامن يا با اســتفاده از كارت يارانه به عنوان 
ضامن پرداخت شــود، اما بايد يارانه اي كه بــه آن كارت واريز 
مي شود، به اندازه مبلغ اقســاط فرد متقاضي باشد تا بتواند از 

كارت يارانه به عنوان ضامن استفاده كند. 
وي تاكيد كرد: ما اين موضوع را ابــالغ كرديم و در حال انجام 
است كه اگر كارت يارانه كفاف اقساط را بدهد، بايد بانك آن را 

بپذيرد، البته ممكن است در برخي شعب اين موضوع سليقه اي 
انجام شود و اگر خالف اين باشــد و مردم به ما اطالع دهند، به 

شعبه تذكر مي دهيم كه روش خود را اصالح كند. 
همچنين مرتضي اكبري، مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر 
ايران نيز با تاييد اين موضوع، اظهار كرد: تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج شرايط دشواري ندارد و با يك ضامن قابل پرداخت است، 
اما در صورتي كه افراد نتوانند ضامن جور كنند، مي توانند كارت 

يارانه خود را به عنوان ضامن به بانك معرفي كنند. 
به گفتــه وي، اين اقدام در شــرايطي قابل پذيرش اســت كه 
يارانه دريافتي افراد، ميزان اقســاط ماهانه آنها را پوشش دهد. 
محمدمهدي تندگويــان، معاون امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان نيز پيش تر درباره نحوه تضامين تسهيالت ازدواج جوانان، 

گفته بود: سال گذشته مجلس استفاده از كارت يارانه بانكي را به 
عنوان ضمانت وام ازدواج پيشنهاد داد، معاونت جوانان نيز ضمن 
استقبال از اين پيشنهاد، آن را پيگيري كرد، اما يكي از مشكالت 
اين طرح اين است كه عدد بازپرداخت وام خيلي بيشتر از سقف 
يارانه پرداختي است و بانك ها در اين مورد به مشكل برخورده اند.  
البته پيدا كردن ضامن براي دريافت تســهيالت همواره يكي از 
دشوارترين قسمت هاي دريافت وام است و اينكه مجلس يا ساير 
مســئوالن بخواهند براي تســهيل اين امر فكري بكنند، امري 
مثبت است، اما تصميمي كه قابليت اجرايي داشته باشد.  بدين 
ترتيب مي توان گفت كه پيشــنهاد مجلس براي پذيرش كارت 
يارانه به عنوان ضامن اقســاط تسهيالت ازدواج اجرايي نيست، 

مگر در موارد اندك و خاص. 

بــا تــداوم تنش هــاي تجــاري، حال وهواي 
ســرمايه گذاران بدتر شــد و ســهام آســيايي 
افــت كردنــد. منحنــي ســود اوراق قرضــه 
آمريــكا نيــز معكــوس شــد كــه يكــي از 
 نشــانه هاي مهم وقوع ركود اقتصــادي در اين

 كشور است. 
به گزارش رويترز، روز چهارشنبه، درحالي كه هيچ 
نشانه اي از تسهيل تنش هاي تجاري بين آمريكا 
و چين ديده نمي شود، حال وهواي سرمايه گذاران 
بدتر شــد و با رشــد قيمت اوراق قرضه، سهام 

آسيايي افت كردند. 
گســترده ترين شاخص ســهام آسيا-اقيانوسيه 
ام.اس.ســي.آي در خارج از ژاپن، پس از سه روز 
رشد متوالي، ۰.۵ درصد پايين آمد. شاخص نيكي 

ژاپن ۱.۱۵ درصد سقوط كرد. 
بازارهــاي چين كه معامالت روز چهارشــنبه را 
با رشد آغاز كرده بودند، ســودهاي اوليه خود را 
از دســت دادند و وارد منطقه ضرردهي شدند. 
شاخص كامپوزيت شــانگهاي ۰.۱۱ درصد افت 

كرد و هانگ ســنگ هنگ كنــگ ۰.4۰ درصد 
پايين آمد. 

اي. اس. اكس اســتراليا ۰.72 درصــد افت كرد، 
درحالي كه كوســپي كره جنوبي ۱.۵۰ درصد از 
ارزش خود را از دست داد. در پيش درآمدي براي 
معامالت روز چهارشــنبه وال استريت، شاخص 
اي. ميني اس اندپــي ۵۰۰ آمريــكا ۰.4 درصد 

افت كرد. 
در روزهاي اخير ريســك پذيري و خريد سهام 
درحالي در سراســر جهان افت كرده است كه با 
نااميدكننده بودن داده هــاي كالن اقتصادي در 
اقتصادهاي مهم جهان، وحشت از ركود اقتصادي 
جهان دوباره احساس مي شود. پيروزي برخي از 
احزاب مخالف اتحاديه اروپا در انتخابات پارلماني 
اروپا به عــالوه انتخابات زودهنــگام در يونان و 
بحران سياسي در اتريش، حال وهواي بازارها را 

بدتر كرده است. 
اختــالف ايتاليا با كميســيون اروپا بر ســر نوع 
تخصيص بودجــه اين كشــور، يكــي ديگر از 

نگراني هاي حل نشده بازارها در اين روزهاست. 
از سوي ديگر ترامپ دوشنبه شب اعالم كرد كه 
آمريكا هنوز آماده توافق تجاري با چين نيست. او 
سپس به ژاپن فشار آورد تا اختالفات تجاري خود 

با آمريكا را كاهش دهد. 

تشديد خطر ركود در اقتصاد آمريكا
ايــن نگراني ها باعث شــد قيمــت اوراق قرضه 
خزانه داري آمريكا رشــد كرده و سود آن كاهش 
يابد، به شكلي كه ســود اوراق ۱۰ ساله آمريكا، 
۰.۱۰ درصد از سود اوراق ۳ ماهه پايين تر آمد و 

منحني سود اوراق را دوباره معكوس كرد. 
معكوس شــدن منحنــي ســود اوراق، يكي از 
نشانه هاي مهم وقوع ركود اقتصادي در كوتاه مدت 
است. نرخ ســود اوراق آلمان هم در شيب نزولي 

قرار گرفت. 
در بازار ارز، نرخ شاخص دالر آمريكا در 97.9۳7 
واحد ثابــت ماند. يورو هم بــدون تغيير، در نرخ 

برابري دالري ۱.۱۱62 باقي ماند. 

مهــدي ميراشــرفي، رئيــس كل 
گمرك دســتورالعمل ترخيص كاال 
به شــكل نســيه و بدون پرداخت 
حقوق ورودي در ســال جــاري را 
 براي اجرا به گمركات اجرايي كشور
 ابالغ كرد.  به گزارش ايسنا، براساس 
اين ابالغيه، در اجراي جزء 2 بند )ت( 
ماده ۳۸ قانون رفع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كشــور مصوب 
۱۳94 مجلس شوراي اسالمي و براي 
حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي 
كسب و كار و تســهيل در تشريفات 
گمركي براي واحدهاي توليدي معتبر، 
نگهداري بخشي از كاال به عنوان وثيقه 
 حقوق ورودي كاالهــاي ترخيصي

 اعــالم مي شــود. براســاس ايــن 
دســتورالعمل، گمــركات اجرايي 
موظف اند نسبت به احراز واحدهاي 
توليــدي معتبــر براســاس پروانه 

بهره برداري اقدام كرده و نســبت به 
ترخيص مــواد اوليه، ماشــين آالت 
خط توليد و قطعات وارده به نام واحد 
مربوطــه و صرفا بــا كارت بازرگاني 
واحد توليدي متقاضي اســتفاده از 
تســهيالت نســيه با رعايت شرايط 
مقــرر در اين دســتورالعمل، مجوز 
 نگهداري بخشــي از كاالي وارده را 
صادر كننــد. همچنيــن تعيين و 
تشخيص واحدهاي توليدي معتبر 
و مواد اوليه و قطعات مــورد نياز در 
واحدهاي توليدي براســاس پروانه 
بهره بــرداري صــورت مي پذيرد و 
حداكثــر مهلــت اســتفاده از اين 
تســهيالت و نگهــداري بخشــي 
از كاال بــه عنــوان وثيقــه حقوق 
ورودي شــش مــاه اســت؛ بــه 
 طوري كــه از تاريــخ ۱۵ بهمن ماه 

تجاوز نكند. 

مقامــات آلماني اعــالم كردند: 
آنگال مــركل، صدراعظم آلمان 
تصميم گرفته اســت كه تا پايان 
2۰2۱ تا زمــان پايان تصدي اش 
 به عنــوان صدراعظــم آلمان در 

قدرت بماند.
به گزارش ايســنا، مــركل روز 
سه شنبه در كنفرانس خبري در 
پاسخ به سوال خبرنگار بلومبرگ 
گفت: نمي خواهد بيــش از اين 
در اين بــاره صحبت كنــد؛ اما 
براســاس گزارش رســانه ها در 
ماه هاي اخيــر كرامپ كارن باوئر 
كه بعد از مــركل رهبري حزب 
دموكــرات مســيحي را بر عهده 
گرفــت، بــه دنبال جانشــيني 
 مــركل در صدراعظمــي آلمان 

است. 
با اين حــال يك مقــام آلماني 

اعالم كرد: هنــوز راه اين حزب 
مشخص نيســت و معلوم نيست 
در ســال 2۰2۱ چه كســي به 
 عنوان صدراعظم آلمان انتخاب 

شود. 
از زمــان اتخاذ رهبــري حزب 
دموكــرات مســيحي از ســوي 
كارن باوئر، ميــزان محبوبيت او 

كاهش يافته است.
در هميــن راســتا، براســاس 
اخيرتوســط  نظرســنجي 
محبوبيــت  ميــزان   ،ARD
جانشين مركل ۳ درصد كاهش 
 يافته و بــه ۳6 درصد رســيده

 است. 
ايــن رقــم پايين ترين حــد از 
زمانــي اســت كــه او رهبــري 
 ايــن حــزب را بر عهــده گرفته

 است. 

وزارت خزانه داري آمريكا در حالي فهرســت خود 
از كشورهاي دستكاري كننده نرخ ارز را بروز داده  
اســت كه نامي از چين در اين فهرســت به چشم 

نمي خورد. 
به گزارش رويترز، دولت آمريكا در گزارشي كه از 
دســتكاري كنندگان نرخ ارز در اختيار كنگره اين 
كشــور قرار داده، از 2۱ كشور اســم برده كه بنابر 
ادعاي اين گزارش به دستكاري عمدي در نرخ ارز 

ملي شان مي پردازند.  با وجود اينكه جنگ تجاري 
آمريــكا و چين اين روزها در اوج خــود قرار دارد، 
اما در گزارش وزارت خزانــه داري آمريكا نامي از 
كشور چين نيامده و همين مساله، كارشناسان را 

شگفت زده كرده است.
ايتاليــا، مالــزي، ايرلنــد، ســنگاپور و ويتنــام 
تازه واردهايي هســتند كه نام شان به اين فهرست 
وزارت خزانــه داري وارد شــده و در عيــن حال، 

آلمــان، ژاپن، هنــد، ســوئيس و كره جنوبي نيز 
 كشورهايي هســتند كه در فهرست جديد حضور 

ندارند. 
وزير خزانه داري آمريكا دربــاره اينكه قرار ندادن 
نام چين در اين فهرســت، ارتباطــي به مذاكرات 
تجــاري چيــن و آمريــكا دارد يا نــه؟ گفته كه 
 مذاكرات براي همكاري ارزي ميان دو كشور ادامه 

خواهد داشت. 

مدير ارشــد گازپروم گفت كه اين شركت در حال 
ارزيابي مشاركت احتمالي در پروژه هاي ايران است. 
به گزارش تاس روسيه، معاون مديرعامل بزرگ ترين 
شركت توليدكننده گاز روسيه، ويتالي ماركلوف، 
گفــت گاز پروم عالقه اي به شــركت در ســاخت 
خط لوله گاز ايران به عمان نشان نداده؛ درحالي كه 
ارزيابي مشاركت احتمالي اين شركت در پروژه هاي 

ديگر ايران، همچنان در حال انجام است. 

او گفت: كار ما براي ورود به پروژه هاي ايران هنوز 
تكميل نشده است و به همين علت هنوز براي اينكه 
بگوييم گاز ايران از كجا توليد خواهد شد، خيلي زود 
اســت. ماركلوف اضافه كرد: يك كميته مشترك 
با طــرف ايراني، در حال در نظــر گرفتن تمام اين 
مسائل است. ايران و عمان در سال 2۰۱۵ به توافقي 
براي ســاخت يك خط لوله گاز دست يافتند. قرار 
است تا ۱۵ سال، ســاالنه 2۸ ميليون متر مكعب 

گاز از اين خط لوله به عمان ارســال شود.  گازپروم 
در ۱4 دســامبر 2۰۱7 گزارش داد كه نقشه راهي 
براي اجراي پروژه هاي ايران و تفاهمنامه همكاري 
براي توليد ال ان جي در اين كشور امضا كرده است. 
در ضمن در آغاز نوامبر 2۰۱۸، گازپروم و شــركت 
ملي نفت ايران، چنديــن تفاهمنامه همكاري در 
بخش توسعه ميادين گازي ايران، حمل ونقل گاز و 

مدرنيزه كردن آن امضا كردند. 
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 موضوع رفــع موانع توليد 
طی ساليان گذشته همواره 
مطرح بوده است و ستادها و 
كارگروه های متفاوت اعم 
از ستادهای مســتقر در وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و...

 محمدرضــا شــهیدی، 
كارشناس اقتصادی
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دست های  پشت  پرده  
در گرانی  برنج

کالهبرداری کانال های 
تلگرامی خرید  آنالین 

»کسب و کار« ابزارهای  رونق بخش  دولت  برای  بازار  مسکن  را   بررسی  می کند

واگذاری  زمین  دولتی  به  انبوه سازان
صفحه2

صفحه2

فرار   دالالن  خودرو  از  مالیات
»کسب و کار«   کاهش         قیمت   خودرو     را       بررسی    می کند

برنــج از مهم ترين غــالت و اقــالم غذايی جهان 
اســت كه نيمی از جمعيــت جهان، بــه برنج به 
عنــوان يك غــذای اصلی وابســته هســتند؛ در 
 ايــران نيز برنج محصولی اســتراتژيك به شــمار 
می رود كه پس از نان، قوت اصلی مردم است و انتظار 
می رود اين محصول با قيمت های مناسب عرضه  
شود و در سبد خانوار ايرانی قرار گيرد. اما در ماه های 
گذشته به داليل مختلف قيمت اين كاالی اساسی 
افزايش زيادی پيداكرده تا جايی كه قيمت هر كيلو 
برنج ايرانی به 27 تا ۳۰ هزار تومان رســيده است. 
فعاالن بازار معتقدند كه كشاورزان عامل گرانی برنج 
نيستند. كشاورزان توان مالی آن را ندارند كه برنج 
سال 97 را نگهداری كنند تا گران تر بفروشند؛ آنچه 

در قيمت گذاری اين محصول تاثير دارد...

امــروزه بــا افزايــش اســتفاده از خريدهــای 
اينترنتی موج شــكايات را شــاهد هســتيم كه 
 بــه داليل مختلــف از اين ســايت ها می شــود. 
كانال های تلگرامی و فروشگاه های آنالين كه اقدام 
به خريد سفارش های مشتريان خود از كشورهای 
ديگر می كنند با كالهبــرداری های كالن در رتبه 
اول شكايات قرار گرفته اند. بنابراين با افزايش اقبال 
عمومی به اينترنت و به ويــژه خريد های اينترنتی 
و حتی مجازی از طريق شــبكه هــای اجتماعی 
مثل تلگرام و اينستاگرام زمينه سوء استفاده برای 
سودجويان و مجرمان سايبری نيز فراهم شده است. 
بنابراين اگر قصد خريد اينترنتی از يك فروشــگاه 
الكترونيكی را داريد بايد با چشــمانی باز اين كار را 

انجام دهيد. به اعتقاد مسئوالن...

با وجود پیشنهاد مجلس و موافقت  بانک ها

یارانه کفاف اقساط تسهیالت ازدواج  را  نداد

مدیر  ارشد شرکت گازپروم خبر داد 

احتمال  حضور  غول گازي جهان  در پروژه هاي  ایران
در اقدامي  سوال برانگیز

آمریکا چین را  از فهرست دستکاري کنندگان ارز ملي حذف کرد

در  معامالت بازارها رقم  خورد

افت  سهام آسیایي با تداوم ریسك هاي تجاري
از این پس انجام مي شود

ترخیص کاال  از گمرك  به  صورت نسیه
مقامات آلماني اعالم کردند

مرکل تا سال ۲0۲۱ در قدرت مي ماند

يادداشت

بسته  رونق  مسکن
هدفمند  باشد

  فردين يزدانی، كارشناس بازار مسكن
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اقتصاد2
ایران وجهان

موانع حمایت از تولید
 محمدرضا شــهیدی، کارشــناس 

اقتصادی
 موضوع رفع موانع تولید طی سالیان گذشته 
همواره مطرح بوده است و ستادهای مختلف 
و کارگروه هــای متفاوت اعم از ســتادهای 
مســتقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
یا استانداری ها، مشــابه همین وظایف را بر 
 عهده داشته اند و در برخی موارد هم کارگشا
 بوده اند و این مصوبه حمایت از تولید اخیرهم 
می تواند تا حدودی رفع موانــع تولید را به 
همراه داشــته باشــد و باید این مصوبه را به 
فال نیک گرفت. امــا  کارخانجات که با انواع 
مشــکالت ارزی، انتقــال ارز, تحریم و عدم 
فروش مواد اولیه، حمل و .. دســت و پنجه 
 نرم مــی کنند، توقــع دارند کــه از داخل و 
ســازمان های خودی دچار بحران مضاعف 
نشــوند. به صورت اجرایی به طور مثال یک 
واحد تولیدی به علت های مختلف که عمدتا 
خارج از حیطه اختیارات آن بنگاه بوده است، 
نتوانسته به موقع به تعهدات بانکی که با سود 
و جرایم سنگین همراه است، عمل کند. پس 
از این موضوع بانک آن شــرکت را در لیست 
سیاه بانکی قرار می دهد وامکان گرفتن دسته 
چک و استفاده از سیستم بانکی از آن بنگاه 
سلب می شود. هم زمان سازمان امور مالیاتی 
هم دنبال وصول مالیات براساس برآوردهای 
آن سازمان از شــرکت تولیدی است. این در 
حالی اســت که شــرکت به علت مشکالت 
بانکی، امکان پرداخت مالیــات را نیز ندارد. 
پس از این موضوع به موجب قانون مالیات ها 
شرکت دارای بدهی مالیاتی در لیست سیاه 
قرار گرفته و اراده ثبت شرکت ها از هر گونه 
ثبت صورت جلسات و تحدید دوره مدیریت 
خودداری می کنند  و با توجه به اینکه زمان 
انتصاب اعضای هیات مدیره حداکثر دو سال 
است عدم ثبت صورت جلسات هیات مدیره 
موجب می شود پس از انقضای زمان مدیریت 
عمال شــرکت دچار بحــران مدیریت و خأل 
قانونی شود و این در شرایطی است که سایر 
سازمان ها مانند تامین اجتماعی نیز پیگیر 
مطالبات خود است این موضوع برای صدها 
شرکت تاکنون اتفاق افتاده و تکرار شده است 
و کماکان نیز ادامه دارد؛ به عبارتی بانک ها و 
سازمان های دولتی به جای حل مشکل عمال 
بحران تولید را دامن می زنند. در شرایط فعلی 
و جنگ اقتصادی و با توجه به هدف دشمن 
از ضربه زدن به نظام اقتصادی که به تعطیلی 
کارخانجات منجر می شود، صیانت از تولید و 
جلوگیری از تعطیلی کارخانجات بایستی به 
عنوان هدف اصلی قرار گیرد و در وادی عمل 
هر گونه اقدامی که منجــر به تعطیلی واحد 
تولیدی می شود، متوقف شود. مصوبه شورای 
هماهنگی اقتصادی که با حضور ســران قوا 
تشــکیل شــده ضمن نکات مثبت دو حلقه 

مفقوده دارد.
الف: پرداخت بــه این موضوع کــه به طور 
عام و کلی هر گونــه اقدامــات بانک ها که 
دســتگاه های اجرایی اعم از مالیاتی، بیمه و 
ثبت شرکت ها، نبایســتی منجر به تعطیلی 

کارخانه شود.
 ب: نداشــتن ضمانت اجرایی: مصوبه صادر 
می شــود اما بدون ضمانــت اجرایی بانک 
عمدتا بر اساس روحیه خود نسبت به انجام 
امور اقدام می کند و بدیهی اســت هر گونه 
مصوبه ای بدون ضمانت اجرایی عمال توصیه 
است و تبدیل به اجرای سلیقه ای می شود. 
تولیدکننده باید بداند در صورت عدم اجرای 
مصوبه توسط بانک ها بایستی به کجا مراجعه 
کند و چه مرجعی ضامن اجرای این مصوبه 

است.

واردات مرغ برای کنترل بازار 
مجاز شد

ســتاد تنظیم بازار مجوز خریداری گوشت 
مرغ با هــدف تنظیم ذخایر اســتراتژیک را 
برای شرکت پشــتیبانی امور دام صادر کرد.
به گزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
این اقدام با هــدف حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی گوشت مرغ و همچنین تنظیم ذخایر 
استراتژیک کشور در این حوزه انجام می شود.
در سی و هشــتمین نشست ســتاد تنظیم 
بازار کــه به ریاســت عباس قبــادی »دبیر 
ســتاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی 
وزارت صمت« برگزار شــد، مشــکالت نقل 
و انتقــال ارز در فرآیند تامیــن کاال از محل 
واردات مطرح شد و اعضای ستاد تنظیم بازار 
 تصمیمات الزم برای حل این مشکل را اتخاذ

 کردند.
مقرر شــد بانک مرکــزی در ابالغیــه ای به 
بانک های عامل، رفع مشکل مذکور را بر پایه 
تصمیمات اتخاذ شده با هدف تسهیل فعالیت 

در این حوزه اعالم کند .

سرمقاله

خبر

روند کاهشی قیمت خودرو با 
 بحث ورود شورای رقابت برای 
قیمــت گــذاری خــودرو 
و همچنیــن بــه دنبــال 
افــت قیمت هــا در ســایر 
بازارهــا در حالی ادامــه دارد که کارشناســان اعتقاد 
دارند این روند کاهشــی تا واقعی شــدن قیمت ها در 
بازار خــودرو و با تصمیم جــدی برای اخــذ مالیات 
 از عایــدی ســرمایه در بخــش خــودرو، تــداوم 

خواهد داشت.
بر اساس گزارش های موجود روند کاهش قیمت  انواع 
خودروهای داخلــی و وارداتی همچنــان ادامه دارد، 
به نحوی که در خودروهای داخلی کاهش قیمت  خودرو 
5 تا 15 میلیون تومــان و در خودروهای مونتاژی 70 
میلیون تومان تا 135 میلیون تومان به وجود آمده است 
به عنوان نمونه خودرو پژو2008 از 480 میلیون تومان 

به 345 میلیون تومان، اکسنت از 370 میلیون تومان 
به 295 میلیــون تومان، هایمــا اس7 از 400 میلیون 

تومان به 298 میلیون تومان رســیده است.در بخش 
خودروهای داخلی نیز ساندرو استپ وی از 240 میلیون 

تومان به 205 میلیون تومان، پژو207 اتومات از 205 
میلیون تومان به 179 میلیون تومــان، پژو405 از 93 
میلیون تومان به 83 میلیون تومان، سمند ال ایکس از 
97 میلیون تومان به 86 میلیون تومان، پژو206 تیپ 
2 از 110 میلیــون تومان به 96 میلیــون تومان و پژو 
 206تیپ 5 از 130 میلیون تومان به 116 میلیون تومان 

رسیده است.
البته وعــده های افزایــش تولید خــودرو و عرضه آن 
به بازار نیــز در افت قیمت خودرو موثر بوده اســت. اما 
خبری که به نظر می توانــد در روزهای آتــی در افت 
قیمت خــودرو نقــش موثر داشــته باشــد، دریافت 
مالیات بر عایدی ســرمایه در حوزه خودرو اســت که 
 در فــرار دالالن از ایــن بازار نقش مهمــی ایفا خواهد

 کرد. 
در حال حاضر بازار خودرو در رکود به سر می برد و اکثرا 
عرضه کننده و فروشنده هستند نه خریدار. این رکود البته 
از دید کارشناسان با واقعی شدن قیمت ها از بازار خودرو 

خارج خواهد شد.

واگــذاری زمیــن دولتی، 
کاهش 50 درصدی هزینه 
صدور پروانه و مجوزها، 25 
میلیون وام ســاخت با نرخ 
ســود صفر درصد و خرید 
مصالح از بازار تعهدی با تخفیف 30 درصدی ســه 
ابزاری است که وزیر راه و شهرسازی در بسته جدی 
رونق مسکن خبر از آن داده است. هدف از این طرح 
افزایش عرضه در بخش مسکن است که به تناسب 
عرضه و تقاضای بازار مسکن کمک شایانی خواهد 
کرد.به اعتقاد کارشناسان یکی از مهمترین عوامل 
تاثیرگذار در کاهش قیمت مسکن، عرضه زمین به 
انبوه سازان است که ســهمی  باالی 50 درصد در 
هزینه تمام شده مسکن دارد. با این حال کارشناسان 
معتقدند حتی افزایش عرضه نیز تا مادامی که شرایط 
اقتصــاد کالن در وضعیت ناپایدار فعلی اســت به 

کاهش قیمت ها کمک چندانی نخواهد کرد.
در راستای ابالغ بسته رونق مسکن محمد اسالمی 
در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان  ها 
دستور داد که با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان 

ملی زمین و مســکن حداکثر توان و تالش خویش 
را بــرای احداث پروژه هــای آماده ســازی زمین، 
انبوه سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به 
کار گیرند.»اقدام ملی« طرح جدید سیاستگذاران در 
حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر 
اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده 

است.بنابر این گزارش، در برنامه اقدام ملی ساخت 
400 هزار مســکن در مدت 2 سال و تا سال 99 در 
دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهمترین موضوع 
کاهش هزینه مســکن در قیمت تمام شده است.با 
توجه به این که زمین بیش از 60 درصد هزینه مسکن 
را به خود اختصاص می دهد، در برنامه »اقدام ملی« 

سیاســتگذار تالش کرده تا با واگذاری زمین های 
دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح 
کاهش دهد. همچنین عالوه بر زمین های وزارت راه 
وشهرسازی بر اساس دستورالعمل رئیس جمهوری 
تمام دستگاه های دولتی موظف شده اند تا زمین های 
دولتی را برای ساخت و ســاز در اختیار وزارت راه و 
شهرسازی قرار دهند.واگذاری زمین دولتی، کاهش 
50 درصــدی هزینه صدور پروانــه و مجوزها، 25 
میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید 
مصالح از »بازار تعهدی« بــا تخفیف 30 درصدی، 
بخشی از برنامه بســته جدید رونق مسکن است.6 
بسته تأمین مالی و 6 بسته تأمین سرمایه که بانک 
مسکن تدوین کرده اســت، از جمله پیشنهادهای 
مطرح شده در طرح اقدام ملی است.راه اندازی »بازار 
تعهدی« مصالح بخش دیگــری از طرح اقدام ملی 
است که براساس آن، قراردادی ما بین بانک مسکن، 
بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا 
می شود. ساز وکار بازار به این صورت خواهد بود که 
سازندگان نیاز مصالح ساالنه خود را اعالم می کنند 
و شرکت تأمین مصالح را به صورت عمده خریداری 
می کند که قیمت آن تقریباً 28 تا 30 درصد کمتر 

از نرخ بازار است.

»کسب و کار« کاهش  قیمت خودرو را بررسی  می کند

فرار دالالن خودرو از مالیات

عراقچی:
آماده مذاکره با تمام کشورهای 

خلیج فارس هستیم
معاون سیاسی وزیر خارجه کشــورمان تاکید کرد: 
ایران آماده مذاکره و گفت وگو با تمامی کشــورهای 
منطقه  خلیج فــارس به منظور کاهــش تنش ها و 
برقراری روابطی متوازن و ســازنده بر اساس احترام 
و منافع متقابل اســت.به گزارش ایسنا، سید عباس 
عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه با اشاره به 
اشتباه برداشت خبرنگار خبرگزاری روسیه در مصاحبه 
دیروز در دوحه قطر بــا وی اعالم کرد: همانگونه که 
بارها اعالم کرده ایم هیچ گفت وگوی مســتقیم یا 
غیرمستقیم با آمریکا وجود نداشته و نخواهد داشت؛ 
اما جمهوری اسالمی ایران آماده مذاکره و گفت وگو با 
تمامی کشورهای منطقه خلیج فارس به منظور کاهش 
تنش ها و برقراری روابطی متوازن و سازنده بر اساس 
احترام و منافع متقابل هستیم.شبکه تلویزیونی آر تی 
امروز خبری را به نقل از عراقچی در گفت وگو با رسانه 
روسی ریا نووستی منتشر کرد که به گفته این رسانه 
عراقچی گفته بود مــا امیدواریم بتوانیم گفتمانی را 
شروع کنیم اما با این حال آماده مقابله با هرگونه اقدام 
نظامی آمریکا هستیم.عراقچی تاکید کرد که ایران 
می داند »عوامل مشــخصی« در دولت آمریکا برای 
جنگ با ایران پافشاری می کنند و این در حالی است 
که چنین جنگی برای تمام خاورمیانه »فاجعه بار« 
خواهد بود.وی در این باره در ادامه گفت: »ما می دانیم 
عوامل و افراد مشخصی در تالشند تا آمریکا را برای 
اهداف خودشان وارد جنگ با ایران کنند. اگرچه ما 

امیدواریم که منطق در واشنگتن پیروز شود«.

طی مراسمی با حضور نمایندگان کانون 
بازنشستگان بانک

طرح  »فرزانگان سپهر« بانک 
صادرات ایران رونمایی شد

بانک صادرات ایران دانــش، تجربه و تخصص 
بازنشستگان خود را در طرح  »فرزانگان سپهر«، 
با رعایت مقررات و محدودیت ها، دوباره به کار 
می گیرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، طرح »فرزانگان سپهر« به منظور استفاده 
از توان، تخصص و دانش همکاران بازنشســته 
خود در راستای توسعه فعالیت های بازاریابی، 
باال بردن سهم بازار بانک در تجهیز منابع و ارائه 
خدمات موثر در حــوزه رونق تولید در اصفهان 

رونمایی شد.

عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهرایران 
مطرح کرد

نقش صنعت گردشــگری در 
پیشبرد اهداف اقتصاد ملی

سلیمان توکلی عضوهیات مدیره بانک قرض الحسنه 
مهرایران در دیدار با مجید درویشــي مدیرعامل 
شــرکت ســیاحتي علیصدر همــدان، صنعت 
گردشگري را به عنوان ابزاري مـوثر بـراي اشتغال 
و توســعه اجتماعي-اقتصادي در سطح داخلي و 
بین المللي دانست.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، در این دیدار توکلي با 
اشاره به اهداف بانک در اشتغال و توسعه اجتماعي، 
بر مزیت ها و ویژگي هاي منحصر به فرد گردشگري 
در فرآیند توسعه و نقش تاثیرگذار این صنعت در 
پیشرفت اقتصادي تاکید کرد.وی افزود: با پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به خانوارها برای راه اندازی 
کسب و کارهاي خرد فرصتي مناسب براي توسعه 
گردشگري، ارز آوري و اشتغال مولد ایجاد مي شود.

کمیته امداد امام خمینی )ره(از بانک مسکن تقدیر کرد
کســب رتبه اول توسط بانک 
مســكن در پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه اشتغال در سال 97

کمیته امداد امام خمینی )ره( با اعالم رتبه برتر 
بانک مسکن در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
اشــتغالزایی به مددجویان، از اقدامات این بانک 
تقدیر کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، 
این بانک به لحاظ عملکرد فراتر از سهمیه تکلیفی 
مصوب بانک مرکزی بابت پرداخت تســهیالت 
قرض الحسنه اشــتغالزایی به مددجویان عضو 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، مقام اول را در بین 
سایر بانک ها کســب کرد. بانک مسکن در سال 
97 رقمی معادل 44 میلیارد تومان تســهیالت 
در این حوزه پرداخت کرد در حالی که ســهمیه 
تکلیفی این بانک 40 میلیارد تومان بوده است. 
به گزارش هیبنا،رییس کمیته امداد امام خمینی 
)ره( با ارسال نامه ای به بانک مسکن از عملکرد این 
بانک در راســتای پرداخت تسهیالت اشتغال به 

مددجویان این کمیته تقدیر کرد.

خبر

بانک
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رئیس جمهور، مردم را برای حضور گســترده در 
مراســم روز قدس فرا خواند و با بیــان اینکه ملت 
ایران ، قدس و مظلومان تاریخ را هرگز تنها نخواهد 
گذاشت و در برابر ستمگران ســکوت نمی کند ، 
تصریح کرد: ملت ایران امسال نیز با حضور گسترده 
خــود در راهپیمایی روز قدس، نــدای حمایت از 
مظلومان تاریخ بویژه مردم فلسطین سر خواهند 
داد و اعالم می کنند که تا رســیدن به پیروزی ، در 
برابر ظالمان می ایســتند.به گزارش ایسنا،  حجت 
االسالم والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنه و 
در آستانه روز قدس در جلسه هیات دولت با اشاره 
به اینکه ملت ایران در طول 40 سال گذشته همواره 
مدافع مظلومین بوده و در برابر متجاوزین ایستادگی 
کرده است، گفت: فلســطین و قدس یک اسم رمز 
برای مقاومت همه مسلمان ها و اسرائیل یک اسم 
رمز برای متجاوزین دنیاســت که می خواهند به 
مردم مسلمان ظلم کنند.رئیس جمهور افزود: ملت 
ایران همیشه به سایر ملت ها کمک کرده به گونه ای 
که در سوریه، فلســطین، لبنان، عراق، افغانستان 
و یمن به ملت های مظلــوم کمک کرده ایم.رئیس 

جمهور ادامه داد: روزگاری مردم فلســطین برای 
دفاع از خود تنها یک سنگ در اختیار داشتند، اما 
امروز بــا تالش و فداکاری  و صنعــت داخلی خود 
ابزاری در اختیار دارند که به اســرائیلی ها پاســخ 
دندان شکن می دهند و امروز دیگر موشک جواب 
موشــک اســت؛ به طوری که پس از 48 ساعت 
صهیونیست ها ناچار به عقب نشینی شده و گنبد 
 آهنین آنها در برابر موشکهای رزمندگان فلسطینی 

تاب نیاورد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
داشت: امروز با استعانت از خدا ، روح پاک و منطق 
و ایستادگی،  می توانیم از مشکالت و معضالتی که 
مردم با آن مواجه هســتند، عبور کنیم.روحانی با 
اشاره به اینکه بخاطر جنایتی که دشمنان علیه ملت 
ایران روا داشته اند، ماه رمضان امسال برای بسیاری 
از مردم با سختی گذشت، گفت: تأمین نیازهای مردم 
با سادگی به انجام نرسید.رئیس جمهور خاطر نشان 
کرد: دشمنانی که ادعا دارند، دشمن نظام هستند 
در واقع جنگ را با آحاد ملت ایران شــروع کرده و 
تحریم شان علیه زندگی روزمره مردم ایران است و 

در این تحریم آنان ماهیت خود را به خوبی نشــان 
دادند.روحانی با بیان اینکه »سخن های بسیاری از 
سوی آنها بیان می شود و فراز و نشیب در سخنان 
آنها زیاد بوده و استقامت مردم آنها را وادار کرده که 
گاهی سخنان متناقضی بیان کنند«، گفت: معیار 
برای ما کالم نیست، بلکه عمل آنها است؛ هر زمان 
آنها دست از ظلم نســبت به ملت ایران برداشته و 
تحریم های ظالمانه را کنار گذاشته و در برابر تعهدات 
خود پایبند بوده و به میز مذاکره ای که خودشــان 
 ترک کردند و برهم زدند، بازگشــتند، راه به روی

 آنها بسته نیست.
رئیس جمهور ادامه داد: ملت ایــران، ملتی آگاه و 
هوشیار هســتند و مبنا و میزان آنها عمل و اقدام 
آنها اســت.روحانی خطاب به دشمنان ملت ایران، 
گفت: اگر در کردار، راه دیگــری را انتخاب کنید و 
در تصمیمات اجرایی خود ظلم را کنار گذاشته و به 
عدالت و قانون بازگردید، ملت ایران راه را به روی شما 
بازمی گذارد اما این دست خودتان است که در مقام 
عمل نشان دهید که نمی خواهید به ظلم و جنایت 
گذشته خود ادامه دهید.رئیس جمهور تصریح کرد: 

خدا را سپاســگزاریم که علیرغم فشار و سختی و 
مشکالتی که هر روز به واسطه افزایش فشار دشمنان 
بیشتر می شود، فعاالن اقتصادی و مسئوالن اجرایی 
کشــور، قدم های مثبتی در عرصه های گوناگون 

برداشتند.
روحانی ادامــه داد: اگر چه هنوز مردم در فشــار 
شــدیدی زندگی می کنند، اما آمار تــورم ماهانه 
در اردیبهشــت کاهش محسوســی را نسبت به 
فروردین نشــان می دهد و این به معنای آن است 
که می توانیم در برابر تورم ایســتادگی کنیم و اگر 
همه اعم از فعاالن اقتصــادی، خصوصی، دولتی، 
قوای ســه گانه، نیروهای مســلح و مردم دست به 
دســت هم بدهیم و در کنار هم باشیم، می توانیم 
آثار تحریم را کاهــش داده و مشــکالت زندگی 
مردم را کــم کنیم.رئیس جمهور اظهار داشــت: 
عالوه بر آمــار تورمی، آمار صــادرات غیرنفتی در 
اردیبهشت ماه نیز نشــان داد که تمام بخش های 
تولیدی کشــور فعال بودند و در برخی موارد رشد 
 محسوســی را در این 2 ماه نسبت به سال گذشته

 داشته ایم.

روحانی با دعوت از مردم برای حضور گسترده در مراسم روز قدس:

اگر با پایبندی به تعهدات شان به میز مذاکره بازگردند، راه به روی آنها بسته نیست

»کسب و کار« ابزار های  رونق بخشی  دولت برای  بازار  مسكن  را بررسی می کند

واگذاری  زمین  دولتی  به انبوه سازان
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دالر در مرز کانال ۱۲ هزار تومانی قرار گرفت
بهای انواع ارز )چهارشنبه( در صرافی ها روندی نزولی داشت، به طوری که نرخ دالر با افت حدود ۵۰۰ تومانی به ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان کاهش یافت.موج جدید کاهش نرخ دالر که در 

روزهای اخیر آغاز شده نیز تداوم یافت و احتمال سقوط قیمت ها به کانال ۱۲ هزار تومانی را تقویت کرد.بر این اساس، صرافی های بانکی، در ساعت ۱۳  هر دالر را با کاهش ۵۰۰ تومانی 
نسبت به دیروز، به بهای ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان و هر یورو را نیز با کاهش ۵۰۰ تومانی به قیمت ۱۵ هزار و ۱۵۰ تومان عرضه کردند.میانگین بهای هر یورو در روز کاری قبل در سامانه سنا 

۱۵ هزار و ۶۹۴ تومان و هر دالر ۱۳ هزار و ۷۸۷ تومان بود.همچنین حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو ۱۲ هزار و ۵۹۲ تومان و دالر ۱۱ هزار و ۲۴۲ تومان تعیین قیمت شد.

کاهش قیمت خودرو موقتی است
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو

کاهش قیمت خودرو طی چند روز گذشته ارتباط مستقیمی با کاهش معنادار قیمت ارز دارد. اما به نظر می رسد  ورود شورای رقابت مسائل را پیچیده تر کرده است و دردی از بازار خودرو  دوا نخواهد کرد  و یا کاهش قیمتی به وجود نخواهد 
آورد. آنچه روی قیمت خودرو تاثیر مستقیم دارد، اخذ مالیات است. در حال حاضر بسیاری از دالالن از ترس مالیات فروشنده شده و نسبت به قبل تغییر رویه داده اند.

همچنین این امر که گفته شده ایران خودرو، سایپا و شرکت های تابعه حق ندارند تا زمان تحویل وعده های خود پیش فروش خودرو داشته باشند، در کاهش قیمت خودرو موثر است. چرا که در این حالت ریسک بازار خودرو برای دالل ها باال 
رفته و سود آنها پایین خواهد آمد. اعالم خبر ورود خودروهای دست دوم هم در کاهش قیمت خودرو موثر بوده است. اما در صورتی که روند کاهشی قیمت ارز ادامه دار باشد، قیمت خودرو هم پایین خواهد آمد به ویژه خودروهای خارجی که 
قیمت آن ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد.اما اینکه قیمت خودروها با قیمت گذاری دستوری کنترل شود، خسارت سنگینی به خودروسازان وارد خواهد کرد. نتیجه این مسئله طی مدت های اخیر افت توان مالی خودروسازان بوده است که 
در حال حاضر توان مالی آنها به زیر صفر رسیده است. البته طی چند ماه گذشته دولت چند میلیاردی به قطعه سازان تزریق کرده که در افزایش تولید خودرو موثر بوده است اما باید تاکید کرد که با قیمت گذاری دستوری مشکالت چندین 

برابر می شود. حتی باید پیش بینی کرد که اگر دولت در بازار خودرو ورود کند و به صورت دستوری قیمت ها  را تعیین کند، دوباره شاهد افزایش قیمت در بازار خواهیم بود. یعنی این کاهش قیمت موقتی است.

بسته رونق مسکن، هدفمند باشد
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن

پرداخت وام با ســود صفر درصد و قرض الحســنه برای ساخت مســکن نه تنها اثر آنچنانی در بازار مســکن ندارد، بلکه غیرممکن اســت و صرفا ســودی به دریافت کننده می رســاند و نه مردم. مگر آنکه بابت طرح های اجتماعی 
و با تامین مســکن اقشــار ضعیف و خاص باشــد. اما اعطای زمین به متقاضیان نزدیک به 60 درصد هزینه ســاخت مســکن را تامین خواهد کرد و از این نظر کمک موثری برای افزایش ساخت و ساز اســت. موضوع عرضه زمین 
به ســازندگان به طور کامل در اختیار دولت اســت و اگر دولت اراده کند، اجرای آن هم شــدنی اســت. اما بابت مصالح باید تاکید کرد، این بخش 30 درصد هزینه ســاخت مســکن را شــامل می شــود و در کنار عرضه زمین به 
انبوه ســاز، بخش عظیمی از هزینه ســاخت را پوشــش خواهد داد. منتهی باید تاکید کرد این اقدام دولت باید هدفمند باشــد. یعنی قراردادهای مشخص با سازندگان بسته شــود و هدف مشــخصی از ان طرح دنبال شود. با این 
 حال باید تاکید کرد، این بســته تضمینی به رونق بازار مســکن نخواهد داد چرا که به هر حال قیمت مســکن تحت تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی است و تا مادامی که شــرایط اقتصادی ناپایدار و نامطمئن اســت، رونقی در بازار 

حاصل نخواهد شد.
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نوبت دوم 
آگهی تجدید مناقصه عمومی)دو مرحله ای( شماره 98/154-01

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
موضوع مناقصه : تجدید مناقصه نصب یا جابجایی ترانس در مرکز ثقل بار در امورهای هشتگانه شرکت توزیع نیروی برق مازندران

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه:
داوطلبان می توانند از روز سه شنبه مورخ 1398/03/07 لغایت روز یکشنبه مورخ 1398/03/12 به منظور دریافت اسناد مناقصه 

به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.
 الف: وبسایت www.bargh-gmaz.ir )شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران(

www.tavanir.org.ir ب: سایت معامالت شرکت توانیر 
http://iets.mporg.ir  ج(پایگاه ملی مناقصات

مبلغ خرید اسناد مناقصه: 
مبلغ 500/000 ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر )شماره0101853765005( بانک صادرات )کد2008(

تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به مبلغ 442/690/000 ریال به شرح زیر می باشد:
- ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر

- ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی می باشند.
- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس

- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی

- چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(
تاریخ تحویل پاکات مناقصه:

روز دوشنبه )ساعت8:00( مورخ 1398/03/27
محل تحویل پاکات مناقصه:

دفتر حراست و امو محرمانه این شرکت واقع در نوشهر- بلوار شهیدخیریان- میدان ولی عصر- نبش کوچه نیرو- طبقه چهارم
تاریخ گشایش پاکات مناقصه:

زمان بازگشایی ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/03/27 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی
سایر شرایط:

- مبلغ پایه مناقصه 6/423/000/000 ریال می باشد.
- هزینه آگهی هردو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

 - به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.
- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.

- اعتبار پروژه از محل اعتبارات منابع داخلی شرکت می باشد.
- ارائه تصویر مصدق گواهی رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته نیرو )پست، انتقال و توزیع نیرو( حداقل رتبه 5 الزامی می باشد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا جهت اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 52140254-011 امور تدارکات تماس حاصل 
نمایید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

آگهی مناقصه 
    شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد به منظور تهیه مصالح و اجرای عملیات اندود سیاه و پالستر باشگاه ساحلی خانوادگی نمک 
آبرود واقع در چالوس- نمک آبرود – جنب هتل پارسیان خزر در ظرف مدت 3 ماه را از طریق منـــاقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شــــرایط واگذار نماید لذا متقاضـیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه ذیل همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت 
دریافت اسناد مناقصه مربوطه به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی  نمک آبرود شرکت عمران و مسکن شمال 

مراجعه  یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  تلفن  01152184868 تماس حاصل نمایند.
- پاکت های پیشنهادی الف و ب ، ج مناقصه مربوطه در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 بازگشایی خواهد شد لذا پیشنهاد 

دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/3/25  مهلت دارند نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی اقدام نمایند.
- بعد از بازگشایی پاکت، نتیجه نهایی پس از طی تشریفات قانونی )بررسی کمیسیون و تأیید هیات مدیره( حداکثر ظرف مدت 10 روز اعالم خواهد شد. 

- پیشنهاد دهندگان می بایست برای شرکت در مناقصه مبلغ 250.000.000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب اعالم شده در اسناد مناقصه به نام 
شرکت عمران و مسکن شمال واریز نموده یا معادل آن ضمانتنامه بانکی تحویل نمایند.

- شرکت مجاز خواهد بود تا 25% از حجم کار مناقصه مربوط را کسر یا اضافه نماید. 
- پیشنهاد دهندگان می توانند در محل بازگشایی پاکتهای مناقصه مربوطه حضور داشته باشند.

- از هر پرداختی به پیمانکار 10% بعنوان  حسن  انجام  کار کسرخواهد شد.
- به هنگام انعقاد قراداد برای برنده مناقصه مربوطه پیش پرداخت در نظر گرفته نمی شود.

- پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیشنهاد دهندگان می باشد.
- به پیشنهاد های مبهم، فاقد تضمین ، باالتر از قیمت برآورد فنی و آنهایی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- شرکت عمران و مسکن شمال در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است. 
- سایر شرایط مناقصه که باید مورد توجه متقاضیان قرار گیرد در اسناد مناقصه مربوطه قید  گردیده است.

                                                                                                         شرکت عمران و مسکن شمال                                
                                                                          )سهامی خاص(

فراخوان مشارکت در ساخت
 شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد نسبت به مشارکت در ســاخت مجتمع های مسکونی در اراضی متعلق 
به شرکت واقع در پارکینگ یکم بابلسر با افراد واجد شــرایط  اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید تا 
درصورت تمایل، اسناد و مدارک خود را به آدرس چالوس –        نمک آبرود- شرکت عمران و مسکن شمال - کد پستی 
4693342190 ارسال نموده یا جهت کسب اطالع بیشتر با شــماره تلفن 01152184868 و  09111521055 

تماس حاصل فرمایند.
شرایط :

- مشارکت در ساخت برای 7 پالک )هر پالک 2000 مترمربع( به مساحت کلی 14000مترمربع است. 
- تعداد طبقات برجهای مسکونی مورد مشارکت براساس ضوابط شهرداری منطقه تعیین خواهد شد.

- داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در زمینه اجرای ساختمانهای مسکونی و تجاری
- انجام حداقل 3 پروژه بلند مرتبه به متراژ 10.000 مترمربع  اعم از مسکونی یا تجاری

- داشتن توان مالی، حداقل به میزان 20% مبلغ قرارداد یا قدرت انجام کار به صورت تهاتری)تهاتر با واحدهای ساختمانی در دست فروش کارفرما(
الزم به توضیح است متقاضیان حداکثر تا تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  98/3/25 مهلت دارند نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند.

www.namakabroud.com :آدرس سایت

آگهی مناقصه 
) دو مرحله ای (

     شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد تا از طریق مناقصه دو مرحله ای نسبت به واگذاری عملیات تهیه مصالح و اجرای الف- 12 بلوک 
ساختمانی پروژه توسکا نمک آبرود ب- اسکلت فلزی، سقف عرشه فوالدی و دیوار برشی یاس رشت به متقاضیان واجد شــــرایط اقدام نماید. 
لذا متقاضـیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه ذیل همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه های مربوطه 
به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی نمک آبرود شرکت عمران و مسکن شمال مراجعه یا برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 01152184868 تماس حاصل نمایند.
- با توجه به لزوم بررسی صالحیت فنی، تجربه، توانایی انجام کار و ایفای تعهدات متقاضیان، پاکت های قیمت پیشنهادی افرادیکه دارای صالحیت 

بودند در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 98/3/29 بازگشایی خواهد شد و در همین راستا پیشنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/3/25 مهلت دارند 
نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی )الف،ب،ج( اقدام نمایند.

- باتوجه به اینکه در مناقصه های موصوف کمیته فنی و بازرگانی صالحیت فنی متقاضیان را مورد بررسی قرار می دهد لذا ابتدا پاکت الف و ب در روز یکشنبه 98/3/26 بازگشایی شده 
و مورد بررسی قرار می گیرد و پاکت قیمت پیشنهادی )ج( متقاضیانی که در ارزیابی های فنی و بازرگانی پذیرفته نشدند از فرآیند مناقصه خارج  و  به صورت بازنشده عودت خواهد شد.
- بعد از بازگشایی پاکت افرادیکه دارای صالحیت الزم بودند نتیجه نهایی پس از طی تشریفات قانونی)بررسی کمیسیون و تأیید هیات مدیره(حداکثر ظرف مدت 10 روز اعالم 

خواهد شد. 
- پیشنهاد دهندگان می بایست برای شرکت در مناقصه ها به طور جداگانه برای پروژه توسکانمک آبرودمبلغ5.000.000.000 ریال و یاس رشت مبلغ 1.500.000.000 ریال را 

به عنوان سپرده به حساب اعالم شده در اسناد مناقصه ها به نام شرکت عمران و مسکن شمال واریز نموده یا معادل آن ضمانتنامه بانکی تحویل نمایند.
- پیشنهاد دهندگان می توانند در محل بازگشایی پاکتهای مناقصه های مربوطه حضور داشته باشند.

- به پیشنهادهای مبهم، فاقد تضمین، باالتر از قیمت برآورد و آنهایی که بعد ازموعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت مجاز خواهد بود تا 25% از حجم کار مناقصه های مربوطه را کسر یا اضافه نماید.

- از هر پرداختی به پیمانکار 10% بعنوان حسن انجام کار کسر می گردد.
- کلیه پرداختها به صورت 50% نقد و 50% تهاتر بوده که با امالک در دست فروش کارفرما )شرکت عمران و مسکن شمال( صورت می گیرد.

- به هنگام انعقاد قرارداد برای برنده مناقصه های مربوطه پیش پرداختی در نظر گرفته نمی شود.
- پرداخت کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات بعهده پیشنهاد دهندگان می باشد.

- شرکت عمران و مسکن شمال در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است.      
 - سایر شرایط مناقصه که باید مورد توجه متقاضیان قرارگیرد در اسناد مناقصه های مربوطه قید گردیده است. 

  شرکت عمران و مسکن شمال
                              )سهامی خاص(

»ويستا« با چهار نقاش زن در 
آرت فر ايروان

گالري ویســتا با ارائه آثار چهار نقاش زن جوان در 
دومین آرت فر بین المللي ایروان حاضر است. دومین 
آرت فر ایروان دهم تا سیزدهم خرداد ماه جاري در 
پایتخت ارمنستان برگزار مي شود که گالري ویستا با 
به نمایش گذاشتن آثار چهار هنرمند جوان معاصر: 
ستاره حســیني، گندم امیري، طیبه دژدوست و 
سرمه عرب در این رویداد شرکت کرده است. در این 
دوره 35 گالري و کیوریتور از بیش از هشت کشور 
مانند انگلستان، آمریکا، اســپانیا، ایران، بالروس، 
اوکراین و ارمنســتان آثاري از هنرمندان مدرن و 
معاصر را در قالب نمایش هــاي گروهي یا انفرادي 
به تماشا مي گذارند. پریســا پهلوان، مدیر گالري 
ویستا درباره حضور در این رویداد با چهار هنرمند 
زن گفت: »مي دانم گالري هــا ترجیح مي دهند با 
هنرمندان شناخته شــده که بازار تثبیت شده اي 
دارند در آرت فرها حضور یابند؛ اما گالري ویستا از بدو 
تاسیس با تمرکز بر معرفي و حمایت استعدادهاي 
نوظهور حرکت کرده است و ازاین رو ترجیح دادیم 
با همین متد در این اتفاق هنري حاضر شــویم و 
وجوه کمتر دیده شده هنر معاصر ایران را به نمایش 
بگذاریم، پیش تر آثار این هنرمنــدان جوان را در 
گالري ویستا نمایش داده ایم و به جهت قدرت ایده 
و اجرا در آثارشان با اقبال مخاطبان مواجه شده اند، 
بررســي کردیم و دیدیم بسیار خوب است در یک 
رویداد بین المللي هم آنها را ارائه دهیم.« گفتني 
است همزمان با این رویداد بین المللي، هفته هنر 
ارمنستان با برنامه هایي شــامل سخنراني درباره 
ظهور رویکردها در بازارهاي جدید هنر، ارتباط هنر و 
تکنولوژي، رسانه ها و هنر و برپایي کارگاه هاي عملي 

هم اکنون در حال برگزاري است. 

خبر مهارت هاي مديريتي

چرا وقتي انجام پروژه اي را 
یكساله تعریف مي کنیم، 
در یك ســال انجام 
مي شود و اگر همان 
تعیین  ماه  را هشت 
کنیم در هشــت ماه 
انجام مي شــود؟ چرا 
وقتي براي انجام کاري 
یك ساعته سه ساعت وقت 
داریم انجام آن سه ساعت طول 
مي کشد؟ پاسخ همه این سواالت در »قانون پارکینسون« 
نهفته است: براساس قانون پارکینسون در مدیریت، »ذهن، 
کار را به مدت زماني که به آن اختصاص داده شده است کش 

مي دهد.« در واقع مي توان این گونه بیان کرد، براساس قانون پارکینسون: 
وقت بیشتر = اتالف وقت بیشتر
کارمند بیشتر = بیكاري بیشتر

دخل بیشتر = خرج بیشتر
ازاین رو به  عنوان مدیر، مهم اســت بتوانیم بر قانون پارکینسون غلبه 
کنیم که مهم ترین تكنیك براي غلبه بر آن نیز گزاره زیر است: »تعیین 
مهلت زماني و ضرب االجل معقول و پایبنــدي به انجام کارها در زمان 
تعیین شده .« شما به عنوان مدیر باید بتوانید این تنظیم زمان پروژه ها 
 Time را با کارمندان خود حساب شــده انجام دهید. مدیریت زمان یا
Management،  یكی از دغدغه های مهم بســیاری از مدیران است. 
مدیریت زمان به خودی خود، هدف نیست. بلكه یك وسیله است. هدف 
اصلی این اســت که کاری را که آغاز می کنیم بتوانیم با صرف کمترین 

انرژی و در مناسب ترین زمان به پایان برسانیم.

قانون   پارکینسون   و   کاربردهای آن  در  مدیریت
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اگر هر شب به جاي تماشاي تلويزيون، 15  دقيقه مطالعه كنيد، سالي حدود 15 كتاب را مي خوانيد و اين گونه 
تبديل به يكي از باسوادترين افراد در نسل خود مي شويد، فقط با 15 دقيقه مطالعه قبل از خواب.
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عمر مفيد استارت آپ ها در ايران و جهان 
عمر مفید استارت آپ هاي ایراني چقدر است؟ این عمر مفید در استارت آپ هاي دنیا به 
چند سال مي رسد؟ یک استارت آپ چه زماني باید از ادامه راه انصراف دهد و بپذیرد که با 

شکست روبه رو شده است؟
20 درصد از استارت آپ هاي ایراني به راند ۳ مي رسند

80 درصد استارت آپ هاي ایراني به راند سوم نمي رسند و اغلب در مرحله اول یا دوم فیلد 
مي شوند. علتش هم واضح است. در مرحله اول یا سرمایه گذاري بذر با واگذاري 10، 20 
درصدي سهام نهایتا 50 میلیون سرمایه جذب مي کنند؛ در مرحله بعد درصدها باالتر 
مي رود و در نهایت در راند سوم علنا فاندر سهام آنچناني ندارد که به آن دلخوش کرده و 
راهش را ادامه دهد. دالیل این موضوع را مي توان در موارد متعدد و متفاوتي بررسي کرد. 
نبود منتور درست، نبود سرمایه گذار ریســک پذیر در اکوسیستم، عدم ساپورت دولت، 
نوسانات ارز، انتخاب تیم نادرست و… علل متفاوتي  هستند که عمر مفید استارت آپ هاي 

ایراني و خارجي را مي سازند. 
بك گراند فعالیت منتورها

منتورهاي ایراني اغلب از منطق هاي کپي شده از استارت آپ هاي خارجي الهام مي گیرند 
و مي خواهند از آزمون و خطاهاي تست شــده در کشورهاي خارجي، نتیجه اي باب میل 
ایراني بگیرند. در کل دنیا بک گراند فعالیت منتورها بســیار مهم است. براي منتور شدن 
در حد جهاني، حداقل پنج اســتارت آپ ران کرده و به نقطه سربه ســر رسیده یا حتي 
شکست خورده باید در رزومه منتور و مشاور باشــد. از طرفي منتور کشورهاي خارجي 
توسط شتاب دهنده هاي تحت حمایت دولت حقوق دریافت مي کنند و در راه هاي مختلف 
متخصص هستند. منتورهایي که آزاد کار مي کنند، درصدي دریافت مي کنند و در مقابل 
به شبکه بزرگ سرمایه گذاري که به آن دسترسي دارند، معرفي مي کند. در ایران این قضیه 
فرق دارد و اغلب در نتیجه مشاوره صفر تا 100، پنج تا 10 درصد از سرمایه را طلب مي کنند. 
البته  گاهي منتورها فقط در مرحله اول کنار تیم هســتند و در ادامه از همکاري دســت 
مي کشند. اغلب منتورهاي خارجي در حوزه کسب وکاري که کار نکرده اند، وارد نمي شوند. 
مثال درحوزه فین تک، منتوري متخصص این حوزه به شما معرفي مي شود و محال است 
منتوري فعال در حوزه هوش مصنوعي در این مورد مشاوره بدهد. البه شاید استثنائا نیاز 
باشد به مدت کوتاه از دانش منتور دیگري در بخشي از کار استفاده کرد. مساله مهمي که 
عمر استارت آپ هاي خارجي را مثبت مي کند و در نهایت زمینه موفقیتش را مي چیند، 
حمایت همه جانبه دولت از استارت آپ هاســت. دولت هاي خارجي و سازمان هایي مثل 
تکس در فنالند ایده هاي خوب را تا 150 هزار یورو ساپورت مي کنند و بانک ها در مقابل 
ایده خوب وام هایي با کمترین درصد پرداخت مي کنند. در ایران این بحث کامال متفاوت 
است و سرمایه گذارها اغلب جزو بخش خصوصي هستند و به فکر منافع خودشان.  اغلب این 
سرمایه گذارها به فکر منافع خود هستند و نخستین سوالي که از استارت آپ ها مي پرسند، 
این است: »چه زماني پول را به همراه سودش پس مي دهید؟« زماني هم که با این جواب که 
»زمان مشخصي براي بازگشت سرمایه تعیین نشده است« مواجه مي شوند، مي گویند: »به 
جاي این ریسک مي روم به سراغ سود 17 درصدي بانک.« مورد دیگري که استارت آپ ها با 
آن درگیرند، عبارت از این است: با قانون ارگاني خاصي روبه رو نیستند و براي گرفتن مجوز 
به هزاران مرجع و مجوز نیازمندند. در ایران نیز همانند کل دنیا باید قوانین استارت آپي 
خاصي براي شروع و ادامه فعالیت استارت آپ ها وجود داشته باشد و استارت آپ ها بدانند 

سروکارشان با کدام ارگان ها و قوانین است و براي ادامه حرکت دچار مشکل نشوند. 
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برنج از مهــم ترین غالت و 
اقالم غذایی جهان اســت 
که نیمی از جمعیت جهان، 
به برنج به عنوان یک غذای 
اصلی وابســته هســتند؛ 
 در ایران نیز برنج محصولی اســتراتژیک به شــمار 
می رود که پس از نان، قوت اصلی مردم است و انتظار 
می رود این محصول با قیمت های مناســب عرضه 
و در ســبد خانوار ایرانی قرار گیرد. اما در ماه های 
گذشته به دالیل نختلف قیمت این کاالی اساسی 
افزایش زیادی پیداکرده تا جایی که قیمت هر کیلو 
برنج ایرانی به 27 تا 30 هزار تومان رســیده است. 
فعاالن بازار معتقدند که کشاورزان عامل گرانی برنج 
نیستند. کشاورزان توان مالی آن را ندارند که برنج 
سال 97 را نگهداری کنند تا گران تر بفروشند؛ آنچه 
که در قیمت گذاری این محصول تاثیر دارد، حضور 

کارخانجات شالیکوبی و دالالن است.
در همین رابطه نایب رئیس انجمــن برنج گفت: 
واردات برنج در فصل برداشــت در صورت رعایت 
میزان واردات در راستای حمایت از تولید، مانعی 
ندارد. علی اکبریان، درباره آخرین وضعیت حذف 

ممنوعیت واردات برنج اظهار کرد: با احتساب تولید 
داخل حداکثر ۸00 هزارتن برنج باید وارد شود که 
در صورت رعایت میزان واردات در راستای حمایت 
از تولید، واردات در فصل برداشت مانعی ندارد. وی 
افزود: با وجود آنکه برخی کارشناســان نسبت به 
گرانی برنج انتقاد دارند و اذعان می کنند که قیمت 
برنج مربوط به تولید سال گذشــته  نباید در بازار 
گران شــود، اما به دلیل آنکه کشاورزان محصول 

خود را به روز عرضه می کننــد، این موضوع هیچ 
ارتباطی ندارد. اکبریان ادامه داد: در حال حاضر بار 
برنج کاران در کارخانه های شالیکوبی است که هر 
ماه کارخانه بخشی از برنج کشاورزان را طبق توافق 
در بازار عرضه می کنند و زمانیکه برنج کار می بیند 
که تمامی هزینه های تولید و مخارج خانوار افزایش 
یافته است، با نرخ باالتری اقدام به فروش محصول 

خود می کند.

نایب رئیس انجمن برنج با اشــاره به اینکه واردات 
برنج در زمــان ممنوعیت بر بــازار داخل بی تاثیر 
نیســت، بیان کرد: با وجود مشــقت های تولید، 
ممنوعیت واردات در فصل برداشــت نقطه قوتی 
برای کشاورزان اســت. از این رو حذف ممنوعیت 
می تواند کشــاورزان را نســبت به تولید دلسرد 
کند. هر چند که در صورت اعمــال نظارت دقیق 
بر میزان واردات مانعی بر این امر وارد نیســت. به 
گفته وی، علی رغم شعار حمایت از تولید داخل، 
دولت به واردات بهــای بیشــتری می دهد، چرا 
که اختصاص ارز ۴200 تومان بــه واردات بیانگر 
حمایت و پرداخت یارانه به کشاورز خارجی است. 
اکبریان با انتقاد از عدم پرداخت مشــوق تولید به 
کشــاورزان داخل بیان کرد: با توجه به آنکه برنج 
به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک در امنیت 
غذایی کشور نقش بسزایی دارد، اختصاص مشوق 
تولید و یارانه به تولید برنج داخل امری ضروری به 
شمار می رود. این مقام مسئول با بیان اینکه مافیا 
واردات و دست های پشــت پرده بر اختصاص ارز 
۴200 تومانی به واردات همچنان اصرار می ورزند، 
گفت: این در حالی اســت که در صورت پرداخت 
یارانه تولید به برنج و ســایر محصوالت کشاورزی 
به سهولت امکان تامین غذای 200 میلیون نفر در 

داخل وجود دارد

امــروزه با افزایش اســتفاده 
از خریدهــای اینترنتی موج 
شکایات را شــاهد هستیم 
کــه به دالیــل مختلــف از 
 ایــن ســایت ها می شــود. 
کانال های تلگرامی و فروشگاه های آنالین که اقدام به 
خرید سفارش های مشتریان خود از کشورهای دیگر 
می کنند با کالهبرداری های کالن در رتبه اول شکایات 
قرار گرفته اند. بنابراین با افزایش اقبال عمومی به اینترنت 
و به ویژه خرید هــای اینترنتی و حتی مجازی از طریق 

شــبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام زمینه 
سوء استفاده برای سودجویان و مجرمین سایبری نیز 
فراهم شده است. بنابراین اگر قصد خرید اینترنتی از یک 
فروشگاه الکترونیکی را دارید باید با چشمانی باز این کار 

را انجام دهید.
به اعتقاد مسووالن ســایبری فروشگاه هایی که معتبر 
هستند نظارت بر آنها صورت می گیرد اما مشکل سایت 
هایی است که بدون مجوز فعالیت می کنند که می توانند 
سریع رشــد کنند و افراد زیادی را تحت تاثیر خود قرار 
دهند.بسیاری از افراد بدون اینکه به تبعات خرید از این 
سایت ها بیاندیشند از آنها خرید می کنند.بنابراین خود 
مردم در گسترش این سایت ها و کانال ها نقش مهمی 
دارند.چرا که تا زمانی کــه تقاضا وجود دارد ، عرضه نیز 

وجود دارد. آنچه که در پلیس فتا صورت می گیرد پاالیش 
پیش دستانه و رسیدگی به شکایت های مردمی است.
اگر مردم موارد تقلب و کالهبرداری را مشاهده کردند در 
بخش گزارش های مردمی باید به پلیس اطالع دهند تا 

رسیدگی شود.
روشــی از کالهبرداری اینترنتی نیز با نام فیشــینگ 
)ماهیگیری( وجود دارد که در صدر کالهبرداری ها قرار 
گرفته اســت. این روش برای جعل درگاه های بانکی و 
صفحات و شبکه های اجتماعی توسط سارقان اینترنتی 
استفاده می شود. یکی از راه های شناسایی این صفحات 
آدرس URL سایت اســت که باید دقت شود همان 
آدرس اصلی درگاه اینترنتی باشد و حرفی کم یا اضافه 
نداشته باشد. در صورت ورود به یک صفحه جعلی و وارد 

کردن اطالعات حساب بانکی، کاربران این صفحه جعلی 
اطالعات حساب شخص را کپی کرده و از آن سوءاستفاده 
می کنند. آدرس سایت ها و درگاه های اصلی با آدرس 
اینترنتی https آغاز می شوند و در صورتی که درگاهی 
فاقد S باشد نباید به آن اعتماد کرد. از راه های تشخیص 
صفحات جعلی، تازه کردن صفحه است و در صورتی که 
شماره ها در صفحه کلید مجازی تغییر کرد آن صفحه 
جعلی نیســت. همچنین در صورتی که با تازه کردن 
صفحه تصویر حروف نمایش داده شده تغییر نکرد نشان 
دهنده جعلی بودن صفحه است. از راه های پیشگیری 
از جعل این اســت که در نخستین بار اطالعات حساب 
به صورت اشتباه وارد شــود که اگر جعلی باشد امکان 

برداشت از حساب از بین برود.

مافیای واردات همچنان بر اختصاص ارز 4۲۰۰ تومانی به واردات اصرار می ورزد

دست های  پشت  پرده  در گرانی  برنج

فروشگاه ها با طراحی صفحه های تقلبی پرداخت، كاله  گشادی بر سر مشتریان خود می گذارند

کالهبرداری کانال های تلگرامی خرید آنالین 

بسیاری از سایت های متقلب حتی نماد اعتماد الکترونیک ای نماد را دارند
حسین یوسفیان، کارشناس ارشد طرح رجیستری

 در بسیاری از مواقع ســایت های خرید اینترنتی کانال های تلگرامی و اینســتاگرامی دارند که در همان کانال ها ســفارش از مشــتری می گیرند و مشــتری نیازی به چک کردن نماد الکترونیکی ندارد. به دلیل رواج انجام این کار
کالهبرداری ها افزایش یافته و پول های کالنی در این خریدها عاید موسسان این کانال ها می شود. موسسان این کانال ها به سهولت و به دلیل اینکه نیازی به دریافت "ای نماد" ندارند اقدام به راه اندازی این کانال ها کرده و مشتریان زیادی 
را جذب  کرده اند. تب استفاده از کاالی خارجی و برند در کشور ما موجب رونق کسب و کار در این زمینه شده و هر شخصی توانسته با ایجاد یک کانال اقدام به کالهبرداری از مردم کند. البته سایت های اینترنتی در این رابطه می توانند مرجع 
بهتری برای اعتماد مشتریان باشند چراکه حداقل ملزم به دریافت نماد الکترونیکی و اعتماد هستند. هر چند در این مرحله نیز بسیاری از این سایت ها نماد اطمینان را ندارند و آزادانه مشغول فعالیت هستند. یکی از راه های جلوگیری از این 
 حجم از کالهبرداری نظارت بیشتر و مدیریت فضای مجازی است چراکه گستره این فضا بسیار بوده و فعالیت هایی که در آن انجام می شود اگر به دور از نظارت کافی باشد قابل دسترسی نخواهد بود. امروز شاهد هستیم که تعداد شکایت ها از 

سایت ها و کانال های خرید آنالین به خصوص آن دسته از کانال هایی که سفارش از مشتری می گیرند و از کشور مربوطه کاالی  مورد نظر را خریداری می کنند افزایش زیادی داشته است. 
از طرفی دیگر برای خرید از این سایت ها و کانال ها باید محتاط عمل کرد. شاید بهتر باشد مبلغ کاال یا حداقل کل مبلغ را به حساب صاحب سایت واریز نکرد. این شیوه مرسوم در کالهبرداری های این افراد است که پول کاال یا محصول 
سفارش شده را ابتدا دریافت می کنند و وعده ارسال آن را می دهند. در بسیاری از موارد شاهد هستیم کاالیی برای ارسال وجود نداشته و کانال مورد نظر اقدام به کالهبرداری های کالن کرده است.  به هر ترتیب متقلبان از روش هایی مانند 
پاپ آپ، بنرهای تبلیغی که در سایت های سرگرمی وجود دارند، لینک هایی که در شبکه های اجتماعی وجود دارند که با شگردهای رسانه ای قوی مانند تخفیف های باورنکردنی ، فروش فوق العاده نوروزی و عبارت های اغوا کننده سعی 
می کنند مشتری را به سایت های خود ببرند. در این حالت مشتری به URL سایت مورد نظر کمتر توجه می کند و زمینه آسیب پذیری به وجود می آید. بسیاری از سایت های متقلب حتی نماد اعتماد الکترونیک ای نماد را دارند. ممکن 
است سایت مورد نظر نماد را قبال برای یک محصول دریافت کرده باشد و حاال برای محصوالت دیگر به صورت غیرقانونی از آن استفاده می کند. ممکن است فروشگاه مورد نظر خرید و فروش هم انجام دهد اما از عهده تحویل به موقع برنیاید 

یا اینکه اصالت کاالی مورد نظر رعایت نشود که خود این موضوع از دالیل نارضایتی است. بنابراین تنها تکیه بر نماد اعتماد الکترونیک کافی نیست و باید در مورد سایت مورد نظر تحقیق انجام داد.

گرانی برنج حاصل فعالیت دالالن است
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج

نه تنها در کشور کسری و کمبود برنج وجود ندارد بلکه در سال گذشته 600 هزار تن برنج وارداتی مازاد را داشتیم. واردکنندگانی که سودای درآمدزایی و داشتن پول های کالن را دارند از موقعیت اقتصادی و جوی 
که در کشور به راه افتاده است سوءاستفاده های زیادی کرده اند و با اعالم خبر کمبود برنج خواستار واردات برنج به کشور هستند. این افراد با در نظر گرفتن موقعیتی که مردم به دلیل شرایط اقتصادی در آن قرار 
دارند شایعات زیادی را پخش می کنند که هم موجب گرانی برنج شده و هم زمزمه های کمبود آن را مطرح می کند. دالالن و واسطه ها در بازار کاالهای اساسی نفوذ کرده اند و در بازار برنج به رغم اینکه 600 هزار 

تن مازاد تولید وجود داشته اقدام به پخش شایعات بی اساس در این رابطه کرده اند که نتیجه آن گرانی و افزایش قیمت برنج داخلی شده است. 
برنج کاالیی اساسی است بنابراین هر خبری که در رابطه با آن منتشر شود بر قیمت آن تاثیر خواهد گذاشت. کشــاورز به عنوان تولیدکننده این کاالی اساسی در برابر سودی که دالالن به جیب می زنند درآمدی 

ندارد. دالالن و افرادی که سود خود را تنها در واردات می بینند درآمدهای کالنی از این محصول به دست می آورند در حالی که کشاورز با تمام زحماتی که برای تولید این محصول می کشد درآمد ناچیزی دارد.
واردکنندگان تنها به فکر جیب خود بوده و هستند و از گرانی برنج سود می برند. دالالن نیز برنج را به قیمت کم از کشاورز می خرند و این محصول به قیمت باالیی به مصرف کننده فروخته می شود. حال اینکه فعالیت دالالن 
نیز در این میان وجود دارد. شایعات کمبود برنج به دلیل سیل اخیر هم بر این مشکالت دامن زد. در حالی که کمبود برنج تنها حاصل فعالیت دالالن است دلیل آن را سیل اخیر اعالم کردند تا التهاب در بازار را افزایش دهند. 
بنابراین این ادعا صحیح نیست زیرا در فروردین ماه برنج کشت نمی شود تا سیل بخواهد زمین های برنج را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین بارش های باران و شرایط آب و هوایی فروردین ماه منجر شد تولید برنج امسال 

نسبت به سال های گذشته افزایش پیدا کند تا جایی که حتی استان های غیرشمالی که ممنوعیت کشت برنج را داشتند، امسال می توانند برنج کشت کنند.
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معاون علمی و فنــاوری رییس جمهــوری گفت: 
اصلی ترین اولویت ســال جاری ســاکنان زیست 
بوم کارآفرینی و نــوآوری، رفع نیازهــای فناورانه 
تحریمی است. سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری با حضور در نشست شورای اقتصاد 
مقاومتی استان البرز ظرفیت های بومی و صنعتی 
این استان را فرصتی برای رونق کسب و کارهای دانش 
بنیان و خلق ارزش افزوده دانست و گفت: این استان 
در تولید داروهای پیشرفته بیوتک رتبه نخست را در 
اختیار دارد و جزو مجموعه های توانمند تولید دارو 
است. از سوی دیگر تولید تجهیزات و ماشین آالت 
صنعتی و تولیدمحور بودن واحدهای استان، باعث می 
شود تا آینده روشنی در انتظار اقتصاد دانش بنیان البرز 
و فعاالنش باشد. ستاری با بیان این که شرکت های 
دانش بنیان امسال رفع نیازهای فناورانه تحریمی را 
در دستور کار دارند، گفت: حمایت مالی شرکت های 
دانش بنیان باهدف مقابله با تحریم ها در دستور کار 
است و به کمک ایجاد یک زیست بوم مساعد، تولید 

دانش بنیان این شرکت های رونق می گیرد.
ســتاری بــا بیان ایــن که کشــورمان بــه کمک 
مجموعه های دانــش بنیان دارویــی، اکنون بیش 
از 97 درصد نیــاز خود را با تولیدات ایران ســاخت 
تأمین می کند ادامه داد: برای تولید حدود 3 درصد 
باقی مانده، برنامه ریزی کرده ایم که این راهبرد، به 
کمک شتاب دهنده های بخش خصوصی و فعاالن 
زیست بوم دانش بنیان در حال اجرا است. وی ادامه 
داد: ســاالنه 1.2 میلیارد دالر برای واردات داروهای 
پیشــرفته و فناور و 600 تا 700 میلیون دالر برای 
تأمین مواد اولیه هزینه می شــود. با برنامه ای که به 
کمک شــرکت های دانش بنیان با همکاری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داریم، حدأکثر تا 
2 سال آینده کشورمان از این میزان واردات بی نیاز 

خواهد شد.
رییس بنیاد ملی نخبگان با یادآوری این که زیرساخت، 
مهم ترین پیش نیاز فعالیت و رونق کســب و کارهای 
دانش بنیان و استارتاپی اســت، افزود: دولت می کوشد 
نقش تســهیل گر خود را به خوبی  ایفا کنــد تا واردات 
بی رویه و موانع بروکراتیک که فراروی ساکنان زیست 
بوم دانش بنیان قرار دارد، از میان بــرود. این موانع، بر 
اساس فرهنگ نادرست نفتی استوار شده و درآمدهای 

کم زحمت حاصل از فــروش منابــع زیرزمینی آن را 
مســتحکم کرده اســت. وی افزود: در این راه دولت با 
پیمودن گام هایی چون اجرایــی کردن قانون حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان، نقش خود را در تسهیل 
حرکت این شرکت ها ایفا می کند.  به اعتقاد معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری، اگرچه در چندسال گذشته 
و به واسطه سایه گســتردن فرهنگ نفتی، راه تولید و 
کارآفرینی ایران با پیشینه هزاران ساله، سد شد و جای 
خود را  به فرهنگ واردات بی رویه و خام فروشی داد، اما 
امروز با همه فهم شــدن فرهنگ اقتصاد دانش بنیان و 
توسعه زیست بوم کارآفرینی، نگاه ها به سوی تسهیل 
گری و حمایت ها از کارآفرین و جــوان خالق، برای به 
اهتــزاز درآوردن پرچم اقتصاد دانــش بنیان، حرکت 
دانشگاه، پژوهش و بازار در مسیر صحیح جلب شده است.

ستاری با بیان این که می خواهیم  کسب و کارهای 
دانش بنیان و فعاالن نخبه این کسب و کارها، آسوده 
خاطر و بی دغدغه در یک محیط مســاعد بال های 
نوآوری را به پــرواز در بیاورند، اظهــار کرد: جوان 
دانشگاهی و تحصیل کرده، باید بی پروا و آزادانه پای 
به مسیر کارآفرینی بگذارد. الزمه چنین اتفاق مهمی، 
این است که فعاالن استانی از جان و دل بخواهند این 
اتفاق بیفتد. ستاری از ظهور نسل جدید پارک های 
علم و فناوری گفت و ادامه داد: کارخانه های نوآوری 
زایشگاه شرکت هایی است که می تواند تکانی جدی 
در اقتصاد ایجاد کنند. اکنون نمونه های متعدد این 
کسب و کارها در استان به چشم می خورد؛ شرکت 
هایی بی نظیر در حوزه مزیت های بومی استان، صنایع 
پیشرفته و داروهای نوترکیب، کاری اثرگذار و فراتر از 

چند پژوهشگاه انجام داده اند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، جذابیت این 
کســب و کارها را برای نخبگان غیر مقیم یادآور شد 
و گفت: بسیاری از این کســب و کارها باعث شده اند 
تعداد قابل توجهی از دانشجویان پسادکتری، به کشور 
بازگردند و مورد اســتفاده قرار گیرند. این کار مهم، 
به کمک کارآفرینان خالق زیســت بوم کارآفرینی و 
نوآوری ممکن شد. ستاری، با تأکید بر پررنگ شدن 
بخش خصوصی در فرآیند رشد و شتابدهی کسب و 
کارهای نوآور گفت: کسب و کارهایی که به دست بخش 
خصوصی حمایت می شود، می تواند مشکالت جامعه 

را با شناخت صحیحی از نیازها دارند، حل کند. 

فیسبوک و توئیتر حساب های کاربری مرتبط با ایران را 
حذف کرده اند. فیس بوک ۵1 حساب کاربری در پلتفرم 
خود و توئیتر نیز شبکه ای از 2۸00 حساب کاربری را 
به دلیل حمایت از ایران حذف کرده اند.به گزارش مهر 
به نقل از دویچه وله، فیس بوک و توییتر اعالم کرده اند 

حساب های کاربری مرتبط با ایران را حذف کرده اند.
شبکه اجتماعی فیس بوک ۵1 حســاب کاربری، 36 
صفحه و 7 گروه در پلتفرم خود و همچنین 3 حســاب 
کاربری در اینســتاگرام را حذف کرده اســت.توئیتر 
نیز اعالم کرده شــبکه ای از 2۸00 حســاب کاربری 
منتســب به ایران را از آغاز ماه می تاکنون حذف کرده 

 است.به گفته فیسبوک پست وبالگی شرکت امنیتی 
»فایر آی« جرقه حذف این حساب های کاربری را زده 
است. این شــرکت امنیتی در یک پست امنیتی اعالم 
کرده بود برخی حساب های کاربری در زمان برگزاری 
انتخابات پارلمانی آمریکا در 201۸ میالدی در حمایت 
از ایران مطالبی را منتشر می کرده اند. لی فاستر یکی از 
محققان امنیتی شرکت فایر این حساب های کاربری را 
 گزارش کرده است. او در این باره نوشته: ما شبکه ای از 
حساب های کاربری را رصد کردیم که از ایران حمایت 
می کنند. اما ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم منبع این 
حساب ها را تعیین کنیم. تحقیقات در این باره ادامه دارد.

یک مقام مسئول از کاهش ۵0 هزار تومانی قیمت سکه 
امامی نسبت به روز گذشته خبر داد.

عباداهلل محمدولی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت طال و جواهر با بیان اینکه قیمت ســکه امامی 
۵0 هزار تومان کاهش داشته است گفت: امیدواریم که 
قیمت ها در بازار ثبات پیدا کنند. وی با بیان اینکه هر 
گرم طال ۵ هزار تومان کاهش قیمت داشته است اظهار 
کرد: هر مثقال طال هم نسبت به روز گذشته حدود 20 
هزار تومان کاهش داشته است. رئیس انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت طال و جواهر با اشاره به اینکه حباب 
سکه به ۴00 هزار تومان رسیده است گفت: حباب سکه 
نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند. محمدولی با بیان 
اینکه قیمت طال از ابتدای هفته 60 هزار تومان کاهش 
داشته است افزود: قیمت سکه از ابتدای هفته حدود 

1۵0 تا 200 هزار تومان کاهش داشته است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر 

گفت:پیش بینی می شــود که بازار طال و ســکه طی 
روز های آینده باتوجه به شــرایط اقتصادی و سیاسی 
کشور روند صعودی محسوسی پیدا کند. محمدولی از 
مردم درخواست کرد که زمانی به خرید طال و سکه اقدام 

کنند که بازار آرام و داد و ستد روال عادی داشته باشد.
به گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال 
و جواهر، امیدواریم که بازار بزودی به ثبات برسد چرا 
که درغیــر اینصورت ســودجویان ودالالن از این امر 
سوءاســتفاده می کنند.در جریان معامالت بازار آزاد 
تهران، هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ 
میلیون و ۵9۵ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۴ میلیون و 
۴30 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و ۵۵0 هزار تومان، 
ربع سکه یک میلیون و 6۵0 هزار تومان داد و ستد شد. 
همچنین هر اونس طال در بازار های جهانی به 1.2۸۵ 
دالر و 27 سنت رسید. در این بین هر گرم طالی 1۸ 

عیار با قیمت ۴1۴ هزار و 1۴۵ تومان داد و ستد شد.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: بیــش از 90 درصد از 
مودیان مالیاتی در سال 97 هیچگونه افزایشی را نسبت 
به سال 96 در حوزه مالیات تجربه نخواهند کرد.سعید 
ممبینی با اشاره به اقدامات اتاق اصناف ایران در حوزه 
مالیاتی مودیان صنفی، اظهار کرد: براســاس آخرین 
توافقاتی که در پی جلسه مشــترک با رئیس سازمان 
امور مالیاتی کشور به دست آمد، استفاده از ظرفیت ها و 
اختیارات تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم 
است. بر این اساس بیش از 90 درصد از مودیان مالیاتی 
در سال 97 هیچ گونه افزایشی را نسبت به سال 96 در 

حوزه مالیات تجربه نخواهند کرد.
وی افزود: این به شــرطی که است وفق تبصره مذکور 
مجموع فــروش کاال و خدمات ایــن مودیان حداکثر 
30 برابر معافیت ماده ۸6 قانون مالیات های مستقیم 
)یعنی رقمی برابر با ۸.2۸0.000.000 رالک( باشد. بر 

این اساس حدود 3 درصد از مودیان صنفی که مالیات 
محاسبه شده سال 1396 آن ها مبلغی بین ۵.2 میلیون 
تومان تا ۵ میلیون تومان است، حداکثر ۵ درصد نسبت 

به سال 96 افزایش مالیات را پرداخت خواهند کرد.
ممبینی به وضعیت گروه ســوم مودیان صنفی اشاره 
کرده و گفت: چیزی در حدود 2 درصد مودیان مالیاتی 
صنفی هم هستند که در سال 1396 مالیاتی بین ۵ تا 10 
میلیون تومان پرداخت کرده اند. این گروه هم حداکثر 
مشمول 9 درصد افزایش مالیات در سال 1397 خواهند 
شد.بنا به گفته وی، جلســاتی با هدف کاهش فشار بر 
روی واحدهای صنفی در سطوح مختلف کارشناسی و 
مدیریتی میان اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی 
برگزار شده است.وی عدم افزایش نرخ مالیات بیش از 90 
درصد از مودیان مالیاتی صنفی را یکی از دستاوردهای 
جلسات اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی دانست.

ستاری از رفع نیاز دارویی كشور به كمک مجموعه های دانش بنیان خبر داد

مقابله با تحریم مأموریت شرکت های دانش بنیان 

فیسبوک و توئیتر حساب های کاربری مرتبط با ایران را حذف کردند

كاهش ۵۰ هزار تومانی قیمت سکه

حباب سکه به ۴۰۰ هزار تومان رسید

رئیس اتاق اصناف ایران:

مالیات ۹۰ درصد از مودیان مالیاتی در سال ۹۷ تغییر  نمی کند
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