
رمزهای دوم ثابت قرار است از اول دی ماه غیرفعال شده و رمزهای پویا جایگزین آنها شوند؛ 
برای فعال سازی دریافت این رمزها ابزارها و شیوه های مختلف مانند اپلیکیشن و پیامک ارائه 
شده است.چگونه رمز دوم یک بار مصرف را فعال کنیم؟کالهبرداران اینترنتی می توانند با 
سوء استفاده از غفلت دارندگان کارت های بانکی، اطالعات این کارت ها را )مانند تاریخ انقضا، 
کد اعتبارسنجی )CVV۲( و رمز دوم( را از طریق درگاه های پرداخت یا سایت های جعلی 
به سرقت ببرند.برای مقابله با این سرقت ها، قرار است رمز دوم یک بار مصرف یا پویا با هدف 
افزایش امنیت تراکنش های بانکی و کاهش کالهبرداری های آنالین از جمله فیشینگ از 

ابتدای دی ماه اجرایی شده و رمزهای دوم ایستا )ثابت( غیرفعال شود.

رمز دوم ثابت و رمز دوم پویا چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
رمزهای دوم ایستا یا ثابت، تا زمانی که توسط صاحب کارت بانکی، تغییر نکنند در همه تراکنش 
ها قابل استفاده هستند. اما رمزهای پویا فقط برای یک تراکنش مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین رمزهای پویا، طول عمر محدودی )حداکثر ۶۰ ثانیه( داشته و یک بار مصرف هستند و 

برای هر تراکنش یا خرید و پرداخت اینترنتی جدید باید درخواست یک رمز پویای جدید کرد.

آیا همه صاحبان کارت های بانکی باید رمز دوم پویا را فعال سازی کنند؟
تنها مشتریانی باید نســبت به فعال ســازی رمز دوم پویای کارت های خود اقدام کنند 
که از کارت بانکی خود برای انجــام خرید های اینترنتی یا پرداخــت های نیازمند رمز 
دوم استفاده می کنند. بنابراین مشــتریانی که کارت خود را فقط برای انجام خریدهای 
 فروشگاهی یا استفاده از خدمات خودپردازها به کار می گیرند، نیازی به فعال سازی رمز

 دوم پویا ندارند.

آیا امکان استفاده همزمان از طریق پیامک یا اپلیکیشن وجود دارد؟
دریافت رمز دوم یک بار مصرف به صورت همزمان از طریق اپلیکیشن و پیامک میسر نیست.

اگر رمز دوم پویا را از طریق اپلیکیشن فعال شده باشد، با فعالسازی سرویس پیامکی، رمز 
دوم یک بار مصرف اپلیکیشن غیرفعال خواهد شد.

رمز دوم یک بار مصرف چقدر هزینه دارد؟
 ســرویس رمز دوم یک بــار مصرف کامال رایگان اســت و هیــچ هزینه ای برای مشــتریان

 به دنبال ندارد.

اپلیکیشن رمز پویا را از کجا باید دانلود کرد؟
متقاضیان به منظور دریافت رمــز دوم یک بار مصرف از طریق اپلیکیشــن ابتدا باید به 
ســایت بانک عامل خود مراجعه و نرم افزار رمزســاز را دریافــت و نصب کنند.صاحبان 
کارت های بانکی باید مراقب سایت های فیشینگ باشــند، زیرا کالهبرداران اینترنتی، 
اقدام به طراحی ســایت هایی با شــکل و قالب ســایت های بانکی اصلی کرده اند که از 
طریق آنها اطالعات کارت های بانکی مشــتریان را ســرقت می کنند.صاحبان کارت 
های بانکی باید آدرس اینترنتــی بانک ها را به طــور کامل تایپ کرده و از وارد شــدن 
 از طریــق لینک هــای مشــکوک که معمــوال همــراه با پیامک ارســال می شــود،

 خودداری کنند.

برای دریافت رمز پویای پیامکی چه باید کرد؟
برای دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک الزم است دارندگان کارت های بانکی با مراجعه 
به شعب بانک صادر کننده کارت یا از روش های تایید شماره تلفن همراهی که بانک صادر 
کننده کارت در اختیار مشتری قرار می دهد نظیر مراجعه به خودپرداز یا اینترنت بانک، 
شماره تلفن همراه خود را معرفی و در اختیار داشتن آن را تائید کنند.پیامک فعال سازی 
رمز دوم پویا یا رمز دوم پویا از طریق پیامک از سوی بانک به شماره تلفن همراه اعالم شده 
توسط مشتری در شعبه ارسال خواهد شد. بر این اساس در صورتی که متقاضی قصد دارد 
تا رمز دوم یک بار مصرف را در شماره موبایل دیگری دریافت کند، باید پس از فعال سازی به 
شعبه، مراجعه و درخواست خود را اعالم کند تا رمز دوم پویا به سیم کارت دیگر وی ارسال 
شود.با توجه به اینکه رمز دوم پویا به شماره تلفن مشتریان پیامک خواهد شد، بنابراین ارائه 
رضایت صریح وی به دریافت پیامک حاوی رمز دوم پویا از طریق شماره تلفن همراه ثبت 
شده نزد بانک، ضروری است.برخی بانک ها، عالوه بر پیامک، امکان دریافت رمزهای پویا 

بوسیله کدهای دستوری )ussd  - ستاره مربع( را نیز فراهم کرده اند.

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که از بین ۴۳ قلم 
کاالی اساسی،  قیمت ۲۲ قلم کاال در مهر ماه کاهش یافته 
و بیشترین کاهش و افزایش قیمت در این ماه نسبت به 
شهریور به ترتیب مربوط به سیب زمینی درجه یک و خیار 
رسمی درجه یک استطبق این آمار قیمت خیار رسمی 
درجه یک و جوجه یکروزه گوشــتی در مهر ماه امسال 
به ترتیب به ۵۴۹۰ و ۲۴۲۰ تومان رســیده و با افزایش 
۳۶.۲ و ۳۵.۹ درصدی بیشترین افزایش را نسبت به ماه 
قبل از آن داشته اند.در این میان بیشترین کاهش قیمت 
نیز مربوط به سیب زمینی درجه یک و گوجه فرنگی بوده 
که قیمت آن ها در مهرماه با کاهش ۲۷ و ۱۲.۷ درصدی 
نسبت به شهریور ماه به ترتیب به ۳۴۳۰ و ۲۴۴۰ تومان 
رسیده است.این در حالی است که قیمت گوجه فرنگی در 
هفته های اخیر افزایش چشمگیری داشته، به طوری که 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی دو هفته پیش 
قیمت گوجه فرنگی بوته ای و گلخانه ای درجه یک را در 
تهران به ترتیب حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
تومان در سطح خرده فروشی عنوان کرد.همچنین آمارها 
نشان می دهد که شکر سفید در مهر ماه کمترین افزایش 
قیمت را نسبت به شهریور داشته و قیمت آن از ۵۱۹۰ به 
۵۱۹۸ تومان رسیده است.طبق آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صمت، قیمت گوشت گوساله و گوسفندی در مهر 
ماه امسال با کاهش ۳.۸ و ۳ درصدی نسبت به ماه قبل از 
آن به ترتیب به ۸۲ هــزار و ۸۰۰ و ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
رسیده است. این در حالی است که قیمت این دو محصول 
در شهریور امسال به ترتیب حدود ۸۶ هزار و ۱۰۰ و ۹۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.قیمت گوشت مرغ تازه نیز با 
کاهش سه درصدی از ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان در شهریور 

به حدود ۱۳ هزار و ۶۰ تومان در مهرماه ماه رسیده است.

 دونالد ترامپ یــک روز پس از اتخــاذ برنامه ای از 
سوی بانک جهانی برای اعطای وام به پکن به رغم 
مخالفت های واشنگتن، خواســتار توقف وام دهی 

بانک جهانی به چین شد.
به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامــه گاردین، 
بانــک جهانــی روز پنجشــنبه برنامــه ای برای 
کمــک یــک میلیــارد تــا ۱.۵ میلیــارد دالری 
 به چین با ســود پایین تــا ســال ۲۰۲۵ در نظر
 گرفت.دونالــد ترامپ، رییس جمهــوری آمریکا 
در واکنش بــه این اقدام از ســوی بانک جهانی در 
توییتر نوشــت: »چــرا بانک جهانی بــه چین وام 
می دهد؟ مگر ممکن است؟ چین کلی پول دارد و 
اگر نداشته باشد، پول درمی آورد. این روند را متوقف 
کنید.«اظهــارات ترامپ در این بــاره با گفته های 
اســتیون منوچن، وزیر خزانه داری آمریکا همسو 

است. منوچن روز پنچشنبه در یک کمیته مجلس 
نمایندگان آمریکا گفت، واشــنگتن با برنامه بانک 
 جهانی برای اعطای وام های چندســاله بلندمدت 
به چین "مخالف" اســت.بانک جهانی در ســال 
مالــی ۲۰۱۹، ۱.۳ میلیــارد دالر وام در اختیــار 
چین قــرار داد که نســبت بــه وام ۲.۴ میلیاردی 
که سال مالی ۲۰۱۷ به این کشــور پرداخت شد، 
کاهش نشــان می داد. با این حال به نظر نمی رسد 
که این کاهش بــرای دولت دونالــد ترامپ کافی 
بوده باشــد. دولــت ترامپ تاکید کرده اســت که 
 پکن برای دریافت کمــک مالی بین المللی بیش از 
حد ثروتمند است.مدیر امور چین در بانک جهانی 
اظهار کرد: این برنامه نشــانگر سیر تکاملی روابط 
 ما با چین است. مشــارکت ما در این زمینه به طرز 

فزاینده ای گزینشی خواهد بود.

دادســتان نیویورک، بار دیگر هالک بانک را نســبت به 
عواقب حاضر نشدن در دادگاه تحریم ها تهدید کرد.

به گزارش نیویورک تایمز، پس ازآن که هالک بانک اعالم 
کرد به دلیل نداشتن شــعبه و تراکنش مالی در آمریکا، 
دادستانی نیویورک را واجد شرایط رسیدگی به اتهامات 
وارده در خصوص پرونده نقض تحریم های ایران نمی داند، 
ریچارد برمان، دادستان نیویورک این بانک را تهدید کرده 
است که در صورت حضور نیافتن در دادگاه، این بانک را 
به فرار قضائی متهم خواهد کرد.هالک بانک در بیانیه ای 
اعالم کرده است که دادگاه آمریکا بیانیه هایی در داخل 
و خارج از محیط دادگاه صادر کرده اســت و با توجه به 
رویکرد فعلی دادگاه، سواالت جدی در خصوص بی طرفی 
این دادگاه وجود دارد. هالــک بانک در ادامه، نقش خود 
طی تاریخ ۸۰ ساله تاسیس اش در اقتصاد ترکیه را حیاتی 
و افتخارآمیز دانسته و افزده است که این بانک به ایفای 

نقش خود در توسعه اقتصاد ترکیه ادامه خواهد داد.هالک 
بانک اخیرا از طرف دادستانی نیویورک به نقض تحریم 
های ایران و انتقال ۲۰ میلیارد دالر از درآمدهای فروش 
نفتی این کشور متهم شده است. اگر چه این بانک هنوز 
از طرف مقامات آمریکایی به طور قطعی مجرم دانســته 
نشده است اما از زمان دستگیری رضا ضراب، تاجر طالی 
ایرانی- ترکــی نام آن در پرونده های ایران تکرار شــده 
است. آقای ضراب سال ۲۰۱۵ و در جریان سفر تفریحی 
به فلوریدا بازداشت شد.به گفته برمان، در پرونده هالک 
بانک، اتهاماتی متوجه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه، بوزداغ، وزیر دادگســتری و برات آلبایراک، وزیر 
دارایی و داماد اردوغان شــده اســت. هم چنین مهمت 
شمشک، معاون سابق نخست وزیر ترکیه و مولود چاووش 
 اوغلو، وزیر خارجه ترکیه از دیگر کســانی هســتند که 

نام شان در این پرونده دیده می شود.

وزیران علوم و بهداشت با تقدیم الیحه ساماندهی سهمیه های 
ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی به هیات دولت، پیشنهاد 
لغو مصوبه تســهیالت فرزندان اعضای هیأت علمی را ارائه 
کردند.این الیحه در سه صفحه مشــتمل بر یک مقدمه و 
۱۰ ماده تهیه و تدوین شــده و با امضــای منصور غالمی و 
ســعید نمکی وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت 
و درمان به دبیرخانه هیات دولت ارسال شد.در مقدمه این 
الیحه آمده است: در تبعیت اسناد باالدستی سیاست های 
کلی علم و فناوری مبنی بر اصالح نظام پذیرش دانشــجو و 
توجه ویژه به استعداد و عالقه مندی دانشجویان در انتخاب 
رشته تحصیلی و توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات تحصیل و 
تحقیق در آموزش عالی سراسر کشور این الیحه به دبیرخانه 
هیأت دولت ارسال شد.در این الیحه با اشاره به سهمیه های 
کنکور تاکید شده اســت: در آزمون سراسری برای پذیرش 
دانشجو در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، 
کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای، سهمیه های 

پذیرش به صورت آزاد، مناطق)یک، دو و ســه( و ایثارگران 
اســت.در تمام آزمون ها پنج درصد از ظرفیت تعیین شده 
در هر کد رشته محل به صورت اضافه به تمام داوطلبان و به 
صورت آزاد و رقابتی اختصاص می یابد.تمام قوانین و مقررات 
مصوب ابالغی مجلس شورای اسالمی، شورای عالی انقالب 
فرهنگی و کمیته های مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و 
شورای هدایت استعدادهاید درخشان در خصوص نحوه اعمال 
سهمیه ها در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی)شامل بومی 
گزینی، قانون عدالت آموزشی، سهمیه های مندرج در قانون 
 خدمات رسانی به ایثارگران و اصالحات بعد آن، قانون ورود 
رزمندگان به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، سهمیه 
های مربوط بــه کارگر نمونه، قهرمانان ورزشــی، حافظان 
قرآن، دانشجوی نمونه کشــوری، بهیاری و غیره( لغو و این 
قانون جایگزین آن ها می شود و پس از آن امکان ایجاد هیچ 
گونه سهمیه جدیدی به جز موارد مندرج در این قانون وجود 
ندارد. به گزارش ایرنا، تسهیالت نقل و انتقال و تغییر رشته 

فرزندان اعضای هیات علمی مصوب ۷۳۵ جلسه مورخ ۲۵ 
تیر ۹۲ شورای عالی انقالب فرهنگی است.در این مصوبه آمده 
است: هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم گیری درخصوص 
نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز 
آموزشــی و پژوهشــی که در آزمون های سراسری ورود به 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می شوند، به 
وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تفویض می شود.
این مصوبه در ماه های گذشته حواشی بسیاری   بدنبال داشت 
و منتقدان ضمن تاکید بر حذف این امتیاز آن را تبعیض آمیز 
دانستند.ابراهیم خدایی رییس ســازمان سنجش آموزش 
کشــور پیش از این به خبرگزاری ایرنا اعــالم کرده بود که 
هر ســال به طور متوســط حدود هزار و ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از 
تسهیالت اعضای هیأت علمی استفاده کرده و بعد از قبولی در 
آزمون، از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر منتقل می شوند یا در 

دانشگاه ها تغییر رشته می دهند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران: ۳۲ شرکت 
اروپایی برای همکاری با شــرکت های ایرانی در صنعت 
نفت اعالم آمادگی کرده اند؛ اما این شــرکت ها شــرط 
گذاشــته اند که در صورتی در قالب اینســتکس آماده 
همکاری با شرکت های ایرانی هســتند که وزارت نفت 
ایران، شــرکت های خصوصی را ضمانت کند.وی افزود: 
اولین راهبرد ما باید راهبرد تولید برای بازار داخلی باشد 
و باید سیاست جانشــینی واردات را به عنوان یک اصل 
مهم مورد توجه قرار دهیم، چرا که ظرفیت های بسیاری 
در بازار داخلی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن را 
واردات تصاحب کرده، در حالی که می توان با ظرفیت های 
داخلی نیاز داخلــی را تأمین کرد.پدیــدار با بیان اینکه 
"در بخش ساخت داخل گه گاه بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد 
ظرفیت تولید داخلی داریم"، گفت: ظرفیت های عملیاتی 
بسیار از ظرفیت های اسمی کمتر است و علت آن را هم 
باید در ترکیب متعادل ســبد مدیریت اقتصادی کشور 

جستجو کرد.
وی ادامه داد: حدود ۸۴ درصد ســبد مدیریت اقتصادی 
کشور در دســت بخش خصوصی نیســت به طوری که 
حدود ۲۱ درصد در دســت شــرکت هــای خصوصی، 
حدود ۲۱ درصد در دســت صندوق های بازنشســتگی 
و حدود ۴۲ درصد در دســت دولت است و سهم بخش 
خصوصی از اقتصاد کشور حدود ۱۶ درصد است.رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: سهم 
۱۶ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشــور درحالی 
است که بخش خصوصی در کشــور ایران در زمینه های 
تولید و بازرگانــی ظرفیت ۵۶ درصد اقتصاد کشــور را 
دارد و این بســیار ارزشمند اســت.پدیدار با بیان اینکه 
"در این مقطع ما فقط واردات فناوری و دانش فنی نیاز 
داریم نه واردات کاال"، گفت: خودکفایی ملی یک شعار 
نیست بلکه واقعیتی اســت که باید به سمت آن برویم و 
علت این ضرورت نیز مزیت های نسبی چون منابع قابل 

توجه انرژی، نیروی کار متخصص و نوآوری های صنعتی 
است که در کشــور به وجود آمده و در دست داریم.وی 
افزود: در بخش پایین دســتی صنعت نفــت عمدتاً در 
بخش تجهیزات نیاز بــه تجمیع تــوان و انتقال دانش 
 فنی داریم که در نخســتین نمایشگاه بین المللی صنایع 
پایین دستی نفت، فعاالن این عرصه فرصت مغتنمی برای 
ارائه دستاوردها و بهره گیری از بستر ایجاد شده به منظور 
تعامل با صاحبان فناوری را دارند.رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: در سالهای اخیر در اتاق 
بازرگانی ایران با ۱۱۴ شرکت کوچک و متوسط اروپایی 
مذاکره کردیم که در نهایت از این تعداد ۳۲ شرکت برای 
همکاری با شــرکت های ایرانی در صنعــت نفت اعالم 
آمادگی کرده اند اما این شرکت ها شرط گذاشته اند که در 
صورتی در قالب اینستکس آماده همکاری با شرکت های 
 ایرانی هســتیم که وزارت نفــت ایران، شــرکت های 

خصوصی را ضمانت کند.

چگونه رمز دوم یک بار مصرف را فعال کنیم؟

تهدید مجدد ترکیه توسط آمریکا در خصوص پرونده تحریم های ایرانمداخله ترامپ در امور بانک جهانیقیمت  کاالهای  اساسی در مهرماه چگونه تغییر کرد؟

اعالم آمادگی ۳۲ شرکت اروپایی برای همکاری با صنعت نفت ایرانپیشنهاد لغو تسهیالت  فرزندان اعضای هیات علمی به دولت
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 زمینه  حضور و فعالیت استارت آپ ها و 
دانش بنیان ها در صنعت گردشگری تقویت شد

 استارت آپ های گردشگری 
 براي گرفتن مجوز متولي

 مشخصي ندارند

به نگاه نوآورانه  در 
 صنعت گردشگری

  نیاز  داریم

پروژه نوردگرم ۲ موجب 
خودکفایی  تولید  فوالد  بدنه 

خودرو  در  داخل کشور  می شود

 سهم اوپکی ها و غیراوپکی ها 
از توافق کاهش تولید نفت

لغو   معافیت های
 مالیاتی  نیازمند
 مصوبه مجلس
 است

دژپسند:
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تامیــن بخشــی از منابع 
بودجه از طریــق فروش 
اوراق در صورتــی که بازار 
اوراق سالمی به وجود آید 

و عایدی حاصل...

  کمیل طیبی، کارشــناس 
اقتصادی
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دور باطل  وام دهی  
 میلیاردی  به

  اپ های  بومی

فشار گرانی بنزین بر بازارها، اقالم 
بیشتری از سبد خرید خانوارها حذف کرد 

سفره خالی یلدای 98

دولت چشم خود  را  روی بسیاری از فرارهای مالیاتی به دلیل مصلحت اندیشی  بسته  است

فرارآسان  و قانونی  از مالیات  
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تسهیالت دهی   رانتی   در   بانک ها
نهادهای   ناظر   نسبت   به    تخلفات    بانک ها     با     تسامح    رفتار   می کنند

ایجاد  شرکت های اقماری ،   معامالت    صوری  و سودهای    موهوم    بخشی    از  تخلفات    بانک هاست

در نیمه اردیبهشت سال گذشته پژوهشکده IT مرکز 
تحقیقات مخابــرات ایران اعالم کــرد که موتورهای 
جستجوی بومی آماده به کارگیری توسط دستگاه های 
اجرایی اســت. در آن زمان اعالم شــد که موتورهای 
جستجوگر بومی به سطح قابل قبولی از ارائه سرویس 
رسیده اند. اما با قطع اینترنت در روزهای اخیر و مراجع 
متعدد مردم به این سرویس ها نشــان داد موتورهای 
جستجوگر بومی دچار مشکالت بسیاری است. قطعی 
اینترنت در ایران سبب شد تا مشخص شود موتورهای 
جستجوی  ایرانی که میلیاردها تومان خرج توسعه آنها 
شــده عمال کاربرد چندانی ندارند. در پی باال گرفتن 

اعتراضات مردمی به افزایش...

کمتر از دو هفته به شب یلدا باقی مانده و قیمت میوه و 
اقالم مورد نیاز برای این شب با نوسان قیمتی بسیاری 
در بازار روبرو است. افزایش قیمت بنزین با   وجود وعده 
های مســئوالن اثرات خود را بر روی بازارها گذاشته 
و گرانی چندباره بــه تدریج به تمام بازارها رســیده 
 اســت. با اینکه وعده داده شــده بود که گرانی بنزین 
هیچ گونه تاثیری بر قیمت دیگر کاالها نخواهد گذاشت 
اما شــواهد نشــان می دهد که در بازار میوه وتره بار 
بیشترین افزایش قیمت وجود دارد. میوه یکی از مهم 
ترین اقالم شب یلداست که با گرانی اخیر کمتر خانواده 
ای خواهد توانست مانند گذشته از میوه بر سر سفره 

شب یلدای خود استفاده کند. آخرین ...



اقتصاد2
ایران وجهان

ظرفیت همه شهرهای همدان و یزد پُر شد
استقبال بی سابقه از مسکن ملی

در حالی که تنها ۳ ساعت از آغاز ثبت نام طرح 
ملی مسکن در ۵ اســتان می گذرد، ظرفیت 
ثبت نام در همه شهرهای استان همدان و یزد 
تکمیل شد. به گزارش مهر، در حالی که تنها 
سه ســاعت از آغاز دوباره ثبت نام طرح ملی 
مسکن در ۵ اســتان چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان، همدان، کرمانشاه و یزد می گذرد، 
اما ظرفیت ثبت نام در همه شهرهای استان 
های همدان و یزد پر شده و سامانه اجازه ورود 

به متقاضیان جدید را نمی دهد.
در حال حاضــر امکان ثبت نام در شــهرهای 
همــدان، اســدآباد، مالیــر، نهاونــد، بهار و 
کبودرآهنگ )در اســتان همدانش(، اردکان، 
بافق، میبد، یــزد و ابرکوه )در اســتان یزد(، 
قصرشیرین، سنقر، جوانرود، کرمانشاه، کنگاور، 
صحنه، روانسر، گیالن غرب و اسالم آباد غرب 
)در استان کرمانشــاه(، اندیمشک، ماهشهر، 
بهبهان و دزفول )در استان خوزستان(، اردل، 
بروجن، سامان، شــهرکرد، فارسان و لردگان 
)در استان چهارمحل و بختیاری( وجود ندارد.

گفتنی اســت بر اســاس اعالم وزارت راه و 
شهرســازی ثبت نام در اســتان هایی که از 
امروز آغاز شــده، ظــرف ۳ روز ادامه دارد و 
از ســه شــنبه )۱۹ آذر( نیز ۵ استان جدید 
 امکان ثبت نام در طرح ملی مســکن را دارا 

خواهند شد.

وزیر اقتصاد:
۹ هزار میلیارد تومان از بخش 

فرار مالیاتی وصول شد
وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: هشــت ماهه 
امسال ۹ هزار میلیارد تومان از رقم ٤٠ هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی وصول شده و درآمدهای مالیاتی 

دولت افزایش یافته است.
فرهاد دژپسند روز شــنبه به مناسبت ۱٦ آذر در 
مراسم روز دانشجو در دانشگاه الزهرا حاضر شد و 

به سواالت اقتصادی دانشجویان پاسخ داد.
وی  پیرامون عملکرد دولت در بخش اجرای اقتصاد 
مقاومتی به دانشجویان گفت: بعد از ابالغ اقتصاد 
مقاومتی در ســال ۹٢؛ بالفاصله وظیفه اجرایی 
تمامی دستگاهها تعیین و مشخص شد، که هر 
دستگاهی در چه دوره زمانی موظف به انجام چه 

برنامه ای است.
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که فکر می کنید چه 
سیاستی منجر به خودکفایی ما در تولید گندم شد، 
گفت: سال ۹۱ واردکننده گندم بودیم، اما اکنون 
بدون اینکه سطح زیر کشــت را افزایش دهیم به 

خودکفایی رسیدیم و تا ۹ ماه ذخیره گندم داریم.
وی در ارتباط با درآمدهای مالیاتی کشور افزود: 
به واسطه عملکرد دولت در هشت ماهه گذشته 
توانســتیم به درامدهای مورد انتظــار مالیاتی 
دســتیابیم و از رقم ٤٠ هزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی تا پایان آبان ۹ هزارمیلیارد تومان وصول 
شد. وی  در پاسخ به انتقاد دانشجویان در زمینه 
معافیت مالیاتی هنرمندان و پزشکان گفت: لغو 
معافیت های مالیاتی نیازمند مصوبه مجلس است 
و معافیت مالیاتی با دستور وزیر و هیچ مقام دولتی 
اجرا یا لغو نمی شود. وزیر اقتصاد ضمن رد اتهام به 
دولت برای دریافتن نکردن  مالیات از سلبیرتی ها 
برای حمایت های انتخاباتی، گفت: دولت در الیحه 
جامع مالیاتی که قرار است در مجلس بررسی شود، 
خواستار تغییراتی در بخش معافیت ها است و این 

وصله ها به دولت نمی چسبد.
دژپسند در پاسخ به انتقاد دانشجویان در ارتباط 
با دلیل وضع نشــدن مالیات در مناطق آزاد نیز 
گفت: این موضوع هم در مجلس به پیشنهاد دولت 
درحال بررسی است و دو دیدگاه درباره آن وجود 

دارد، اما با نظر نمایندگان جمع بندی می شود.
وی در ارتباط با شایعه حل کسری بودجه دولت 
با سهمیه بندی قیمت بنزین نیز به دانشجویان 
توضیح داد: یک ریــال از درآمد حاصل از اصالح 
قیمت بنزین به خزانه دولت بابت بودجه عمومی 
واریز نشده است و صد درصد درامد به عنوان کمک 
معیشتی به مردم تعلق خواهد گرفت.وزیر اقتصاد 
گفت: از رقم بودجه ۳٨٦ هزار میلیاردی تومانی 
امســال، رقم ۱۳۳ هزار میلیارد آن از درآمدهای 
مالیاتی است که نشــان دهنده همت دولت در 
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.دژپسند 
گفت: از سال ۹۱ تا کنون دو سال نرخ رشد سرمایه 
گذاری مثبت بوده و جــذب تامین کننده مالی 
)فاینانسور( در شرایط تحریم بسیار سخت است، 
ضمن اینکــه قانون اجازه تامیــن مالی خارجی 
سالیانه ۹٠ میلیارد دالر را به ما می دهد و بنابراین 
دریافت وام کار غیرقانونــی نبوده و بهترین و کم 

خرجترین روش در شرایط فعلی کشور است.

اخبار

رقم پیشنهادی درآمدهای 
مالیاتــی در الیحــه بودجه 
ســال ۹۹ حاکی از رشد ٢۳ 
درصدی این درآمدها است 
که البته چگونگی آن و اینکه 
از چه روشی قرار است به دست آید، مشخص نیست. با 
توجه به جزئیات منتشر شده در خصوص بودجه سال ۹۹ 
و همچنین برنامه هایی که قرار بود دولت از اصالح ساختار 
مالیاتی به دست آورد، ابتدای بررسی موضوع باید به چند 
مسئله اساسی پاسخ داد. اول اینکه آیا ۱7۵ هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی لحاظ شده در بودجه سال ۹۹ کفاف 
مخارج دولت با وجود مشکالت کسری بودجه و همچنین 
کاهش شدید سهم درآمدهای نفتی در بودجه را خواهد 
داد؟ دومین موضوع این است که دولت شعارهای خود 
مبنی بر اصالح ساختار مالیات، اخذ مالیات از ثروتمندان 
و طبقات مرفه، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه ، 
حذف معافیت های مالیاتی، افزایش پایه های مالیاتی و... 
را محقق خواهد کرد؟ سومین مسئله برنامه ای است که 
دولت به منظور جبران کسری درآمد خود باید اجرا کند. 
آیا این برنامه را در آینده فروشی یعنی انتشار اوراق بدهی 
دنبال می کند یا اینکه در حوزه مالیات ها به سمت وصول 

مطالبات و جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد رفت؟

بررسی اعداد و ارقام اولیه از الیحه بودجه سال ۹۹ نشان 
می دهد، حدود ٢٨٠ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه 
با درآمدهای نفتی و فــروش اوراق و منابع دیگر تامین 
خواهد که از مجموع اطالعات کسب شده رقمی نزدیک 
به ٢٦٠ هزار میلیارد تومان از نفت و مالیات در نظر گرفته 
شده است و پیش بینی می شود رقمی نزدیک به ٢٢٠هزار 

میلیارد تومان باقی ماند که احتماال از محل فروش اوراق 
تامین شود. یعنی بخش اعظمی از منابع از طریق انتشار 

اوراق قرار است به دست آید.
هرچند طبق قانون برنامه ششــم توسعه، سقف مجاز 
دولت برای انتشــار اوراق مالی در سال آتی معادل ۵٠ 
هزار میلیارد تومان است اما در راستای تحقق درآمدهای 

بودجه از مسیر انتشار اوراق، چنین به نظر می آید که به 
دولت اجازه داده شده تا از این سقف نیز عبور کند. 

در حالی که کارشناسان معتقدند مهم ترین گزینه دولت 
برای جبران کسری بودجه باید منابع حاصل از مالیات 
و جلوگیری از حجم گسترده فرارهای مالیاتی است نه 
انتشار اوراق . اما آیا دولت از پس گروه های قدرت و ذی 
نفعان اجرای ناقص قانون مالیات در کشور بر خواهد آمد؟
در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از 
میزان کسری بودجه دولت در سال آینده می گوید: آنچه 
مسلم است اینکه دولت برای سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵٠ 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. دیوان 
محاسبات در گزارشی که به مجلس ارائه داده، برآورده 
کرده که اگر دولت بتواند جلــوی فرار مالیاتی را بگیرد 
حدود ٢۵٠ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. 
یعنی اگر دولت بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد نیاز به 

آینده فروشی نخواهد داشت.
در کنار درآمدهای مالیاتی گزینه های دیگری نیز پیش 
پای دولت برای جبران کسری بودجه و افزایش درآمد 
وجود دارد که از جمله آن اصالح نظــام یارانه پنهان و 
مولدســازی دارایی های دولت است که البته با افزایش 
قیمت بنزین تا حدی در راستای تحقق مورد اول گام هایی 
برداشته شده است. اما در راستای افزایش مودیان مالیاتی 
تا کنون هیچ گام عملیاتی علی رغم همه شعارها و طرح ها 

ارائه نشده است.

ســهم ۹٠ درصدی بانک ها 
در تامین مالی باعث شــده 
نظام بانکی نقــش کلیدی 
در چگونگــی فعالیت های 
اقتصادی و پیشبرد آن داشته 
باشند. اما عدم کارایی نظام بانکی و به ویژه نبود شفافیت 
در این نظام طی ســال های مختلف، باعث شده بخش 
عظیمی از اهداف اقتصادی کشور در بخش های مولد بر 
باد برود و بانک ها ابزار مهمی برای سودجویی بخش های 
غیرشفاف اقتصاد کشور باشند. نمونه این امر تخلفات 
برخی از بانک های خصوصی در پرداخت تسهیالت به 

مشتریان و هدایت نادرست منابع بانکی است.
شاید به دلیل همین مشــکالت بود که وزیر اقتصاد در 
ابتدای تصدی سمت مدیریتی خود بر اصالح ساختار 
نظام بانکی تاکید کرد. ایجاد شفافیت در نظام بانکی نیز 
یکی از موراد مورد تاکید رئیس کل بانک مرکزی بوده 
است. اما معلوم نیست نظام بانکی کی در مسیر شفافی 
قرار می گیرد؟ و از سویی  ایجاد شفافیت در نظام بانکی به 

چه ضمانت اجرایی نیاز خواهد داشت؟
از نمونه های  تخلفات در بانک های خصوصی، پرداخت 
سود روزشــمار به مشــتریان علی رغم ممنوعیت آن 
طی چند ماه اخیر بوده است. همچنین به واسطه عدم 

پایبندی برخی از بانک ها به اجرای قانون، برخی افراد 
به واسطه رانت و نفوذشان در هیأت مدیره های بانکی، 
توانسته اند در مدت کوتاهی به سودهای کالن برسند که 
در ابتدای سال شاهد آشکار شدن پرونده برخی از عوامل 
این رانت ها بوده ایم. اما مسئله این است که این تخلفات 
هنوز ادامه دار اســت. تازه ترین این تخلفات به اقدامات 
برخی از بانک های خصوصی در پرداخت تسهیالت به 

شرکت های صوری و اقماری همدیگر است.

در همین رابطه رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد 
اقتصادی مجلس با بیــان اینکه منابع برخی بانک های 
خصوصی برای معامالت غیرقانونی هستند، گفت: دو 
بانک خصوصی حدود 7 هزار میلیارد تومان تسهیالت به 

شرکت های صوری و اقماری یکدیگر داده اند.
امیر خجسته در خصوص فعالیت بانک های خصوصی 
و پشــت پرده تخلفات در برخی از این بانک ها گفت: 
نوع فعالیت برخــی از بانک هــای خصوصی موجب 

شــده تا زمینه برای سوءاســتفاده های مالی عده ای 
 فرصت طلب در پشــت پرده تعــدادی از این بانک ها 

مهیا شود.
خجسته ادامه داد: در این بین دو بانک خصوصی در قالب 
تأسیس ٦٠ شرکت و برای هر بانک ۳٠ شرکت فقط به 
قصد اخذ تسهیالت از یکدیگر توانسته اند هرکدام مبلغ ۳ 
هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان به یکدیگر تسهیالت بدهند که 
در مجموع 7 هزار میلیارد تومان از سپرده های مردمی نزد 
این دو بانک که رقمی بیش از سرمایه اصلی این دو بانک 

است در معرض خطر قرار دارد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس 
با اشــاره به اینکه صورت های مالی بدون تراز بعضی از 
این بانک ها موجب شــده صورت های مالی آنها مملو 
از ســودهای موهوم و زیان های آشــکار باشد، عنوان 
کرد: طبق یکی از بررســی های صورت گرفته در یکی 
از بانک ها با ایجاد معامالت صوری در بین شرکت های 
زیرمجموعه توانسته اند به صورت صوری مبلغ ۵ هزار و 
٢٠٠ میلیارد تومان سود موهوم و کاغذی شناسایی کنند 
که متاسفانه این اقدامات توسط شرکت های حسابرسی 
نیز حساب سازی شده اســت، همچنین تخلفاتی نیز 
جهت احداث پروژه های خود در شهرداری ها دارند که 
از سوی فراکسیون به طور تخصصی در حال بررسی بوده 
و در صورت حصول نتیجه بالفاصله به قوه قضائیه برای 

رسیدگی فرستاده خواهد شد.

دولت چشم خود را روی بسیاری از فرارهای مالیاتی به دلیل مصلحت اندیشی  بسته است

فرارآسان  وقانونی  از مالیات

نهادهای ناظر نسبت به تخلفات بانک ها با تسامح رفتار  می کنند

تسهیالت دهی   رانتی   در   بانک ها

ســهم اوپکی ها و غیراوپکی ها از 
توافق کاهش تولید نفت

اعضــای اوپــک پــالس روز جمعــه توافق 
کردند تا میــزان تولیدات روزانــه نفت خام 
خــود در بــازه ژانویه تــا مــارس را جمعا 
۵٠۳ هزار بشــکه دیگــر کاهــش داده و در 
 مجمــوع بــه ۱.7 میلیــون بشــکه در روز

 برسانند. 
به گزارش اس اندپی گلوبــال پالتز، اعضای 
اوپک و تولیدکنندگان متحد غیراوپکی آنها 
روز جمعــه توافق کردند تا میــزان تولیدات 
روزانه نفت خام خود در بازه ژانویه تا مارس را 
جمعا ۵٠۳ هزار بشکه دیگر کاهش داده و این 
کاهش را در مجموع به ۱.7 میلیون بشکه در 

روز برسانند.
تنها چند ســاعت پس از ایــن توافق اعضای 
این گروه در مصاحبه بــا خبرنگاران از میزان 

سهمیه کاهش تولیدات خود خبر دادند. 
طی این توافق اعضای اوپــک روی هم رفته 
تولیدات روزانه خود را ۳7٢ هزار بشکه دیگر 
و متحدان غیر اوپکی روی هم رفته تولیدات 
خود را ۱۳۱ هزار  بشکه در روز کاهش خواهند 

داد. 
روسیه توافق کرد که کاهش تولید روزانه فعلی 
خود را که برابر با ٢٢٨ هزار بشــکه است، 7٠ 
هزار بشکه دیگر بیشتر کرده و آن را به ۳٠٠ 

هزار بشکه در روز برساند. 
از عربستان ســعودی هم خواسته شده است 
که در بازه ژانویه تا مــارس، تولیدات روزانه 
خود را ۱٦7 هزار بشــکه دیگر کاهش دهد. 
وزیر نفت عربســتان در گفتگو با خبرنگاران 
با اعالم این که عربســتان روزانــه ٤٠٠ هزار 
بشــکه دیگر هم به صورت داوطلبانه از تولید 
خود خواهد کاست، بازارها را سوپرایز کرد. به 
این ترتیب میزان کل کاهش تولیدات جدید 
 اوپک پالس بــه ٢.۱ میلیون بشــکه در روز 

خواهد رسید.

آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری 
سومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای 

بانک پاسارگاد مشخص شد
 پس از طی مرحله داوری، ٦7 فیلم و ایده جهت 
گزینش نهایی توســط هیأت داوران جشــنواره 
فیلم ۱٨٠ ثانیه ای بانک پاسارگاد، انتخاب شدند. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، از بین 
٤٢٠ اثر که شایســته ی حضور در مرحله داوری 
سومین جشنواره فیلم ۱٨٠ ثانیه ای بانک پاسارگاد 
شناخته شده بودند، در نهایت ٦7 اثر اعم از فیلم و 

ایده جهت داوری نهایی برگزیده شدند.
بر اســاس این خبر، ســومین جشــنواره فیلم 
۱٨٠ ثانیــه ای بانک پاســارگاد، بــا محورهای 
مسئولیت های اجتماعی شامل "تکریم خانواده، 
حفظ منابع  طبیعی و محیط  زیست، اهدای عضو 
و همدلی و همبستگی ملی در مواجهه با بالیای 
طبیعی" و همچنین حمایت از تولید ملی در بستر 
اقتصاد مقاومتی برگزار شد. این دوره از جشنواره که 
با هدف شناسایی استعدادها و جلب افکار عمومی 
به محورهای تعیین شده برپا شد، مورد استقبال 
عالقمندان قرار گرفت و پس از طی مراحل مختلف 
داوری، ٦7 اثر به مرحله ی نهایی داوری راه یافت. 
گفتنی است به زودی اسامی راه یافتگان به بخش 
داوری نهایی و همچنین تاریخ برگزاری مراســم 
اختتامیه جشنواره، از طریق سایت بانک پاسارگاد 
به نشانی www.bpi.ir و ســایت جشنواره به 
نشانی www.pasargadfilmfest.ir اعالم 

خواهد شد.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن تشریح کرد
الگوی حمایتی بانک مسکن از 

ساخت و ساز در بافت فرسوده
مدیر امور اعتباری بانک مسکن حمایت و پشتیبانی 
از تولید و عرضه مسکن در بافت فرسوده شهرها را 
یکی از مهم ترین محورهای سیاست های اعتباری 

این بانک اعالم کرد.
محمد حسن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک 
مسکن با بیان اینکه بانک مسکن طی سال های 
اخیر حمایت ویژه ای از تولید و عرضه مســکن 
در بافت فرسوده داشته اســت، به پایگاه خبری 
بانک مســکن-هیبنا، گفت: یکــی از مهم ترین 
محورهای حمایتی در حوزه تخصیص اعتبار برای 
پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی بانک مسکن در 
محدوده هسته قدیمی شهرها برای افزایش سرعت 
بازآفرینی و نوسازی بوده است. در این راستا نیز تنها 

بانک عامل فعال در این حوزه محسوب می شود.

خبر

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هفتم،شماره 17۹6| یکشنبه  17  آذر ماه 13۹8

رئیس سازمان برنامه با تشــریح جزئیات مهم الیحه 
بودجه ۹۹، با تاکید براینکه سال آینده ریالی از درآمد 
نفــت در بودجه جــاری هزینه نخواهد شــد، گفت: 
٤٨هزارمیلیارد تومان درآمد فروش نفت پیش بینی 
شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: 
شاید ویژگی اصلی و متفاوت الیحه بودجه ۹۹ نسبت 
به بودجه سال های قبل، تاثیر و مالحظاتی است که 
شرایط تحریمی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ این 
بودجه برای اولین سالی است که متقارن با ظالمانه ترین 
تحریم ها، تدوین شده است.  معاون رئیس جمهور افزود: 
سعی کردیم کمترین وابستگی را به متغیرهای برون زا 
همچون صادرات نفت داشته باشیم. حتی نسبت به 
سال گذشته منابع نفتی را به یک سوم تقلیل دادیم. 
آن مقداری هم که از صادرات نفت منابعی به دست آید 
صرف طرح های عمرانی خواهیم کرد. حتی یک ریال در 
اموری غیر از طرح های عمرانی، استفاده نخواهیم کرد.

نوبخت گفت: رقم دیگری که از راه واگذاری دارایی های 

مالی دولت به دســت آید، صرف بازپرداخت تعهدات 
)بدهی ها( طرح های عمرانی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه 7٠ هزار میلیارد تومان برای بودجه 
عمرانی پیش بینی کرده ایم، اظهار داشت: با این بودجه 
می توانیم چند کیلومتر راه آهن جدید در کشور بهره 

برداری کنیم.
 نوبخت ادامه داد: در کل بودجــه طرح های عمرانی 
نسبت به سال قبل رشد بیش از ۵ درصدی یافته است؛ 
البته هزینه های جاری رشد ٤ درصدی داشته است 
اما از دل این هزینه ها، ۱۵ درصد برای افزایش حقوق 
شاغالن و بازنشســتگان در نظر گرفته ایم. وی گفت: 
کل صادرات نفت کمتر از ٤7 تا ٤٨ هزار میلیارد تومان 
است در حالیکه ما 7٠ هزار میلیارد تومان برای طرح 

های عمرانی ســرمایه گذاری خواهیم کرد. نوبخت با 
اشاره به بخش مصارف الیحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: 
مصارف را در ٢ بخش بر اساس سیاست ها تهیه کردیم؛ 
در هزینه های جاری برای جبران قدرت خرید مردم، 
۱۵ درصد حقوق ها افزایش یافته است، ٦ هزار میلیارد 
تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر 
گرفتیم، ٢ هزار میلیارد تومان برای طرح رتبه بندی 
کردن فرهنگیان پیش بینی کردیم، یارانه نقدی به مثابه 
قبل پرداخت می شود و ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه 
از محل حمایت معیشتی پرداخت خواهد شد. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه طرح های 
عمرانی با اولویت بندی در دستور کار قرار دارند، گفت: 
مهار تورم را از دو طریق پیش خواهیم برد؛ نخست اینکه 

ریالی از بودجه از پول پر قدرت تورم زا تهیه نمی شود؛ 
کاالهای اساسی با همان نرخ ارز ٤٢٠٠ تومان تامین 
خواهد شد، حتی ارز نیمایی را در محاسباتمان )غیر 
از کاالهای اساســی( در حد ٨ تا ٨۵٠٠ تومان در نظر 
گرفتیم. تالش اســت قیمت ارز همچنان در کنترل 
باشد. وی به اهداف الیحه بودجه ۹۹ اشاره کرد و افزود: 
اشتغال هدف نخست ماست؛ برای افزایش یک میلیون 
فرصت شغلی برنامه ریزی کرده ایم و عالوه بر الیحه 
بودجه برنامه مجزایی به مجلس ارائه کردیم. در مجموع 
٢7 هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان برای ایجاد شغل پیش 
بینی کردیم.نوبخت ادامه داد: تولید هدف دوم ماست 
که به صورت ویژه مورد حمایت خواهد بود؛ در مجموع 
۳٠٠ هزار میلیارد تومان دولت و شرکت های دولتی 
سرمایه گذاری خواهند کرد تا تولید باال رود و سال بعد 
از رکود خارج و رشد مثبت اقتصادی را داشته باشیم. 
البته برنامه جداگانــه ای در این خصوص به مجلس 

ارائه می کنیم.
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نرخ دالر به مرز ۱۳ هزار تومان نزدیک شد
نرخ دالر در صرافی های بانکی( با رشد ۲۰۰ تومانی قیمت نسبت به روز پنجشنبه به رقم ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت، بهای دالر نیز به ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان رسید.

نرخ خرید هر دالر در تابلوی صرافی های بانکی ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان و فروش ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان درج شد. فاصله نرخ خرید و فروش دالر در صرافی های بانکی به ۳۵۰ تومان رسید 
در حالی که این فاصله در روزهای قبل حدود ۱۰۰ تومان بوده است. نرخ خرید هر یورو نیز ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان و فروش ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان شد. مربوط می شود، استمرار مدیریت 

اصولی بازار است. لذا این اطمینان را به مردم می دهم که همچون گذشته بانک مرکزی تمام تالش خود را برای برگرداندن ثبات الزم به بازار ارز به کار خواهد گرفت.

شرط کارایی فروش اوراق
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

تامین بخشی از منابع بودجه از طریق فروش اوراق در صورتی که بازار اوراق سالمی به وجود آید و عایدی حاصل از خرید و فروش اوراق قرضه از ناحیه دولت به جامعه برگردد، جریان گردش سرمایه داخلی را ایجاد می کند و به سود اقتصاد 
است. یعنی فروش اوراق باید صرف جبران کسری بودجه شود و در راستای تحقق پروژه های عمرانی باشد. اما در صورتی که صرف هزینه های جاری شده، مولد بودن اقدام حاصل از فروش این اوراق زیر سوال خواهد رفت. فروش اوراق برای 
تامین منابع بودجه عمرانی از محل منابع مردمی است و تنها در این صورت است که اثر مثبت و کارایی دارد. بنابراین چگونگی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق نتایج حاصل از انتشار آن را در جامعه تعیین خواهد کرد. اما در رابطه با 
درآمدهای مالیاتی موضوع اندکی متفاوت است. باید در نظر داشت که همیشه صددرصد درآمدهایی که دولت پیش بینی می کند، به دست نمی آید. یعنی اگر میزان ۱7۵ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده، توقع 
نداشته باشیم صددرصد آن محقق شود. از سویی تحقق درآمدهای مالیاتی وابسته به میزان درآمد مردم و شرکت هاست، معلوم نیست این درآمدها به اندازه مورد نظر و یا سقف مشخص برسد. همیشه ظرفیت های اقتصادی کامل نمی شود. 
پس افق درآمدهای مالیاتی مبهم است. اما در صورتی که دولت این منابع را با افزایش پایه های جدید مالیاتی و اخذ مالیات از افراد و شرکت های مالیات گریز، به دست آورد مسئله متفاوت خواهد بود. در حال حاضر به دلیل امتناع همین 
افراد، بودجه با درآمدهای مالیاتی فاصله زیادی دارد. اخذ مالیات از برخی گروه ها صرفا با تصمیم دولت محقق نمی شود. بلکه ضمانت اجرایی حاکمیتی می خواهد. یعنی حاکمیت دولت را در اجرای قانون و اصالح ساختار مالیات یاری دهد.

تسامح با تخلفات مالی بانک ها
امیرعلی سیف الدین، کارشناس اقتصادی

وقتی از نظام بانکی می گوییم، صحبت از نظامی است که مسئولیت مهمی در موضوع تامین مالی کشور دارد واز سویی بخش زیادی از سرمایه های مردم نزد آن امانت است. هر گونه خطا در سیستم بانکی چه خصوصی و چه دولتی، یعنی 
بی توجهی به مال مردم که نمونه آن را در تخلفات موسسات مالی غیرمجاز دیدیم. مهم ترین رسالت نهادهای ناظر برخورد با رفتارهای غیرقانونی نظام بانکی و ریسک آن است. برای مثال در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز قبل از آنکه با 
آن بحران ها روبه رو می شدیم باید، زمینه بروز آن را از بین می بردیم و یا با خاطیان قاطع تر از آن چیزی که هست برخورد می شد. مسئله این است که نهادهای ناظر نسبت به تخلفات مالی بانک ها با تسامح رفتار می کنند. برای مثال رئیس 
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس که صحبت از تخلفات بانک ها در پرداخت تسهیالت می کنند، چه  برنامه ای برای جلوگیری از این تخلفات و مجازات بانیان آن دارند؟ و یا بانک مرکزی در راستای هدایت منابع بانکی به متقاضیان 
واقعی چه اقدامی انجام داده است؟ ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه درس عبرتی برای نظام بانکی داشت؟ و چرا باید تاوان این تخلفات را مردم بپردازند؟ اینها و ده ها سوال دیگر باید پاسخ داده شود تا پرده از واقعیت ها 

برداشت.دست بانک ها برای پرداخت تسهیالت به بخش های غیربازده هنوز باز است. چرا که قانون الزامی در نظام بانکی برای ایجاد شفافیت، ایجاد نکرده است و این مسئله اولویت نظام بانکی نیست.

بانک ها

رئیس سازمان برنامه:

ریالیازپولنفترادربودجهجاریهزینهنمیکنیم
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کمتر از دو هفته به شــب یلدا 
باقی مانده و قیمت میوه و اقالم 
مورد نیاز برای این شب با نوسان 
قیمتی بسیاری در بازار روبرو 
است. افزایش قیمت بنزین به 
رغم وعده های مسئوالن اثرات خود را بر روی بازارها گذاشته 
و گرانی چندباره به تدریج به تمام بازارها رســیده است. با 
اینکه وعده داده شده بود که گرانی بنزین هیچگونه تاثیری 
بر قیمت دیگر کاالها نخواهد گذاشت اما شواهد نشان می 
دهد که در بازار میوه وتره بار بیشترین افزایش قیمت وجود 
دارد. میوه یکی از مهم ترین اقالم شب یلداست که با گرانی 
اخیر کمتر خانواده ای خواهد توانست مانند گذشته از میوه 
بر سر سفره شب یلدای خود استفاده کند. آخرین بررسی ها 
از سطح بازار نشان می دهد که قیمت انار، خرمالو، هندوانه، 
سیب، پرتقال، نارنگی، ازگیل، موز، خیار و بسیاری از اقالم 
دیگر نسبت به هفته های اخیر با نوساناتی در بازار روبرو شده 
که برخی فروشندگان افزایش کرایه های حمل و نقل و برخی 
دیگر شب یلدا را عامل اصلی این گرانی ها مطرح می کنند، 
این در حالی است که مسئوالن امر معتقدند که به سبب رشد 
چشمگیر تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل در صورت 

اعمال نظارت مسئوالن تنظیم بازار و سازمان حمایت، نباید 
نوسانی در بازار محصوالت میوه و تره بار اتفاق بیفتد.

در بازار شیرینی و آجیل هم افزایش قیمت بنزین بر کاهش 
خرید تاثیر داشــته و به دلیل گرانی اخیر بازار با کاهش 
مشتری روبرو شده اســت. به رغم اعالم دست اندکاران 
بازار شیرینی و آجیل هم اکنون مشاهدات میدانی نشان 
می دهد قیمت شیرینی، شکالت و آجیل افزایش داشته و 
برای شب یلدا انتظار افزایش قیمت بیشتری هم می رود. 

این در حالی اســت که مصطفی احمدی رئیس اتحادیه 
خشکبار تهران می گوید: امسال شــب یلدا تغییری در 

قیمت  آجیل و خشکبار نخواهیم داشت. 
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه کمبودی در عرضه 
اقالم مورد مصرف در شب یلدا نداریم و قیمت ها به صورت 
شبانه روزی کنترل می شوند، گفت: طی این هفته قرار 
شده است به سهمیه سوخت حمل و نقل  وانت بارهای 
میادین میوه و تره بار ۱۰۰ لیتر بنزین اضافه شود. قاسم 

نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران درباره وضعیت اقالم 
مورد مصرف در شب یلدا اظهار کرد: کمبودی در عرضه 
اقالم مورد مصرف در شب یلدا نداریم و قیمت ها بصورت 
شبانه روزی کنترل می شوند. رئیس اتاق اصناف تهران 
از شناسایی تعداد واحد های متخلف خبر داد و تصریح 
کرد: طبق آماری که در اختیار ما و ســازمان حمایت از 
تولید کننده و مصرف کننده است، متاسفانه ۶ تا ۷ درصد 
واحدهای صنفی متخلف شناسایی شده اند که برای آنها 
پرونده تشکیل شده است؛ البته برای بار اول به آن ها تذکر 

داده و در صورت تکرار مغازه آن ها را پلمپ می کنیم.
به گفته نوده فراهانی، این میزان تخلفات رشدی نداشت 
است. رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه نرخ بنزین 
بر حمل و نقل تاثیرگذار است، تصریح کرد: درست است 
که بنزین ۵۰ درصد گران شد؛ اما این امر بدین معنا نیست 
که یک کسبه یا واحدصنفی بخواهد بدلیل حمل بار، کاالی 
خود را گران تر بفروشد.نوده فراهانی در پایان گفت: طی 
این هفته قرار شده است به سهمیه سوخت حمل و نقل 
وانت بارهای میادین میوه و تره بار ۱۰۰ لیتر بنزین اضافه 
شود. این امر موجب می شود که به مردم فشاری وارد نشود. 
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه نظارت و بازرسی 
در بازار اقالم اساسی همواره وجود دارد، اظهار کرد: اگر افراد 
افزایشی در نرخ اقالم دیدند می توانند با سامانه ۱۲۴ که 

بصورت آنالین پاسخگوی مردم است تماس بگیرند.

فشار گرانی بنزین بر بازارها، اقالم بیشتری از سبد خرید خانوارها حذف كرد 

سفره خالی یلدای 98

خرید تنقالت در سبد مصرفی کاهش یافته است
علیرضا ارزانی ممقانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 

بازار آجیل و خشکبار در رکود کامل به سر می برد. با توجه به موضوع گرانی بنزین، توجه مردم به خرید تنقالت در 
سبد مصرفی کاهش یافته که همین امر موجب شده تا بازار اقالم آجیل و خشکبار در رکود به سر برد. آجیل یکی از 
اقالم اساسی مورد نیاز شب یلداست که در چند روز اخیر و به دنبال گرانی بنزین شاهد کاهش فروش آن بوده ایم. در 
بازار آجیل و خشکبار نرخ ارز تاثیرگذار بود و  با تصمیم گرانی بنزین این تاثیر دوچندان شده است. بنابراین دوعامل 
تاثیرگذار رکود را بر این بازار حاکم کرده اند و خرید این اقالم از سبد خانواده ها خارج شده است. قبل از گرانی بنزین هم 
اگرچه قیمت ها تاحدودی ثبات داشتند اما خرید کاهش یافت بنابراین در روزهای پیش رو نیز پیش بینی این است 
که آمار خرید به همان منوال باشد.  البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که اقالم یلدایی در برخی مغازه ها و اماکن 
شهری باقیمت های متفوات عرضه می شوند. در این میان می توان گفت که با باال رفتن قیمت کاالهای یلدایی اما قدرت 
خرید مردم در چند سال اخیر تغییر محسوسی نداشته و کمبود نقدینگی و پایین بودن درآمد خانوارهای ایرانی آداب 

یلدایی ایرانیان را نیز تغییر داده است به طوری که سفره یلدایی آنان هرسال کوچک تر می شود.

سودجوها همواره از شرایط به نفع خود استفاده می کنند
اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران

با وجود افزایش قیمت بنزین در بازار میوه و تره بار تغییر خاص قیمت دیده نمی شود. در برخی موارد فقط  
مواردی را شاهد هســتیم که به دلیل گرانی حمل و نقل افزایش قیمت وجود داشته که برای شب یلدا تمام 
بازارهای میوه تحت کنترل و نظارت قرار خواهند گرفت. میوه یکی از اقالم مورد نیاز مردم چه برای شب یلدا و 
چه در روزهای دیگر است. نباید اجازه داد عوامل دیگر  روی قیمت ها تاثیر منفی داشته باشد. افزایش قیمت 
بنزین نباید بهانه ای عده ای برای افزایش قیمت ها باشد.  اما در بازارها شاهد فعالیت عده ای سودجو هستیم که 
از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را می کنند تا جیب مردم را خالی کنند. سودجویان همواره از هر فرصتی 
برای گرانی محصوالت در بازار استفاده می کنند. اگرچه ازدیاد تقاضا در ایام پیک مصرف منجر به نوسان مقطعی 
قیمت میوه در بازار می شود، اما مجدد پس از چند روز قیمت به روال عادی خود در بازار باز می گردد. همچنین 
اگر افزایش قیمت بنزین یک وانت بار را بر کل بار تقسیم کنیم، رقم چشمگیر نیست، از این رو تاکید کرده ایم 

که این موضوع را بر بازار لحاظ نکنند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عضو کمیته رجیســتری تلفن همراه از طرح ســه 
سناریوی جدید دولت برای حمایت از تولید گوشی 
موبایل در داخل کشــور خبر داد.رضا قربانی با اشاره 
به اینکه برای حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل 
در کشور چند گزینه روی میز دولت قرار دارد، گفت: 
یکی از گزینه ها این اســت که حدود ۲۰۰ میلیارد 
تومان بودجه در اختیار اپراتورهای موبایل قرار گیرد 
تا اپراتورها با تولیدکنندگان داخلی، طرح باندلینگ 
را اجرایی کنند. به این معنی که اپراتور همراه با فروش 
سیم کارت، گوشــی ایرانی را به صورت اقساطی به 
خریدار بفروشد و کمک هزینه خرید گوشی روی قبض 

مشترک محاسبه شود.
وی با بیان اینکه این سناریو در راستای کمک به تولید 
گوشی مطرح شده اما کارشناسان آن را یک مسکن 
مقطعی می دانند، افزود: در این زمینه دولت هنوز به 
نتیجه قطعی نرسیده است.عضو هیئت مدیره انجمن 
واردکنندگان گوشــی موبایل با اشــاره به اینکه این 
سناریو برای ســال ۹۹ مدنظر دولت قرار دارد، گفت: 
گزینه دیگری که از سوی دولت مطرح شده این است 
که در تعرفه واردات گوشی موبایل در جهت حمایت از 
تولید، بازنگری شود. به معنای دیگر با توجه به قیمت 
و ارزش گوشی، برای آن، تعرفه پلکانی درنظر گرفته 
شود.قربانی افزود: سناریوی سومی که از سوی دولت 
مطرح شده این است که جلوی ثبت سفارش گوشی 
های غیر هوشمند که حدود ۲۰ درصد سهم بازار را در 
اختیار دارند، گرفته شود. به این معنی با توقف ورود این 
گوشی ها به بازار و یا فاصله زیاد تعرفه آنها، تولید داخلی 
گوشی های غیر هوشمند رونق بگیرد.وی گفت: این ها 
گزینه های روی میز دولت برای حمایت از تولید داخلی 
گوشی موبایل است که از ســوی وزارت ارتباطات و 

وزارت صنعت در دست بررسی است. چرا که در شرایط 
فعلی، تولید گوشی هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان 
گوشی موبایل گفت: حتی واردکنندگان موبایل نیز با 
تولید گوشی در کشور در صورتی که به ایجاد اشتغال و 
ورود دانش فنی بیانجامد موافق هستند. اما در شرایط 
فعلی، نحوه سیاســت گذاری دولت در تولید، دارای 
مشکالتی است چرا که بسیاری کارخانه تولیدی در 
کشــور وجود دارد اما غیرفعال هستند.قربانی با بیان 
اینکه باید تعاریف جدیدی برای تولید گوشی ایرانی 
به وجود آید و در فاز نخست می توان به مونتاژ قطعاتی 
که تحریم نیســتیم فکر کرد، در مورد اجرای طرح 
رجیستری گوشی به عنوان یکی از طرح های موفق 
در کشــور که به نفع بازار موبایل و مصرف کنندگان 
بوده است، نیز گفت: قیمت گوشی موبایل قبل و بعد 
از رجیستری برای آنکه به دست مصرف کننده برسد 
تفاوتی نداشته است و از سوی دیگر رجیستری باعث 
شــد تا مردم کاالی با گارانتی بخرند و هم اکنون ۹۹ 
درصد بازار گوشی موبایل، قانونی است.عضو کمیته 
راهبری رجیستری گوشی موبایل از دیگر مزایای طرح 
رجیستری را واردات اســتاندارد گوشی های موبایل 
عنوان کرد و افزود: به دلیل مشخص شدن حجم واردات 
رسمی، گوشی هایی که وارد کشور می شوند از مسیر 
رگوالتوری از نظر استاندارد نمونه برداری شده و گوشی 
که به دست مصرف کننده می رسد، از این نظر ضمانت 
دارد.به گفته وی، در طرح رجیستری، مسافر واقعی که 
با خود گوشی به کشــور می آورد کوچکترین ضرری 
نکرده است. پرداخت واردات گوشــی موبایل نیز بر 
مبنای ارز واقعی صورت می گیرد و قیمت گوشی حتی 

به واسطه اعمال رجیستری، ارزان تر نیز شده است.

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: در طول 
هفته اخیر قیمت  سکه و طال تحت تاثیر افزایش نرخ ارز 
افزایش یافت. این در حالی است که قیمت اونس جهانی 
طال نوسان محدودی داشته و تقاضای بازار نیز عادی 
بوده است. محمد کشتی آرای در رابطه با وضعیت بازار 
سکه و طال در هفته ای که گذشت، اظهار کرد: در هفته 
اخیر قیمت ها در بازار سکه و طال افزایشی بود. این در 
حالیست که طی این مدت، قیمت اونس جهانی طال 
در حدود ۱۴ دالر نوسان داشته که این نوسان چندان 
تاثیرگذار بر روی قیمت ســکه و طــال در بازار داخلی 

نبوده است.
وی ادامه داد: علت اصلی صعود قیمت ها در بازار داخلی، 
قیمت ارز بوده است که در این هفته روند روبه رشدی 
داشت. این وضعیت باعث شد قیمت سکه از  حدود چهار 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در اوایل هفته تا حدود چهار 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز افزایش قیمت داشته  باشد. 
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: با توجه 
به اینکه داد و ستدها در هفته گذشته روال عادی داشته 
و در بازار افزایش تقاضایی که منجر به افزایش قیمت ها 
شود، وجود نداشته است؛ بنابراین رشد قیمت سکه و 
طال در بازار داخل، تنها ناشی از رشد قیمت ارز بوده است. 
وی افزود: تغییرات قیمت طال نیز به همین صورت بوده و 
قیمت هر گرم طالی ۱٨ عیار، در حالیکه در ابتدای هفته 
۴٣۶ هزار تومان و ٨۰۰ تومان بود به ۴۴۹ هزار تومان 
رسید و همانطور که اشاره شد، تقاضای اضافه ای در بازار 
ایجاد نشده است. کشــتی آرای با بیان اینکه نوسانات 
اونس جهانی طال تقریبا ناچیز بوده و بنابراین تاثیر بسیار 
کمی بر قیمت ها در بازار داخلی داشته است، اعالم کرد: 
اونس جهانی در ابتدای هفتــه ۱۴۶۵ دالر بود که در 

روزهای پایانی به ۱۴۷۶ دالر رسیده است.

نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت:صنایع 
از دولتمردان انتظار می رود که کاال های سبد خانوار از 
مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.حقیقت درباره آخرین 
تحوالت بازار اقالم اساسی اظهار کرد: هم اکنون قیمت 
حبوبات و شکر نسبت به هفته گذشته به سبب اختصاص 
نیافتن ارز نیما به واردات و بوروکراســی های اداری با 
نوساناتی در بازار روبرو شده است.وی از افزایش ۱۵ تا ٣۰ 
درصدی قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: قیمت 
مابقی اقالم اساسی در بازار از ثبات نسبی برخوردار است.
حقیقت با اشاره به دالیل گرانی شکر در بازار بیان کرد: 
هم اکنون قیمت شکر از ۴ هزار و ۴۰۰ تومان به ۴ هزار 
و ۶۰۰ تومان در عمده فروشی ها افزایش یافته که علت 
گرانی را باید در شایعه مالیات بر ارزش افزوده جست و 
جو کرد.نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره 
آخرین تحوالت بازار برنج بیان کــرد: بازار برنج هندی 
و پاکستانی به دلیل ممنوعیت فصلی واردات افزایش 
یافته است، هر چند در شــرایط فعلی مقداری برنج در 
گمرک ترخیص شده، اما بازار به طور کامل اشباع نشده 
است. وی با اشاره به اینکه قیمت برنج هندی از ۷ هزار تا 
۷ هزار و ٣۰۰ تومان به یکباره به باالی ۹ هزار تومان در 
بازار رسید، بیان کرد: تا قبل آزادسازی برنج از گمرک، 

قیمت برنج پاکســتانی به ۱۲ تا ۱٣ هزار تومان در بازار 
رســید و حال باید منتظر ماند و دید که با اشباع بازار 
قیمت به کدام سمت و سو می رود.این مقام مسئول با 
اشاره به اینکه قیمت برنج ایرانی در بازار نوسان چندانی 
نداشته اســت، بیان کرد: هم اکنون حداکثر قیمت هر 
کیلو برنج هاشــمی طارم در عمده فروشی ها ۲۲ هزار 
تومان است که با احتساب ۱۰ تا ۱۲ درصد سود در خرده 
فروشی ها باید عرضه شود.حقیقت  با انتقاد از دریافت 
مالیات بر ارزش افزوده از کاال های اساسی گفت: با توجه 
به زمزمه های دریافت مالیات برارزش افزوده از شکر و 
تاثیری گذاری آن در بســیاری از صنایع از دولتمردان 
و نمایندگان مجلس تقاضــا داریم که نگذارند معافیت 
مالیاتی از سبد خانوار حذف شود. نایب رئیس اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی تهران اخذ مالیات بر ارزش افزوده از 
قند و شکر رمنجر به رشد ۱۰ درصدی قیمت محصوالت 
غذایی برای مصرف کننده می شود.وی ادامه داد: عالوه بر 
حذف قند و شکر از فهرست امعافیت های مالیات ارزش 
افزوده، خبر هایی مبنی بر حذف دیگر کاال ها از جمله برنج 
از فهرست معافیت ها به گوش می رسد که ظبق اذعان 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکنون این پیشنهاد 

به تایید نرسیده است.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مصوبه ای، 
بر ممنوعیت فروش داخلی پوشاک قاچاق و متروکه 
و فروش فقط به شرط صادرات توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( و سازمان اموال تملیکی تاکید کرد. 
مطابق با مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز،  فروش داخلی پوشاک قاچاق و متروکه توسط 
ستاد اجرایی و سازمان اموال تملیکی ممنوع شد.در 

این مصوبه ۵ بندی آمده است:
۱. ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی در فروش پوشاک قید به شرط 
صادرات و ممنوعیت عرضه داخلی را در اسناد فروش 

درج نمایند.
۲. با توجه به ممنوعیت واردات پوشــاک هر گونه 
فروش پوشاک اعم از قاچاق یا متروکه توسط سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ســتاد اجرایی 

فرمان امام )ره( برای عرضه داخلی ممنوع است.
٣. در خصوص پوشاک فروخته شده پیش از تاریخ 

۹٨.۵.۲٨، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( حسب مورد نسبت به 
فسخ یا اقاله بیع پوشــاک با شرکت مدعی خرید بر 

اساس مستندات اقدام نمایند.
۴. با توجه به الزام به داشتن گواهی فعالیت نمایندگی 
برای واردات پوشــاک و ممنوعیت ثبت ســفارش 
پوشاک، وزارت صمت از اعطای شناسه به نشان های 
تجاری فاقد گواهی فعالیت اگرچه از طریق سازمان 
جمع آری و فروش اموال تملیکی یا ســتاد اجرایی 
فرمان امام )ره( خریداری شــده باشند خودداری 

نماید.
۵. موضوع ورود گروه کاالیی چهار از طریق متروکه و 
ضبطی شدن به کشور در جلسه اعضای اصلی طرح 
تا در خصوص الزام سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی و ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( مبنی بر 
رعایت ممنوعیت ثبت سفارش ها و مجوزها در موارد 

واگذاری کاال اتخاذ تصمیم گردد.

در نیمه اردیبهشــت ســال 
گذشته پژوهشکده IT مرکز 
تحقیقات مخابرات ایران اعالم 
کرد که موتورهای جستجوی 
بومی آماده بکارگیری توسط 
دســتگاه های اجرایی اســت. در آن زمان اعالم شد که 
موتورهای جستجوگر بومی به سطح قابل قبولی از ارائه 
سرویس رسیده اند. اما با قطع اینترنت طی هفته های اخیر 
مراجع متعدد مردم به این سرویس ها نشان داد موتورهای 

جستجوگر بومی دچار مشکالت بسیاری است. 
قطعی اینترنت در ایران ســبب شــد تا مشخص شود 
موتورهای جستجو ایرانی که میلیاردها تومان خرج توسعه 
آنها شده عمال کاربرد چندانی ندارند. در پی باال گرفتن 
اعتراضات مردمــی به افزایش قیمــت بنزین، اینترنت 
جهانی بدون در نظر گرفتن این نکته که زیرساخت ها و 
بسترهای داخلی توانایی ارائه خدمات به مردم، مشاغل و 
کسب و کارها را ندارند قطع شد و این موضوع آغازگر دیده 

شدن ایرادات و مشکالت اپلیکیشن های بومی، موتورهای 
جستجوی داخلی و ایرادات شبکه ملی اطالعات شد. در 
این بین هنگامی که دسترسی مردم به گوکل به عنوان 
مهم ترین ابزار جستجو قطع شد برخی از کاربران به ناچار 
به سمت استفاده از موتورهای جستجوی داخلی رفتند. 
اشــکالت زیادی در این موتورهای جویشگر دیده شد و 
بارزترین آن مربوط به اطالعات قدیمی و به روز نشــده 
ای بود که در جستجوی کاربران باال می آمد. سالها از راه 
اندازی موتورهای جوستجوی بومی گذشته و هیچ گونه 
پیشرفتی حاصل نشده است. بودجه ها و تسهیالت کالنی 
برای راه اندازی این ابزارها اختصاص یافته و هم چنان نیز 
این روند ادامه دارد، اما ماحصل کار بدون استفاده و بهره 

برداری است.
این کیفیت پایین درحالی اســت که بنا به گفته نصراهلل 
جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات پیشــین، ساخت موتور 
جســت وجوی یوز تا ســال ۹٣ حدود هفــت میلیارد 
تومان روی دســت وزارتخانه خرج گذاشته بود و وزارت 
ارتباطات قصد داشــت ۱۷۰ میلیارد تومان دیگر روی 
موتورهای جســت وجوی بومی ســرمایه گذاری کند. 
طرح جســتجوگرهای بومی از ســال ۱٣۹۲ به صورت 

جدی تری پیگیری شده اما مورد اقبال مردم قرار نگرفت 
و این موتورها نیز پیشرفتی به خود ندیدند؛ تا جایی که 
گفته می شود از ۱۲۰۰ ســروری که قرار بوده به یکی از 
موتورهای جستجوگر ایرانی متصل شود، اکنون تنها ۲۰۰ 

سرور متصل است.

مردم برای اولین بار تجربه زیست در کشور 
کره شمالی را تجربه کردند

در این رابطه برخی کارشناسان می گویند: یکی از کلماتی 
که در این سال ها وارد ادبیات سیاسی ما شده است، کلمه 
ما »می توانیم« است که باید در مقابل آن »نمی توانیم« 
را هم در نظر داشته باشــیم )البته نه به معنای ضعف( 
بلکه واقعیت های موجود و دست و پاگیر نمی گذارد که 
بتوانیم. او با بیان اینکه بسیاری از کشورها قصد دارند موتور 
جستجویی مانند گوگل بسازند ولی نمی توانند، تصریح 
کرد: گوگل سال ها قبل با سرمایه گذاری وسیع شروع به کار 
کرده است و با این شرایط اصال صرفه اقتصادی برای هیچ 
کشوری وجود ندارد که بخواهد موتور جستجویی مانند 
گوگل بسازد. این کارشناسان با اشاره به اینکه مدیران دو 
کشور را به عنوان نمونه در جهان پیدا کرده اند که دارای 

ترافیک داخلی باال هستند، گفت: همین دو کشور آنان را 
ترغیب می کند که شبکه ملی را به عنوان مطالبه حاکمیت 
مطرح کنند که بیشــتر دغدغه امنیتی دارد نه دغدغه 
اقتصادی برای کشور.کارشناسان با اشاره به اینکه ترامپ 
در یکی از کتاب های خود گفته ایران باید برای مذاکره با 
امریکا التماس کند و این با فشار تحریم ها ایجاد می شود بر 
این اساس تمام کسانی که در چارچوب تحریم های ترامپ 
قدم بر می دارند باید محاکمه شوند، گفت: باید یک کمیته 
امنیتی تشکیل شود تا ببینیم قطع اینترنت چند میلیون 
دالر به اقتصاد کشور خسارت و آسیب وارد کرد؟ و آیا قطع 
اینترنت در این برهه کار درستی بود یا خیر؟ این تصمیم به 
تحریم های ترامپ کمک و امید جوانان این کشور را ناامید 
کرد. فعاالن رسانه ای با تاکید بر اینکه قطع اینترنت هم به 
اقتصاد سنتی و مدرن کشور خسارت وارد کرد، اظهار کرد: 
بسیاری از صادر کنندگان و وارد کنندگان سنتی کشور با 
قطع اینترنت خسارت مالی زیادی را تجربه کردند. او افزود: 
مردم در کشور برای اولین بار تجربه زیست در کشور کره 
شمالی را تجربه کردند و این برای اتفاقات بعدی کشور 
بسیار خطرناک خواهد بود و کسب وکارها و اقتصادیون 

را ترسانده است.

موتورهای جستجوگر بومی در روزهای قطع اینترنت كارایی نداشتند 

دور باطل  وام دهی  میلیاردی  به  اپ های  بومی

بازدهی ضعیف موتورهای جستجوی بومی
رضا شیرازی، کارشناس طراحی و پیاده سازی موتور جستجوی بومی

 سه موتور جســتجوی پارســی جو، یوز و ســالم در کشــور فعالیت 
می کنند کــه توانایی چندانی بــرای ارائه خدمات به کاربــران ندارند. 
در بازه ای که اینترنت جهانی قطع شــد و کاربران برای دســتیابی به 
منابع مورد نیاز خود به جســتجوگرهای بومی مراجعه کردند پاســخ 
مناسبی برای جســتجوهای خود پیدا نکردند. بیشــترین مراجعه به 
پارســی جو گزارش شــده که توانایی ارائه خدمات را بــه هیچ عنوان 
نداشــته و این اتفاق موجب نارضایتی مردم و عقب افتادن کشــور از 
دنیای تکنولوژی شده اســت. در جزئی ترین جســتجو این جویشگر 
اطالعات به روز نشده ای را از ســال ها قبل به کاربران ارائه می کند که 
با صرف بودجه ها و تسهیالت میلیاردی که برای توسعه آن صرف شده 
منافات دارد. این موتور جســتجو توان نشــان دادن اطالعات جامع را 
ندارد و نتایجی که به کاربر نمایش می دهد با پرس و جوی انجام شده 
تفاوت دارد و بعضا اطالعات نامرتبــط را در نتایج نمایش می دهد. این 
 اتفاق نشــان می دهد که دور باطلی در اختصاص هزینه و تسهیالت به 
اپ های بومی وجــود دارد که نتیجه آن هم عــدم موفقیت و بازدهی 
 ضعیف اســت.  موتورهای جســتجو در دنیا بر پایه اطالعات به روز و 
هزینه های کالن راه اندازی می شــوند که ما در ایــران تنها در صرف 
هزینه های کالن می توانیم با دنیا رقابت کنیم در حالی که وجود موتور 
جستجو برای کشور ضروری است. از آنجا که بسیاری از مردم احتماال 
تنها آدرس چند سایت محبوب خود را حفظ هستند، بنابراین استفاده 
از موتور های جستجو برای خدماتی همچون استعالم قیمت ارز و طال و 
 خودرو، خرید بلیت قطار و هواپیما یا دسترسی به سایت بانک ها امری 

اجتناب ناپذیر است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

فروش داخلی پوشاک قاچاق  ممنوع شد

کاال های سبد خانوار از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند

تقاضای طال و سکه افزایش نیافته است

عضو كمیته رجیستری مطرح كرد

۳ سناریوی جدید دولت برای تولید گوشی موبایل
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دكتر خداداد غریب پور، مدیرعامل ایمیدرو :
- در حال حاضر، خرید معدن در راستای تامین پایدار مواد معدنی، 

بیش از هر چیز برای فوالدمبارکه ضروری است.
- ما در ایمیدرو صد در صد از اجرای طرح نورد گرم ۲ حمایت میکنیم.
- اجرای این طرح، برای فوالدمبارکه همانند خرید معدن حیاتی هست.

- دولت تحت هر شرایطی از اجرای این طرح حمایت میکند و امیدواریم 
سال آینده در اجرای نوردگرم ۲ قدم های مثبتی برداشته شده باشد.

- به منظور حمایت مالی از شــرکت فوالدمبارکه در اجرای طرح های 
توسعه ، ایمیدرو سود سهام خود را در اختیار فوالدمبارکه قرار می دهد.

  مهنــدس عظیمیــان، مدیرعامــل فــوالد
مباركه :

 درایت  ایمیــدرو، کار را برای تمام فوالدســازها
  هموار کرده و موجب شــده تنشــهای محتمل، در
 ســایه ایــن تدبیرها خنثــی شــده و ایمیدرو 
ماننــد ســدی در برابــر هیجانها مقابلــه نماید 
 تا صنایــع معدنی و فــوالدی در آرامــش به کار

 خود ادامه دهند.

زهراسعیدی نماینده مردم شهرستان مباركه در 
مجلس شورای اسالمی: 

نمایندگان معتقدند که اجرایی شدن پروژه راه اندازی خط شماره ۲ 
نورد گرم فوالد مبارکه می تواند به رفع مشکالت بسیاری از شرکت 
های کوچک تر کمک کند و اشتغالزایی باالیی را در بر داشته باشد. 
از آنجا که اجرای این پروژه در حــوزه انتخابی بنده صورت خواهد 
پذیرفت،  به صورت خاص از اجرایی شدن این پروژه حمایت می کنم؛ 
اگرچه طبیعتاً استانداردهای الزم در خصوص مباحث پیرامونی این 
پروژه را هم در نظر خواهیم گرفت. تاکید نمایندگان محترم مجلس بر 
این بوده است که حداکثر استفاده از توان داخلی در اجرایی شدن این 
پروژه صورت گیرد که خوشبختانه آقای مهندس عظیمیان و مجموعه 
مدیریت فوالدمبارکه در نوع قراردادی که با طرف چینی منعقد کرده 

اند این موضوع را به خوبی در نظر گرفته اند.

معاون وزیر صمت در اصفهان:
ایمیدرو از پروژه نوردگــرم ۲ فوالد مباركه 

صدردصد حمایت می كند

مدیرعامل فوالد مباركه:
پروژه نوردگرم ۲ موجب خودكفایی تولید فوالد 

بدنه خودرو در داخل كشور می شود

ين
ك ك

ار
نخستين گام انسان به سوي موفقيت زماني است كه از اسارت در محيطي كه در آن براي نخستين م

بار خودش را شناخته است، دست بردارد. 
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آگهی تاسیس شرکت بهارشکوفا ماندگار
تاسیس شرکت با مســئولیت محدود 
بهارشکوفا ماندگار درتاریخ 09/06/1398 
به شــماره ثبت 36679 به شناسه ملی 
14008581880 ثبــت و امضــا ذیــل 
دفاترتکمیل گردیده کــه خالصه آن به 
شرح زیرجهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت: بازرســی کاال وکنترل 
کیفیت وصدور ومشاوره کیفی استاندارد 
تسهیل گر ارائه خدمات تشخیصی درمانی 
به بیماران بین الملل ارائه خدمات پزشکی 
ازجمله تأسیس بیمارســتان، زایشگاه، 
آسایشگاه، آزمایشگاه البراتوار، کارخانه 
دراروسازی، داروخانه، حجامت اشتغال 
به تهیه وترکیب وفروش داروها، واکسن 
ها، ســرم ها، مواد بیولوژی وبیمارستانها 
مخصوص دام تاسیس مرکز روان شناسی 
و امور مشاوره و روان کاوی ایجاد موسسات 
بهداشتی ودرمانی موضوعات مربوط به 
تجارت الکترونیک داللی وحق العمل کاری 

ونمایندگی تجاری ورود هرنوع فراورده 
بیولوژیک نظیر سرم وواکسن وفرآورده 
های آزمایشگاهی ومواد غذایی ترخیص 
وساخت هرنوع دارو یا فرآورده بیولوژیک 
وعرضه وفروش درصــورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم ازمراجع ذیربط مدت 
فعالیت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان البرز، شهرستان فردیس، 
بخش مشکین دشت، شهرمشکین دشت، 
محله شهرمشکین دشت، خیابان مبلغ، 
بن بســت زندیه، پالک ۲ ، طبقه همکف 
کدپســتی 3177964894 ســرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت است ازمبلغ 
۲0000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هریک ازشرکا آقای میثم امیری به شماره 
ملی 0310444۲9۲ دارنده 18000000 ریال 
سهم الشرکه خانم سمیه امیری به شماره 
ملی 0311680763 دارنده ۲000000 ریال 
سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
میثم امیری به شماره ملی 0310444۲9۲ 

وبه ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود وبه ســمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود خانم سمیه امیری به شماره ملی 
0311680763 وبه سمت عضوهیئت مدیره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه 
اوراق و اســناد بهادار وتعهد آورشرکت 
ازقبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمی وکلیه نامه های عادی و 
اداری با امضاء آقــای میثم امیری وخانم 
 سمیه امیری همراه با مهرشرکت معتبر

می باشد.
 اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه 
روزنامه کثیر االنتشار کسب وکارجهت 
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

وصدورپروانه فعالیت نمی باشد.
شناسه آگهی: 585۲18

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
البرز اداره ثبت شرکت ها ومؤسسات 
غیرتجاری کرج.

کشورها در حالی برای جذب 
گردشگر با هم رقابت دارند 
که در کشور ما از این حوزه 
غفلت شده است؛ اما می توان 
بــا طراحــی و تدوین یک 
اکوسیستم کسب وکار در حوزه گردشگری برای 
فعالیت استارت آپ ها و بنگاه های دانش بنیان با 
هدف توسعه هرچه بیشتر این صنعت و درآمدزایی 

از آن از ظرفیت کسب وکارهای نوپا استفاده کرد. 
در همین زمینه اعضای کمیســیون گردشگری 
اتاق تهران در دوازدهمیــن گردهمایی خود به 

بررسی »چگونگی طراحی و استقرار اکوسیستم 
کسب وکارهای حوزه گردشــگری« پرداختند.  
مجید حسینی نژاد، رئیس کمیسیون گردشگری 
اتاق تهران،در ابتدای ســخنان خود با اشاره به 
اینکه صنعت گردشــگری به عنوان بزرگ ترین 
و متنوع تریــن صنعت و به عنــوان هدفی قابل 
حصول در فرآیند توســعه پایــدار مورد توجه 
بســیاری از کشــورها قرار گرفته است، گفت: 
گفته شده اســت گردشــگری تا انتهای سال 
 ۲0۲0 بــه صنعت شــماره یک جهــان تبدیل

 می شود. 
همچنین براســاس پیش بینی هاي ســازمان 
جهانی جهانگــردي در ســال۲0۲0 بالغ بر 717 
میلیون و در ســال ۲030 بالغ بــر 1037 میلیون 

نفر گردشگر به کشــورهاي درحال توسعه سفر 
خواهند کرد. این آمار از ظهور بازاری گســترده 
پیش روی ایران خبر می دهــد که با برنامه ریزی 
 و تمهیدات گســترده می توان از آن اســتفاده 
فراوان کرد.حســینی نژاد در ادامــه راهبری، 
ایجاد مشــوق، دولت، نهادها و اجتماعی سازی 
را به عنوان ارکان اکوسیســتم نوآوری برشمرد 
و چند پیشــنهاد اجرایی در راستای بازآفرینی 
اکوسیستم گردشگری در ایران با تکیه بر ارکان 
مورد اشــاره ارائه کرد. او گفت: جذب و حمایت 
از کارآفرینــان موفق در صنعت گردشــگری و 
تمرکز بر صنعت گردشگری، ایجاد صندوق های 
ســرمایه گذاری خصوصی در این حوزه و جذب 
مشــارکت ســرمایه گذاران خصوصی از جمله 

پیشنهادات در بعد راهبری و ایجاد مشوق است 
و دولت نیز باید حمایــت از بخش های مختلف 
ســرمایه گذاری و مدیریت و تســهیل روابط 
و قوانین را برعهــده گیرد. رکــن دیگری این 
اکوسیستم نهادها هســتند که باید حمایت از 
تشکیل و توســعه انکوباتورها، شتاب دهنده ها و 
ارائه امکانات متنوعی اعم از فضای کاری، فضای 

آموزشی و آزمایشــگاه ها را بر عهده گیرند. در 
بعد اجتماعی ســازی نیز خلق رســانه ای برای 
 اکوسیســتم و حمایت از آن باید در دستورکار

 قرار گیرد.
در ادامه »کسب و کار« در گفتگو با کارشناسان این 
حوزه،  نقش کسب وکارهای نوپا و بازیگران جدید 

این حوزه را واکاوی می کند. 

زمینه  حضور و فعالیت استارت آپ ها و دانش بنیان ها در صنعت گردشگری تقویت شد

به نگاه نوآورانه  در صنعت گردشگری  نياز داریم
توریست قرن بیست ویکم در فضای مجازی جذب می شود 

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

فرصت های طالیی پیش روی گردشگری 
فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران

ما در صنعت گردشگری هنوز که هنوز است، خیلی از فعالیت ها را به شکل بسیار سنتی انجام می دهیم به خصوص در بحث استفاده از زیرساخت هایی مثل امکانات و اماکن 
اقامتی، وسایل حمل ونقل و در بحث هایی مانند بازاریابی و فروش و... در حال حاضر اگر به تفکیک زنجیره ارزش به آن نگاه کنیم این ادعای من که ما بسیار در صنعت گردشگری 
بسیار سنتی عمل می کنیم شاید راحت  تر قابل مشاهده و لمس باشد. ما هنوز که هنوز است چنین نگاهی داریم که باید هتل بسازیم و زیرساخت های اقامتی مان را توسعه 
بدهیم تا گردشگری رشد پیدا کند. نمی خواهم بگویم هتل به اندازه کافی داریم؛ ولی با یک عده از فعاالن صنعت گردشگری که صحبت می کنیم، می گویند که مراکز اقامتی 
ما کم است؛ ولی دنیا مساله مراکز اقامتی را به واسطه نگاه های نوآورانه )به جای استارت آپ از کسب وکارهای نوآور و نوپا استفاده می کنم زیرا اصل ماجرای آنها نوآوری است 
وگرنه لفظ استارت آپ کلمه ای نیست که همه جا بتوان از آن استفاده کرد( کسب وکارهای نوپا این مساله را در دنیا حل کردند. خیلی جاها دیگر سرمایه گذاری زیرساخت های 
اقامتی با به اشتراک گذاشتن زمانی و یا مقطعی زیرساخت های موجود رفع شده یا استفاده بهینه از وسایل حمل ونقل برای تردد توریست ها باز یک پارامتری است که در دنیا 
خیلی راحت حل شده؛ ولی از همه اینها بیشتر ما در جذب توریست های خارجی نیاز به نگاه نوآورانه داریم. هنوز که هنوز است خیلی از کسب وکارهای سنتی ما که آژانس های 
ما هستند و متصدی این بودند که برای کشور توریست خارجی جذب کنند به روش های کامال سنتی مثل شرکت در نمایشگاه و بروشور و... می خواهند این کار را انجام دهند؛ در 
حالی که مکانیسم های این کار در دنیا عوض شده و در حال حاضر شرکت کردن در نمایشگاه برای جذب مشتری یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین روش ها محسوب می شود. 
امروز شما باید در فضای مجازی، کشور را درست معرفی کنید و جاذبه های گردشگری را به مردم بشناسانید و آنجا بتوانید پکیج های تان را ارائه کنید. بتوانید کاری کنید که 
کسانی که در فضای مجازی تاثیری در دیگران دارند )اینفلوئنسرها( و به شکلی حرف شان می تواند ورق را برگرداند و خیلی ها را با یک جاذبه جدید یا با یک مقصد جدید 
گردشگری آگاه کند، در مورد شما حرف بزنند؛ ولی هنوز که نگاه می کنیم، می بینیم خیلی از آژانس های بزرگ و فعاالن بزرگ و قدیمی ما در حوزه گردشگری هنوز به دنبال 
روش های قبلی هستند و رقابت می کنند که از منابع نصفه نیمه کشور استفاده کنند که در فالن نمایشگاه صنعت گردشگری در غرفه ایران به آنها جا داده شود و در آنجا بروند 
و چند مقصد تکراری گردشگری ما را باز آنجا پرزنت و کار کنند. ما بیشتر از هر چیزی به آن نگاه نوآورانه در صنعت گردشگری نیاز داریم به خصوص در حوزه جذب تا بتوانیم 
افراد را با این جاذبه ها آشنا کنیم و به داخل کشور بیاوریم. من به طور مشخص دو کد خیلی معلوم بدهم که فرصت های طالیی گردشگری پیش روی ما هستند؛ سال 2022 
در قطر مسابقات جام جهانی برگزار خواهد شد. صدها هزار نفر قرار است به قطر بیایند و مسابقات را ببینند. افرادی که از کشورهای مختلف می آیند، برای چند روز در قطر 
خواهند بود تا چندین بازی را تماشا کند. تجربه های قبلی می گوید که این افراد بین بازی ها ترجیح می دهند گشت وگذار کنند؛ ولی قطر مگر چقدر پتانسیل دارد برای اینکه 
افراد در آنجا گشت وگذار کنند؟ امارات یکی از گزینه هاست که در این فرصت احتماال به آنجا سفر خواهند کرد؛ ولی با توجه به موقعیت زمانی و جغرافیایی که ما داریم، سواحل 
جنوبی مان مانند کیش، قشم، بندرعباس، بوشهر و شهرهایی مثل شیراز و خیلی از مقاصد از همین حاال می شود روی آنها کار شود. چه کسی می خواهد روی اینها کار کند؟ بعد 
به شکل خالقانه و نوآورانه ای ما به آن فکر کنیم و بتوانیم یک بخشی از آن نیروها و پتانسیل هایی را که برای جام جهانی به وجود می آید به آن بپردازیم یا فرصت طالیی دیگری 
که برخی از استارت آپ ها به خوبی استفاده می کنند و فوق العاده در آن دارند کار می کنند سگمنت ها یا بخش های کوچک گردشگری است. مثال گردشگرهایی که برای بحث 
پزشکی به ایران می آیند. خیلی از افراد خیلی نوآورانه توانسته اند در این حوزه موفق شوند، راه چندین و چند ده ساله خیلی از آژانس های سنتی ما را توانسته اند در مدت بسیار 
کوتاهی بروند و باید این سرعت باز هم ادامه داشته باشد. این نگاه نوآورانه و استفاده از ابزارهای دنیای جدید است که کمک می کند. اگر می خواهیم توریست قرن بیست و یکم 
را جذب کنیم جایی که باید او را پیدا کنیم اتفاقا در فضای مجازی است زیرا انسان ها بیش از 90 درصد وقت شان را در فضای مجازی می گذرانند. بنابراین این نوآوری ها باید در 
فضای مجازی صورت بگیرد و من فکر می کنم به همین دلیل است که اگر ما بتوانیم کسب وکارهای نوپای حوزه گردشگری را رشد دهیم و این اکوسیستم را راه بیندازیم، کمک 

می کند به اینکه در حوزه گردشگری رونق و درآمد بیشتری برای کشور ایجاد شود. 

استارت آپ های گردشگری  براي گرفتن مجوز متولي مشخصي ندارند
علي اکبر عبدالملکي، رئیس کمیسیون گردشگري و کسب وکارهاي وابسته اتاق ایران

صنعت گردشــگري در ســال 2030 قطعاً یکي از صنایع برتر دنیا خواهد بود و ما باید این را قبول کنیم که صنعت گردشگري رتبه اول را دارد و یکي از صنایعي اســت که ارزآوري و اشتغال زایي زیادي دارد. موضوع اساســي این است که در صنعت گردشگري بحث ارزآوري بســیار مهم است. من در مراسم روز ملي 
صادرات که صادرکنندگان نمونه معرفي شــدند، مطرح کردم که یکي از صنایع نامرئي، صنعت گردشگري است. تمامي وســایلي که به عنوان صادرات از آن استفاده مي شــود؛ از  محصوالت کشاورزي یا چیزي که تولید مي کنیم، از کشــور خارج و به ازاي آن ارز به کشور وارد مي شــود و با توجه به تحریم ها، بسیار 
دشوار اســت که پول کاالی صادرشــده به راحتي به کشــور برگردد؛ اما در صنعت گردشــگري برخالف آنچه چیزي را صادر کنیم و بدون اینکه چیزي از کشــورمان خارج شــود خود گردشــگر با خودش ارزهایي مثل دالر، یورو و... مي آورد و ما باید در این زمینه خیلي کار کنیم که در این زمینه خیلي هم کوتاهي 
کرده ایم. به هر حال خیلي راحت تر از اینها مي توانیم صنعت گردشگري را توســعه بدهیم. من از دولتمردان خواهشمندم که روابط بین المللي و سیاسي کشور را توســعه دهند. رایزن هاي اقتصادي و رایزن هاي فرهنگي مي توانند رایزن هاي گردشگري در کشــورهاي هدف باشند. سفرا مي توانند در جذب گردشگر 
بي نهایت تاثیرگذار باشند، حداقل 50 سفیر از کشــورهاي دیگر در ایران حضور دارند، بنابراین به عناوین مختلف این سفیران را دعوت کنیم، هفته هاي فرهنگي مشــترک بگذاریم و فرهنگ مان را که فرهنگی غني است به سفراي خارجي در هفته هاي فرهنگي بشناســانیم و از وزارت گردشگري آن کشورها دعوت 
کنیم که در ایران حضور داشته باشــند و بالتبع این مراودات بر جذب گردشگر تاثیر مي گذارد و در کنار آن از بحث گردشــگري الکترونیک نیز نباید غافل شویم. هیچ مي دانید با قطع شــدن اینترنت یک هفته اي چه ضرري به صنعت گردشگري وارد شد؟ خیلي از مســافران ما که به صورت آنالین خرید مي کردند و 
به صورت آنالین سایت هاي گردشگري و ســایت هاي آژانس هاي هواپیمایي و هتل ها را مي دیدند با قطع اینترنت زده شدند و گفتند مگر امکان دارد در کشوري اینترنت قطع شــود؟ یعني در مخیله آنها نمي گنجد که اینترنت کشوري قطع شــود. بنابراین ما باید این موانع را رفع کنیم. اگر این موانع را رفع نکنیم در 
گردشگري الکترونیک و شناساندن کشورمان به مشکل برمي خوریم. در کنار اینها رویدادهاي مهم ورزشي و فرهنگي را داریم که نباید از این فرصت ها غافل شــویم. در حال حاضر قطر جام جهاني 2022 را آورده و در کنار این، تمام هم و غم این کشــور این است که گردشگر جذب کند. اصال این رویداد ورزشي مهم 
نیست و هدف این کشور این اســت که در کنار این رویداد بتواند گردشــگر جذب کند. ما چه کار مي توانیم بکنیم در کنار اینکه قطر این کار را انجام مي دهد و گردشــگر جذب مي کند؟ ما به راحتي مي توانیم کیش، قشم و چابهار را به افرادي بشناســانیم که در این رویداد حضور دارند، پکیج هایي از همین االن آماده 
داشته باشیم، ما اکســپوي 2020 دوبي را در پیش رو داریم؛ یک نمایشگاه بین المللي که از 170 کشور به مدت 6 ماه در این کشــور حضور دارند. چه برنامه اي مي توانیم داشته باشــیم؟ باید از همین حاال به فکر این باشیم که ما چطور مي توانیم جزیره های کیش، قشــم و چابهار را بشناسانیم و پکیج ها و رویدادهاي 
فرهنگي را داشــته باشــیم و بتوانیم یک رویداد فرهنگي برگزار کنیم مثل برگزاري فیلم هاي اصغر فرهادي و )کارگردان معروف که تمام دنیا او را مي شناسند(، ما آنجا جشــنواره فیلم هاي اصغر فرهادي بگذاریم. از 25 میلیون نفر جمعیتي که قرار است ســال آینده به مدت 6 ماه در دوبي جهت بازدید از نمایشگاه 
حضور داشــته باشــند ما بتوانیم یک درصد از این جمعیت را یعني 250 هزار نفر را جذب کنیم و پکیج هاي ویژه به آنها بدهیم. این گونه درآمدزایي فوق العاده اي خواهیم داشــت. در حال حاضر تمام دنیا به ســمت تکنولوژي و اســتفاده کردن از استارت آپ هاست. چندي پیش در جلســه اي یک نفر فعال در حوزه 
گردشگری مطرح کرد که 20 نفر پرسنل دارد؛ ولي نتوانســته بود از وزارت میراث فرهنگي مجوز بگیرد. اســتارت آپ ها براي گرفتن مجوز فعالیت در این حوزه متولي مشــخصي ندارند. مثال یک نفر مي خواهد به صورت آنالین مســافر خارجي جذب کند و او را براي دیدن تور عشــایر ببرد. فردی در زمینه تورهای 
کشاورزي، کویرنوردي، غارنوردي و تورهاي ورزشــي به صورت آنالین فروش داشته و مسافر جذب مي کرده اســت، او مجوز نداشته است. این نداشتن مجوز براي او مشکل ساز شــده است. او را گرفتند و مســافران او را اذیت کردند؛ اما ما باید از همین حاال به فکر این باشــیم که این شتاب  دهنده ها تاثیر بسزایي در 
جذب گردشگر دارند. بنابراین متولي مشــخصي براي آنها در نظر بگیریم که بتوانند به راحتي مجوز بگیرند. سازمان میراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دســتي مي گوید من مجوز بند »ب« به آژانس ها مي دهم که بتوانند فعالیت کنند؛ اما آن آژانس که نمي خواهد تور بفرســتد و قصدش این است که تور آن هم 
 به صورت آنالین بیاورد و این امکانات براي او فراهم نیســت که بتواند آن مجوزها را دریافت کند؛ ولي به راحتي مي تواند با ثبت یک برند و یک ســري لوگو و شناســاندن خودش در فضاي مجــازي خیلي از کارها را انجام بدهد. پس اینها هم باید حمایت شــوند و هم به راحتي بتوانند مجوز بگیرند و کســب وکارهاي

 نوین را راه بیندازند. 

نخستین گردهمایی مدیران ایمیدرو در سال ۱۳۹۸، با حضور دکتر خداداد 
غریب پور، مدیرعامل  ایمیدرو و معاون وزیر صنعت، معدن  و تجارت  

جعفر مطلب زاده مدیركل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان اصفهان: 

خوشبختانه  شــرکت فوالد مبارکه با شــرکت های دانش بنیان 
و پیشــرفت هایی که در حوزه فناوری اطالعــات به وجود آمده 
آشــنایی الزم را دارد  و بنده بعنوان کسی که فعالیت شرکت ها را 
در حوزه فن آوری رصد میکنم، معتقد هســتم که  فوالد مبارکه 
جزو شرکت های پیشرو در زمینه IT  و حوزه ارتباطات و فن آوری  
 اطالعات بوده است و در زمینه تعالی سازمانی نیز  در رتبه اول کشور

 قرار دارد.
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