
هیات عمومی دیوان عالی کشــور، با صدور رای وحدت رویه 
خود اعالم کــرد که رانندگان متخلف نیــز در تصادفات دیه 

خواهند گرفت، زیرا شخص ثالث محسوب می شوند.
به گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی، تا پیــش از صدور این 
رای دادگاه ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون 
برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه 
به راننده متخلف و شــخص ثالث محسوب شدن آن اختالف 

نظر داشتند.
در رای وحدت رویه صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان 
عالی کشور آمده اســت: نظر به اینکه مقررات بند )ب( ماده 

۱۱۵ قانون »برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران« 
مصوب ســال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف 
کرده است در مورد راننده وســیله نقلیه همچون سرنشین، 

بیمه شخص ثالث را اعمال کند.
بر این اساس با توجه اینکه طبق بند )الف( ماده یک »قانون 
بیمه اجباری خســارات وارد شــده به شــخص ثالث در اثر 
حوادث ناشی از وســایل نقلیه« مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت 
بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و 
فوت نشده، می شود و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر 
در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده 

نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از الزم االجرا شدن قانون 
که خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز الزم الرعایه 
اســت؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطالق آن نسبت به 
بیمه نامه های موضوع بند )ب( ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز 
که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شــده ولی خسارات بدنی 

راننده پرداخت نشده قابل تسری و تعمیم است.
در این حکم تصریح شده اســت: رای شعبه دهم دیوان عالی 
کشــور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق 
قانون تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرســی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای 

شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی 
و غیر آن الزم االتباع است.

یداهلل علیزاده رییس شــعبه ۴۲ دیوان عالی کشــور در این 
خصوص گفت: با تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشــور، 
راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه 
و به او دیه داده می شــود و در صورت فوت به خانواده او دیه 

تعلق می گیرد.
وی با بیان این که دادگاه ها در مورد اعمال قانون مصوب سال 
۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد 
پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن 

آن اختالف نظر داشتند، افزود: در هیات عمومی دیوان عالی 
کشور، استدالل بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه 
پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید 
متوقف شود. علیزاده گفت: همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ 
متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث 

می توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
براین اساس این رای حتی چنانچه از سال ۹۰ به بعد رانندگانی 
که پرونده شــان مختومه شده باشــد و برای خود و نه راننده 
خســارت دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه 

ثالث نشده باشد، قابل تسری است.

سهم صنعت-معدن و بازرگانی از کل تسهیالت 
پرداختــی بانک هــا و موسســات اعتبــاری به 
بخش های مختلف اقتصــادی در هفت ماهه اول 

امسال به ترتیب ۳۰.۷ و ۱۸.۷ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، طبق این آمار در هفت ماهه اول 
امسال مجموعا ۴۴۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت از ســوی بانک ها و موسسات اعتباری 
به بخش های کشاورزی،  صنعت-معدن، مسکن-
ساختمان،  بازرگانی، خدمات و بخش های متفرقه 
پرداخت شــده که بیشترین ســهم از این مبلغ 
معادل ۳۴.۵ درصد به بخش خدمات و کمترین آن 
معادل ۷.۴ درصد به مسکن-ساختمان، تخصیص 

یافته است.
در این میان بخش کشــاورزی نیز با دریافت ۳۸ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک ها و موسسات 
اعتباری در هفت ماهه اول امسال تنها ۸.۷ درصد 

از این تسهیالت را به خود اختصاص داده است.
گفتنی است که ســهم هر ســه بخش یاد شده 
)کشاورزی، مسکن-ساختمان، خدمات( در هفت 
ماهه اول امسال نســبت به مدت مشابه در سال 

گذشته، کاهش داشته است. این در حالی است که 
بخش صنعت-معدن با دریافت ۱۳۷ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان در این مــدت؛ ۳۰.۷ درصد از کل 
تسهیالت بانک ها و موسسات اعتباری را به خود 
اختصاص داده و نسبت به سهم ۲۷.۷ درصدی این 
بخش در مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش 

دریافت تسهیالت بانکی نیز بوده است.
همچنین بخش بازرگانی کــه در هفت ماهه اول 
سال گذشته ۱۳.۸ درصد از کل تسهیالت بانک ها 
و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده بود،  
در مدت مشابه امسال با دریافت ۸۳ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان تسهیالت از این بخش سهم خود را 

به ۱۸.۷ درصد افزایش داد.
از طرف دیگر طبق گزارش منتشــر شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، تسهیالت 
پرداختی در قالب ســرمایه در گردش در بخش 
صنعت و معدن نیــز در هفت ماهه اول امســال 
مبلغ ۹۹ هــزار و ۳۰۰ میلیارد تومــان، معادل 
 ۷۲.۴ درصد از کل تســهیالت اعطایــی به این 

بخش بوده است.

مدیرکل امور بانکــی وزارت اقتصاد از فراهم شــدن زمینه عرضه 
امالک مازاد بانک ها از طریق بورس طی یــک ماه آینده خبر داد و 
گفت: در تالشــیم تا در روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم 
 که این کار را بــا دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قســط 

انجام دهند.
عباس مرادپور مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مصاحبه 
با رادیو اظهار داشت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، مازاد اموال 
تملیکی بانکها باید حداکثر ظرف دو سال به فروش برسد اما حکم 
قانونی آن توسط مجلس در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ و در قالب ماده 

۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید تصویب شد.
وی ادامه داد: طبق این حکم قانونی، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی 

مکلف به واگذاری اموال مازاد خود ظرف سه سال شده اند.
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی همچنین گفت: این 
اموال مازاد شامل سهام ) بنگاه هایی که به تملک بانکی درآمده اند( 
و امالم مازاد بانکهاست که ساالنه باید ۳۳ درصد آن به فروش برسند.

این مقام مسئول با اشاره به تعداد واگذاری های انجام گرفته تا به االن 
عنوان کرد: تا قبل از مسئولیت آقای دژپسند ۸ هزار میلیارد تومان از 
امالک و سهام بانکهای دولتی و خصوصی شده، به فروش رفت و طی 
یک سال اخیر نیز ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده 

که جمعاً ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود.

مرادپور از نبود آمار دقیق و شفاف از اموال مازاد بانکی انتقاد کرد و در 
عین حال متذکر شد: البته بخشی از اموال بانکی هنوز ارزشگذاری 

نشده اند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانکها برای فروش اموال مازاد 
خود مقاومت می کنند؟ گفت: تملیک آخرین گزینه بانکهاست. بانک 
به عنوان وکیل سپرده گذار باید بهترین بازدهی را در قانون عملیات 
بانکداری بدون ربا و سایر مقررات موضوعه، کسب کند و به مشتری 
بپردازد. حال اگر اموال بلوکه شــود و به بانک برنگردد گردش مالی 
بانک خدشه دار خواهد شد لذا واگذاری اموال به نفع بانک خواهد بود 

و دلیلی برای مقاومت وجود ندارد.
مرادپور عنوان کرد: وزارت اقتصــاد و دارایی تمام اطالعات امالک 
مازاد بانکــی را در یک ســامانه در دســترس عموم قــرار داده تا 
 فعاالن اقتصادی و عالقمندان برای خرید ایــن امالک مازاد اقدام 

کنند.
وی با اذعان به اینکه فعالیت برخی شرکتهای وابسته به بانک ها، غیر 
بانکی است گفت: ورود این بنگاه ها به بانک ها متفاوت است و جالب 
اینکه خود قانون گذار برخی از این شرکت ها را به بانک ها داده است. به 
عنوان مثال در دوران جنگ تحمیلی بانک ها را به بنگاه داری تشویق 
می کردند تا به اقتصاد کشــور کمک کنند، عــالوه براین دولت در 
مواردی این بنگاه ها را بابت رد دیون خود به بانکها واگذار کرده است.

مدیــرکل امــور بانکــی و بیمــه وزارت اقتصــاد و دارایــی از 
مذاکرات متعدد ایــن وزارتخانه بــا بورس و فراهم شــدن زمینه 
عرضه امــالک مــازاد بانــک هــا از طریق بــازار فرعــی بورس 
 خبرداد و گفــت: این کار احتمــاالً ظرف یک ماه آینــده عملیاتی 

خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین گفت: بانک ها طبق مصوبه هیئت دولت 
مجبورند ۲۰ درصد پیش پرداخت بگیرند و اموال را سه ساله واگذار 
کنند ما در تالشیم تا طی روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم 
که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام 

دهند.
مرادپور در پاسخ به این ســوال که کدام بانک ها در حوزه واگذاری 
اموال مازاد پیشتاز هستند گفت: همه اموال مازاد بانکها و حداقل ۱۳ 
بانک دولتی و خصوصی شده، به کرات به مزایده گذاشته شده اند. 
اما بانک ملت از آبان ماه سال گذشته تا امسال ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان از امالک و ســهام خود را واگذار کرده است. بانک ملی چهار 
هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک صــادرات دو هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان، بانک تجارت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، بانک کشاورزی ۹۰۰ 
میلیارد تومان، بانک ســپه ۹۰۰ میلیارد تومان، بانک مسکن ۷۰۰ 
میلیارد تومان و بانک رفاه هم هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال 

مازاد خود را به فروش رسانده اند.

بانک مرکزی اعالم کرد: بیــش از ۶ میلیارد تومان 
سفته و برات در مهر ۱۳۹۸ در شهر تهران فروخته 

شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از ۶ میلیارد تومان 
سفته و برات در مهر ۱۳۹۸ در شهر تهران فروخته 
شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، 
به ترتیب ۱۴.۶ و ۳۶.۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین در هفت ماه اول ســال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۶ 
میلیارد و ۴۰ میلیون تومان ســفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 

قبل ۳۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران 

در مهر ۱۳۹۸ معادل ۸۰۰ برگ ســفته و برات به 
مبلغی معادل ۱۶ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان در 

شهر تهران واخواست شد.
در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات 
واخواست شــده به ترتیب به اعداد ۱۰۲.۱ و ۸۰.۹ 
رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ 
به ترتیب ۱۱۲.۷ درصــد و ۸۰.۹ درصد افزایش و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۹ درصد 
افزایش و از نظر مبلغ ۱۷ درصد کاهش داشته است.

شاخص متوســط مبلغ یک برگ ســفته و برات 
واخواست شده در مهر ۱۳۹۸ به عدد ۸۷.۲ رسید. 
عدد شاخص مذکور در مهر ۱۳۹۷ معادل ۱۱۴.۴ 

بوده اســت. در هفت ماه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۴ 
هزار و ۲۰۰ برگ سفته و برات بـــه مبلغی معادل 
۸۷ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان در شــهر تهران 

واخواست شد.
در این دوره متوســط شــاخص های تعداد و مبلغ 
سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۵.۶ 
و ۶۸.۲ رسید که نســبت به دوره مشابه سال قبل 
به ترتیب ۹.۷ درصد و ۳۷.۷ درصد کاهش نشــان 
می دهد. شاخص متوســط مبلغ یک برگ سفته و 
برات واخواست شده در هفت ماه اول سال ۱۳۹۸ به 
عدد ۹۲.۳ رسید. عدد شاخص مذکور در هفت ماه 

اول سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۲.۷ بوده است.

 نهــاد ناظــر باازرهــای مالــی فرانســه، بانــک 
مورگان استنلی را به دستکاری در بازار اوراق قرضه 

متهم کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از بلومبرگ، فرانسه اعالم 
کرد بانــک آمریکایی مورگان اســتنلی را به دلیل 
آن چه دســتکاری تعمدی در نرخ خرید و فروش 
اوراق قرضه این کشــور در بورس لنــدن خوانده 
است، ۲۰ میلیون یورو ) ۲۲.۳ میلیون دالر( جریمه 
می کند. کمیته بازارهای مالی فرانســه این بانک 
را متهم کرده اســت که در ژوئــن ۲۰۱۵ از طریق 
دســتکاری در نرخ اوراق قرضه فرانسوی و بلژیکی 
باعث تغییر رقم نرخ بازدهی اوراق بدهی این کشور 

شــده اســت. طبق اعالم این نهاد ناظر فرانسوی، 
بانک آمریکایی با وجود آن که می دانســته بازار در 
آن مقطع زمانی دچار نوســانات زیــاد و نقدینگی 
پایین بوده دســت به این کار زده اســت و همین 
مساله باعث تشــدید پیامدهای اقدامات این بانک 
دربازار اوراق شده است. مورگان استنلی در پاسخ 
به این اتهامات اعالم کرده اســت که نسبت به رای 

صادرشده اعتراض خواهد کرد.
این نخستین بار نیســت که کمیته بازارهای مالی 
فرانســه یک نهاد خارجی را به دلیل دســتکاری 
دربازدهی اوراق قرضصــه جریمه می کند. پیش تر 
و در سال ۲۰۱۷ موسســه " ناتیکسیس" توسط 

این نهاد به اتهام مشــابه ۳۵ میلیون یورو جریمه 
شده بود.

اســتفان بنوویل، وکیل بانک مورگان اســتنلی با 
ابراز تاســف نســبت به رای صادره گفته است که 
چنین تصمیماتی به ســرمایه گــذاران این پیغام 
را ارســال می کند که از بازرهای پرریسک خارج 
شــوند چرا که نمی توانند پوشش ریسک مناسب 
را برای خود ایجاد کنند. هــم چنین پس از صدور 
این رای، بانک آمریکایی به سرعت اقدام به فروش 
۸۱۵ میلیون یورو از اوراق قرضه فرانسوی و ۳۴۰ 
 میلیون یورو از اوراق قرضه بلژیکی در اختیار خود 

در بازارها کرد.

فروش از دم  قسط اموال مازاد  بانک ها در بورس طی یک ماه آیندهسهم صنعت  از بانک ها  بیشتر  شد

جریمه ۲۲ میلیون دالری بانک آمریکایی توسط فرانسهفروش ۶ میلیارد تومان سفته و برات در پایتخت
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پولشویی در فروش یک 
ملک به چند خریدار

دالالن ارز
 توانایی  ما  را 
دست کم 
نگیرند

همتی:

تقویت  شبکه 
ملی  اطالعات 
به  معنای  قطع 
اینترنت  نیست
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سرمقاله

چشم انداز
نرخ  تورم

یکــی از ریشــه دارترین 
مشکالت اقتصادی کشور 
طی چند دهه اخیر تورم باال 
بوده است. دولت ها معموال با 
سیاست هایی سعی در مهار این موضوع داشته و 
برخی نیز برای دوره کوتاهی موفق به مهار نرخ تورم 
شده اند. برای مثال دولت فعلی طی چند سال اول 

سیاست گذاری...

  لطفعلی بخشی، کارشناس 
اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه 2
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سود 144 میلیونی وام 100 میلیونی

خروج کم درآمدها   از  
فهرست  طرح  ملی  مسکن

مواد  اولیه تولید 
باز هم  گران  شد

»کسب و کار« دالیل افزایش هک اطالعات شخصی  را  بررسی  می کند

تهدید  اطالعات شخصی  با   فیلترشکن ها
صفحه3

صفحه4

شوک  دوباره   به  آنالین ها  با  رمز دوم  
با فعال سازی   رمز دوم   پویا  شاهد  کاهش   تا 90  درصدی   فروش های   اینترنتی   خواهیم   بود 
تعدیل  نیروی  100  تا  150 هزار  نفری کسب وکارهای  اینترنتی   با   اجرای  طرح   رمز دوم   پویا

کسب وکارهای   اینترنتی   نسبت   به   شیوه   اجرایی  شدن   رمز  دوم   پویا   انتقادات   جدی   دارند

در حالی که کمک به کم درآمدها و مردم برای خرید 
مسکن مهم ترین بهانه مسئوالن برای شروع  طرح 
ملی مسکن بوده است که حاال وزارت راه به صراحت 
اعالم کرده کم درآمدها و آنهایی که قادر به پرداخت 
اقساط ماهی دو میلیون بابت ســود ۱۸ درصدی 
تسهیالت این طرح نیستند، انصراف دهند. از همان 
ابتدای طرح و زمانی که جزئیات ارقام تســهیالت 
پرداختی و نرخ ســود آن مشخص شــد ، خیلی از 
کارشناسان باال بودن رقم ســود این تسهیالت را 
مهم ترین مانع برای تامین نیاز خانوار دانســتند. 
ابهاماتی نیز در خصوص چگونگی حمایت طرح ملی 

مسکن از اقشار ضعیف جامعه...

گزارش های موجود حاکی از توقف روند کاهشــی 
قیمت مواد اولیه و افزایش مجدد آن است که زنگ 
خطر جدی برای تولید و همچنین عاملی برای کاهش 
آن طی ماه های آتی به شمار می آید. یکی از عوامل 
گرانی کاالها در بازار کاهش تولید است که به گفته 
کارشناسان، علت آن را نیز باید در گرانی مواد اولیه 
جستجو کرد. با توجه به ثباتی که در بازارها حاکم 
شده بود و همچنین تسهیل واردات برخی از مواد، 
قیمت مواد اولیه طی چند ماه اخیر نسبتا کاهش  پیدا 
کرده بود. در همین راستا شرایط شروع به کار برای 
برخی از واحدهای تولیدی نیز فراهم شد. در همین 
رابطه وزیر صنعت  در صحبت های خود با ذکر اینکه 
جواز تأسیس واحدهای تولیدی ۱۶ درصد و پروانه 

بهره برداری واحدهای تولیدی...

با رای دیوان عالی کشور

رانندگان متخلف در تصادفات  دیه  می گیرند

يادداشت
ایرادات نحوه 

 اجرای رمز دوم پویا 
 عادل طالبي، دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی 
متن کامل  د ر صفحه 4
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دولت به طور مستقیم 
در حال برداشت از منابع 

بانک مرکزی است

مرکز پژوهش ها  هشدار  داد



اقتصاد2
ایران وجهان

همتی:
 دالالن ارز، توانایی ما را دست 

کم نگیرند
رییس کل بانک مرکزی  پس از پایان جلسه دولت در 
حالی در جمع نمایندگان رسانه های گروهی حاضر شد 
 که بازار ارز یکی از نوسان ترین دوره های خود را سپری 
می کند.»عبدالناصر همتی« در پاســخ به سئواالت 
متعدد خبرنگاران درباره بازار ارز، تاکید کرد که بازار ارز 
تحت کنترل است.وی افزود: دالالن و نوسان گیران بازار 
ارز، توانایی این بانک را دست کم نگیرند؛ بانک مرکزی 
توانایی الزم را دارد تا هر زمان که اراده کند با حضور در 
بازار و نقش آفرینی در عرضه و تقاضا، تعادل را برقرار 
کند.رییس کل بانک مرکزی به مردم نیز توصیه کرد 
که دارایی خود را در معرض ریسک خرید و فروش ارز 
قرار ندهند، زیرا در یک روز، نرخ ارز یک هزار تومان باال 
رفته و یا یک هزار تومان کاهش می یابد.وی اضافه کرد: 
بانک مرکزی در بازار حضور محکم داشته و توانایی و 
ذخایر ارزی و اسکناسی کافی دارد.همتی خاطر نشان 
کرد: مسایل رخ داده در بازار ارز به مسایلی که در فضای 
مجازی مطــرح می کنند - مانند تــورم و انتظارات و 
پیش بینی ها - هیچ ربطی ندارد.وی با بیان اینکه بزودی 
ثبات الزم در بازار ارز ایجاد می شود، گفت: مشکالتی که 
در دو هفته اخیر به علت مسایل سیاسی و جو روانی و 

تبلیغاتی در بازار ایجاد شده رفع می شود.
رییس کل بانک مرکزی درباره تاخیر در راه اندازی 
بازار متشــکل ارزی، گفت: تســت گرم این بازار در 
حال انجام است.وی اضافه کرد: انواع تست های بازار 
متشکل ارزی انجام شده و یا در حال انجام است. زمان 
راه اندازی این بازار را اعالم نمی کنم اما به طور قطع، 

امسال تحقق می یابد.

چشم انداز نرخ  تورم
    لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی

یکی از ریشه دارترین مشکالت اقتصادی کشور طی 
چند دهه اخیر تورم باال بوده است. دولت ها معموال 
با سیاست هایی ســعی در مهار این موضوع داشته 
و برخی نیز برای دوره کوتاهی موفــق به مهار نرخ 
تورم شده اند. برای مثال دولت فعلی طی چند سال 
اول سیاســت گذاری خود موفق به مهار نرخ تورم 
شد. تثبیت قیمت ها یکی از مهم ترین دستاوردهای 
اقتصادی دولت بود که البته به لطف برجام و چشم انداز 
مثبت ارتباط با کشورهای اروپایی حاصل شده بود اما 
معموال هیچ یک از این سیاست ها موضوع تورم را به 
صورت ریشه ای حل نکرده است. به عبارتی کاهش 
نرخ تورم به دلیل اصالح ساختارها و یا تغییر بنیادین 
در سیاست های اقتصادی کشور نبوده است. به همین 
دلیل بعد از ملغی شدن برجام و ریزش همه امیدها 
نسبت به آینده، تورم نیز باال رفت و به همان نرخی 
بازگشــت که در دولت قبل بود. مهم ترین مشکل 
دولت ها در کشــور ما این اســت که سیاست مالی 
وپولی مشخص و درستی برای حل مشکل نقدینگی 
در کشور نداشــته اند در حالی که راهکارها از منظر 
اقتصادی مشخص است.از آنجایی که حجم نقدینگی 
در اقتصاد به شدت باالســت، وقتی دولت تصمیم 
می گیرد قیمت بنزین را افزایش دهد، با وجود تجربه 
تلخ تورم در کشور، مردم نیز نگران آینده شده و این 
نگرانی انتظارات تورمی را افزایش می دهد. با توجه به 
اینکه افزایش قیمت کاالها در بازار در شرایط کنونی 
بیشتر به دلیل انتظارات منفی و بار روانی آن است، به 
نظر می رسد تورم ناشی از گرانی بنزین گذرا باشد. 
یعنی تا یکی، دوماه آینده فشار تورمی بنزین در بازار 
تخلیه  شده و سرعت رشد تورم نیز کندتر شود. دولت 
باید در راستای مهار تورم یک بار برای همیشه مشکل 
تورم را حل کند. برای مثال توقف پرداخت تسهیالت 
به دالالن در نظام بانکی، هدایت این تســهیالت به 
تولید واقعی، کاهش نرخ سود بانکی، اخذ مالیات از هر 
گونه فعالیت سوداگرایانه و اصالح ساختار مالیاتی در 
کشور از جمله این اقدامات است.  در خصوص تغییر 
جدید یعنی اصالح قیمت بنزین نیز پرداخت یارانه 
بنزین به افراد مستحق البته در رقم های اثربخش تر، 
برقراری عدالت یارانه ای و همچنین مدیریت درست 
منابع حاصل از اجرای این سیاست الزم است.هر چند 
تغییرات بزرگ در اقتصاد کار ســختی است و شاید 
خوشایند مردم نباشــد، اما دیدن آثار مثبت آن در 
بلندمدت ثبات را به اقتصاد بر می گرداند. باید تاکید 
کرد اگر سیاست اصالح قیمت حامل های انرژی  با 
سایر اصالحات همراه باشد، اثرات مثبت آن در بازار 
آشکار خواهد شــد. ذکر این نکته ضروری است که 
دولت باید سیاست های حمایت از اقشار کم درآمد 
را مدنظر قرار دهد و این اقشــار را با سیاســت های 
خود همراه کند. دولت باید با افزایش هدفمند یارانه 
کم درآمدها و کارگران از بروز مجدد ناآرامی هایی که 
هفته های قبل شاهد آن بودیم جلوگیری کند چرا 
که با بروز مجدد ناآرامی امید هر گونه نتیجه مثبت 

از سیاست اصالح یارانه بنزین از بین خواهد رفت.

خبر

سرمقاله

در حالــی که کمــک به کم 
درآمدها و مــردم برای خرید 
مســکن مهم تریــن بهانــه 
مسئوالن برای شــروع  طرح 
ملی مسکن بوده است که حاال 
وزارت راه به صراحت اعالم کرده کم درآمدها و آنهایی که 
قادر به پرداخت اقســاط ماهی دو میلیون بابت سود 18 

درصدی تسهیالت این طرح نیستند، انصراف دهند.
از همان ابتدای طرح و زمانی که جزئیات ارقام تسهیالت 
پرداختی و نرخ سود آن مشخص شد ، خیلی از کارشناسان 
باال بودن رقم سود این تســهیالت را مهم ترین مانع برای 
تامین نیاز خانوار دانستند. ابهاماتی نیز در خصوص چگونگی 
حمایت طرح ملی مسکن از اقشار ضعیف جامعه نیز وجود 
داشت. حاال جا دارد از مســئوالن وزارت راه و شهرسازی 
بپرسیم، اگر طرح ملی مسکن پاسخ گوی نیاز اقشار ضعیف 
جامعه نیست، چه ضرورتی برای اجرای آن با عنوان یک 
طرح حمایتی وجود دارد؟ اگر کم درآمدها از صف دریافت 
تسهیالت این طرح خارج شوند، درصد محدودی از افراد 
به این مسکن دسترســی پیدا خواهند کرد.قرار است در 

طرح ملی مسکن وام هایی بین 75 تا 100 میلیون تومان 
با ســود 18 درصد به متقاضیان پرداخت شــود. بر این 
اساس متقاضی در یک بازه 12ساله باید اقساط این وام را 
بازپرداخت کند در روش ســاده و پلکانی باید سودی بین 
100 تا 160 میلیون تومان به بانک عامل پرداخت کند.در 

بازپرداخت به روش ساده وام گیرنده ماهانه برای تسهیالت 
100 میلیون تومانی باید یک میلیون و 991 هزار و 195 
تومان قســط پرداخت کند. کل بازپرداخت در این روش 
244 میلیون و 673 هزار و 215 تومان خواهد بود. متقاضی 
در انتهای سال دوازدهم 144 میلیون و 670 هزار تومان 

برای این وام سود پرداخت می کند.البته با احتساب سود 
18 درصدی این وام، 20 هزار میلیارد تومان سود نیز نصیب 
بانک مسکن خواهد شــد.در همین رابطه مقام مسئول 
وزارت راه و شهرسازی گفت: افرادی که توانایی پرداخت 
اقساط وام با سود 18 درصدی را ندارند در ثبت نام طرح ملی 
مسکن ثبت نام نکنند. وی همچنین از کسانی که توانایی 
پرداخت اقساط تسهیالت وام بانکی با سود 18درصد را در 
طرح مذکور ندارند خواست به عنوان دومین گروه به سایت 

مراجعه نکنند.
در روش پلکانی رقم اقســاط از یک میلیون و 530 هزار 
تومان آغاز شده و به 2 میلیون و 105 هزار تومان در سال 
12 افزایش می یابد. کل بازپرداخت در ماه دوازدهم سال 
12 بالغ بر 259 میلیون و 665 هزار تومان و سود آن 159 
میلیون و 665 هزار تومان است.برای وام 75 میلیون تومانی 
نیز متقاضی بیش از 100 میلیون تومان سود به روش ساده 
با اقســاط ماهانه یک میلیون و 275 هزار تومان پرداخت 
می کنــد.در روش پلکانی بــرای وام 75 میلیون تومانی، 
قســط ماهانه از یک میلیون و 144 هزار تومان آغاز شده 
و به یک میلیون و 582 هزار تومان در سال دوازدهم ختم 
 می شود. میزان سود در این روش حدود 120 میلیون تومان 

است.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی: نمی توانید ماهی دو میلیون قسط بدهید ثبت نام نکنید

خروج کم درآمدها   از  فهرست  طرح  ملی  مسکن
سود 144 میلیونی وام 100 میلیونی

شاخص قیمت خرید مواد اولیه پس از ۶ ماه روند کاهشی، مجددا افزایش یافت

مواد  اولیه تولید   باز هم گران  شد

روحانی:
 تقویت شبکه ملی اطالعات به 

معنای قطع اینترنت نیست
رییس جمهوری با بیان این که تقویت شبکه 
ملی اطالعات به معنای قطع اینترنت خارجی 
نیســت، گفت: می خواهیم مــردم در کنار 
اینترنت خارجی از اینترنــت داخلی قوی و 

توانمند نیز برخوردار باشند.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت 
دولت با اشاره به اینکه در آغاز دولت دوازدهم 
2 تعهد اساسی به مردم دادم که بر روی آنها 
بیش از سایر موارد تالش و ایستادگی کرده ایم، 
اظهار داشت: در راستای تحقق وعده اشتغال، 
تقویت تولید و شــرکت های دانش بنیان در 
دستور کار جدی قرار گرفته است و برای جذب 
سرمایه گذاری در این زمینه اقدامات بزرگی 
انجام شده است و تا امروز به وعده خود در این 

زمینه وفادار بوده ایم.
رییس جمهوری خاطرنشــان کرد: در زمینه 
مبارزه با فقر مطلق نیــز بندی در تبصره 14 
بودجــه گنجانده ایم که هر ســال اعتبار آن 
نسبت به ســال قبل افزایش یافته است و در 
این راســتا رییس کمیته امداد امام)ره( در 
اجتماع بزرگی صراحتــاً به من اعالم کرد که 
شما فقر مطلق را پشت سر گذاشته اید و امروز 
در کشور فقر مطلق وجود ندارد، البته اگر در 
هر منطقه ای شــاهد فقر مطلق بودیم باید با 
جدیت نسبت به از بین بردن آن و تأمین رفاه 

مردم تالش کنیم.
روحانی افــزود: در این ایام موفق شــدیم با 
اصالح قیمــت بنزین کمــک جدیدی برای 
اقشار کم درآمد و متوســط به پایین داشته 
باشیم، البته در این خصوص قصد داشتیم که 
کارت اعتباری بدهیم تا مردم اجناس ایرانی 
خریداری کنند، اما از آنجــا که اجرای آن با 
دشواری هایی همراه بود، به تأخیر انداختیم 
و فعاًل کمک نقدی در حســاب مــردم واریز 
می شــود.رییس جمهوری با تأکید بر اینکه 
کمک های معیشتی دولت به مردم در راستای 
اصالح قیمت بنزین همچنــان ادامه خواهد 
داشت، گفت: مردم نسبت به تبلیغات هدفدار 
که در این زمینه انجام می شود، مبنی بر اینکه 
دولت برای یک الی دو ماه کمک های نقدی 
را ادامه داده و سپس آن را قطع خواهد کرد، 
توجه نداشته باشــند و این صحیح نیست و 
مطمئن باشند که از طرف دولت این پوشش 

حمایتی همچنان انجام خواهد گرفت.
روحانــی اضافــه کــرد: مصــرف بنزین در 
هفته های اخیر به طور متوســط 20 میلیون 
لیتر کاهش یافته و خبر خوشــی برای مردم 
و به معنای خودکفایی است و نشان می دهد 
که می توانیم صادرات بنزین را افزایش دهیم.

رییس جمهوری بیان کرد: تمام مبلغی که از 
جانب اصالح قیمت بنزین به دســت می آید 
که حــدود 30 هزار میلیارد تومان اســت به 
خود مردم برگردانده می شــود و این موجب 

خوشحالی است.

رشد 28 درصدی سرمایه گذاری 
مصوب خارجی درطر ح های صنعتی، 

معدنی و تجاری

تعداد طر ح هــای صنعتی، معدنــی و تجاری 
مصوب در هیأت ســرمایه گذاری خارجی طی 
7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

27.9 درصد رشد یافت.
 به گــزارش فــارس،  طــی 7 ماهه امســال 
55 طرح  صنعتی، معدنــی و تجاری در هیأت 
سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید که از 
نظر تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

27.9 درصد رشد داشته است.
حجم این سرمایه گذاری خارجی 784 میلیون 
دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 26.1 درصد افزایش یافته است.
در 7 ماهه ابتدایی سال گذشــته نیز 43 فقره 
طــرح  صنعتی، معدنــی و تجــاری در هیأت 
سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده بود. 
حجم این سرمایه گذاری خارجی 622 میلیون 

دالر بوده است.

اخبار
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مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی اعالم کرد گرفتن 
خط اعتباری و اضافه برداشت بانک های دولتی از منابع بانک 
مرکزی برای اجرای دســتورات دولت با اندکی تفاوت همان 
روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی با اشاره 
به اینکه منابع مالی بانک های عامل دولتی در موارد بسیاری 
برای تأمین هزینه ها و یا تسهیالت مورد نیاز توسط دولت مورد 
استفاده قرار گرفته اند، اعالم کرد: در بسیاری از موارد بانک های 
دولتی توان مالی الزم برای اجرای دستورات دولت را نداشته 
و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده اند. 
گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه های قابل توجه 
این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان 

روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.

فهرست مهم ترین طلبکاران دولت
در بخش »چکیده« گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید 
بر اینکه دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی 
خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار اســت، آمده 
است: »از مهم ترین طلبکاران دولت میتوان به سازمان تأمین 
اجتماعی، بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی سازی شده، 
دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره 
کرد. نکته بسیار مهم پس از مشخص شدن ماهیت طلبکاران 

از دولت، شناسایی مجاری ایجاد این بدهی هاست. این موضوع 
از آن جهت حائز اهمیت اســت که در صورت عدم شناخت 
مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمی توان تمهیدات الزم 

برای جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد«.

چگونه بدهی قابل توجه شرکت های دولتی به 
بانک مرکزی شکل گرفت

این مرکز پژوهشی با تقســیم بندی مجاری ایجاد بدهی 
دولت به چهار گــروه اصلــی از طلبــکاران یعنی بانک 
مرکزی، بانک های تجاری دولتی و خصوصی سازی شده، 
صندوق های بازنشستگی و پیمانکاران بخش خصوصی، 

نکات زیر را درباره این موضوع اعالم کرد:
»-اگرچه در ســالهای اخیر دولت از منابع بانک مرکزی 
استقراض مستقیم نکرده است، اما شرکت های دولتی به 
طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کرده اند و بدهی 
قابل توجهی به بانک مرکزی دارند. بخش قابل توجهی از 
بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی از 
محل صدور ضمانت دولت برای گشــایش اعتبار اسنادی 

برای شرکتها و سازمانهای دولتی ایجاد می شود. شرکتها و 
سازمان های دولتی معموال اعتبار دریافت شده را بازپرداخت 
نمی کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه 
این بدهی ها در قوانین بودجه پیش بینی نمی کند. در نتیجه 

از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد می شود.

برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی تفاوت 
چندانی با استقراض مستقیم دولت از این منابع ندارد
- منابع مالی بانک های عامل دولتی در موارد بسیاری برای 
تأمین هزینه ها و یا تسهیالت مورد نیاز توسط دولت مورد 
استفاده قرار گرفته اند. در بسیاری از موارد بانک های دولتی 
توان مالی الزم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در 
عمل متوسل به اســتفاده از منابع بانک مرکزی شده اند. 
گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه های قابل توجه 
این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان 
روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. 
درنتیجه می توان انتظار داشت مشکالت ناشی از تأمین مالی 
کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق 

افتد؛ عالوه بر آن ترازنامه بانک های دولتی تضعیف شده و 
قدرت وام دهی و کسب سود آن ها کاهش یابد و از منابع در 
دسترس برای سرمایه گذاری بخش خصوصی کاسته شود.

نقش دولت در ایجاد فشار مالی به صندوق های 
بازنشستگی

- دولــت با عدم پرداخــت کامل و بموقــع تعهدات خود 
به صندوق های بازنشســتگی و ایجاد بــار مالی از طریق 
مصوبه های قانونی نظیر بازنشســتگی زودتــر از موعد و 
تخفیف های مختلف موجب فشــار بر منابع مالی و ایجاد 
مشکالت بسیاری برای صندوق های بازنشستگی شده است.

 انتشار اوراق بدهی در بازار روش صحیح تأمین 
مالی دولت از محل بدهی است

در بخش »چکیده« گــزارش مرکز پژوهش های مجلس 
در جمع بندی نکات فوق آمده اســت: »در یک نگاه کالن 
می توان دریافت که کسری بودجه دولت در سالهای مختلف 
به شــکل بدهی های غیرســیال در ترازنامه بانکها، بانک 
مرکزی، شرکت های پیمانکاری خصوصی و صندوقهای 
بازنشستگی ظاهر شده است. این نحوه ایجاد بدهی عالوه بر 
عدم شفافیت، موجب اخالل در کارکرد نهادهای طلبکار و 

درنتیجه فضای اقتصاد کشور می شود. 

مرکز پژوهش ها هشدار داد

دولت به طور مستقیم در حال برداشت از منابع بانک مرکزی است

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان شد
قیمت سکه طرح جدید، به ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.قیمت سکه طرح جدید، چهارشنبه ۲۰ آذر ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان شد.قیمت سکه طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۹۲۰ هزار تومان است.

تقویت جریان سوداگری در بازار مسکن
افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن

طرح ملی مسکن نمونه واضحی از بی تدبیری ها در قبال پاسخ به یکی از اساسی ترین نیازهای زندگی مردم، یعنی مسکن است. در حالی که الزم بود قبل از آن دولت با صاحب نظران و کارشناسان این حوزه به مشورت می نشست.جزئیاتی 
که از این طرح منتشر شده، از همان آغاز نشان داد باز هم مثل طرح  های پیشین این طرح اسباب خانه دار شدن گروه های ضعیف جامعه را فراهم نمی کند. افراد  با درآمد  باال توان خرید مسکن ملی را دارند، در حالی که یک خانواده با درآمد 
معمولی از پس پرداخت اقساط  تسهیالت طرح ملی مسکن برنخواهد آمد. یک خانواده باید حداقل ماهی 5 میلیون تومان درآمد داشته که قادر به بازپرداخت تسهیالت با مبلغ دو میلیون به بانک مسکن باشد. رقم فعلی دستمزدها برای 
اکثریت گروه های جامعه که افراد تقریبا ضعیف هستند و خود دولت تعداد آنها را حدود 60 میلیون معرفی کرده، آنقدری نیست که از پس تامین شروط طرح ملی مسکن برآید. به همین دلیل با کناره گیری تعداد زیادی از افراد کم درآمد از 
این طرح و حذف آنها، پیش بینی می شود جریان سوداگری با این طرح تقویت شود. آنها که درآمد دارند از طرح ملی مسکن برای افزایش تعداد خانه های خود  استفاده خواهند کرد و مسیر و راه آن نیز با دور زدن برخی از قوانین روشن است. 
بنابراین برخالف شعارهای ابتدایی این طرح حمایت اثربخش از متقاضیان واقعی مسکن نخواهد کرد. دولت هنوز سامانه جامع اطالعاتی در باب مسکن که ضرورت و نیاز این بازار است، طراحی نکرده است. اطالعات خانواده های فاقد مسکن 
باید در سامانه جامع اطالعاتی ثبت شود و کسانی که دارای مسکن با استانداردهای حداقلی هستند، مشخص شوند. در این صورت دولت می تواند به کسانی که توان خرید خانه ندارند، یارانه بدهد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که قیمت ها 

به شدت باال رفته و قدرت خرید مردم نیز پایین آمده، راهی جز پرداخت یارانه به گروه های ضعیف برای تامین مسکن که مسئولیت آن بر دوش دولت است، وجود نداشته باشد.

تولید در شوک گرانی بنزین
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی

بعد از اینکه قیمت بنزیــن افزایش پیدا کرد، قیمت 
خدمات و هزینه های حمل و نقل نیز افزایش یافت. 
تاثیر هزینه حمل و نقل بر قیمت مواد اولیه ممکن 
اســت 2 تا 5 درصد باشــد . اما در کنــار آن هزینه 
خدمات نیز باال رفته، هزینــه هایی که روی قیمت 
مواد اولیه تولید اثرگذار اســت. بخشی از این گرانی 
به شــرایط رکود تورمی و انتظارات تورمی در بازار 
بر می گردد کــه ادامه دار بودن و یــا نبودن آن قابل 
پیش بینی نیســت. بنابراین آنچــه در نهایت عاید 
تولید می شــود، موادی گران تر از قبل اســت. اگر 
وضعیت قیمت مواد اولیه را با ماه های قبل محاسبه 
 کنیم، با حســاب و کتاب هــای تولیدکنندگان و 
پیش بینی های آنها  جور در نمی آید. بنابراین قیمت ها 
در ظاهر اگرچه تغییر چندانی نداشته اما به واقع بین 
15 تا 50 درصد که البته در کاالهــا متفاوت بوده، 
افزایش داشته است. وقتی قیمت مواد اولیه باال برود، 
هزینه تولید افزایش پیدا کــرده و فروش نیز پایین 
می آید. اگر دولت چنین وضعیتی را منکر شود، شرایط 
تولید بدتر از این خواهد شــد. البته دولت به شوک 
درمانی باور پیدا کرده، مثل همین شــوکی که بابت 

گرانی بنزین به بازار و بعد از آن به تولید وارد کرد.

گزارش های موجود حاکی 
از توقف روند کاهشی قیمت 
مــواد اولیــه و افزایش 36 
درصدی آن اســت که زنگ 
خطر جدی بــرای تولید و 
همچنین عاملی برای کاهش آن طی ماه های آتی به 

شمار می آید.
یکی از عوامل گرانی کاالها در بازار کاهش تولید است 
که به گفته کارشناسان علت آن را نیز باید در گرانی مواد 
اولیه جستجو کرد. با توجه به ثباتی که در بازارها حاکم 
شده بود و همچنین تســهیل واردات برخی از مواد، 
قیمت مواد اولیه طی چند ماه اخیر نسبتا کاهش  پیدا 
کرده بود. در همین راستا شــرایط شروع به کار برای 
برخی از واحدهای تولیدی نیز فراهم شــد. در همین 
رابطه وزیر صنعت  در صحبت های خود با ذکر اینکه 
جواز تأســیس واحدهای تولیدی 16 درصد و پروانه 
بهره برداری واحدهای تولیدی 8 درصد رشــد داشته 
است، اعالم کرده که در مجموع تولیدات داخل کشور 
رو به رشد است. اما با توجه به ارتباط مستقیم وضعیت 
تولید با قیمت مواد اولیه، این سوال پیش می آید که 
برای حل مشکل تکراری تولید در خصوص تامین مواد 

اولیه و کاهش قیمت آن چه باید کرد؟
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران در تازه ترین 
گزارش خود، شاخص مدیران خرید )PMI( موسوم 
به شامخ را برای آبان ماه امسال 51٫13 واحد محاسبه 
کرد که نسبت نســبت به ماه قبل بهبود یافته است 

اما شاخص قیمت خرید مواد اولیه پس از 6 ماه روند 
کاهشــی، دوباره با افزایش مواجه شده و خوش بینی 
فعاالن اقتصادی به بهبود وضعیــت تولید را کاهش 

داده است.
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتــاق ایران از مهرماه 
1397 اســتخراج و انتشار شــاخص مدیران خرید 
)PMI( موسوم به شامخ را برای نخستین بار در کشور 
در دستور کار قرار داده و در چهاردهمین دوره انتشار 
این شاخص، شــامخ آبان ماه 1398 را 51٫13 واحد 

محاسبه کرده است
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شــاخص مدیران 
خرید )PMI( یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی 
در کشورهای توسعه یافته است که بر اساس داده های 
پانلی از حدود 400 شرکت در تمام فعالیت های بخش 

خصوصی تهیه می شود.
سؤاالت پرسشنامه شاخص PMI به نحوی طراحی 
شده است که اطالعاتی در خصوص تولیدات صنعتی 
)میزان تولید، سفارشــات جدید داخلی و خارجی، 
نیروی کار استخدامی و ...(، خدمات )کسب وکارهای 
جدید، کسب وکارهای صادراتی جدید، هزینه ها و ...(، 
عمده فروشی )میزان تولید، سفارشات جدید داخلی 
و خارجــی، قیمت فروش و ...( و ساخت وســاز )کل 
فعالیت ها، ساخت وساز مسکونی و تجاری، سفارشات 
جدید و ...( ارائه می دهد؛ ازاین رو شرکت های مدیریت 
دارایــی از طریق دنبال کردن شــاخص های ملی و 
بخشــی در زمینه های رشــد، بهره وری، روندهای 
قیمت و حاشــیه ســود می توانند از اطالعات این 
شــاخص در اســتراتژی ها و مدل هــای تخصیص 

 دارایــی و همچنیــن در تحلیل عملکــرد پرتفوی
 خود استفاده کنند.

شاخص کل PMI نشان دهنده تغییرات شرایط کالن 
است و اطالعات جزئی تر مربوط به بخش های مختلف 
اقتصاد می تواند برای صندوق های خریدوفروش سهام 
و اوراق با بازدهی ثابت نیز راهنمای خوبی در تحلیل و 
پیش بینی باشد. این شاخص از مهرماه 1397، با عنوان 
»شامخ« توســط مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق 
ایران و فقط در بخش تولیدات صنعتی تهیه استخراج 

و منتشر می شود.
بر اساس تازه ترین محاســباتی که از سوی مرکز آمار 
و اطالعات اقتصادی اتاق ایران برای استخراج شامخ 
انجام شده، شامخ آبان ماه امسال همچنان باالی 50 
واحد باقی مانده و از تداوم امیدواری فعاالن اقتصادی 
نسبت به بهبود وضعیت تولید حکایت دارد اما بعد از 
6 ماه، روند کاهشی قیمت مواد اولیه تغییر کرده و با 
افزایش 36 درصدی، به چالش جدید تولیدکنندگان 

تبدیل شده است.
شامخ کل به دست آمده برای گروه کانی های غیرفلزی 
در آبان ماه )53.8( حکایت از بهبود خفیف وضعیت 
کلی این صنعت نسبت به ماه قبل دارد. عدد به دست 
آمده برای قیمت مواد اولیه که بیشترین عدد در بین 
تمام گروه ها است )75(، نشــان دهنده این است که 
عمده پرسش شوندگان این صنایع به افزایش قیمت 
مواد اولیه اذعان داشته اند. باوجوداین افزایش در بهای 
مواد اولیه، قیمت محصوالت تولیدشده این گروه بدون 

تغییر بوده است.
همچنین به دنبال خروج مواد اولیه تولیدات غذایی از 

شمول ارز دولتی و در مقابل کاهش قدرت خرید مردم، 
از ابتدای امسال این صنعت شرایط نامناسبی را تجربه 
کرده است. بر اساس گزارشات شامخ قیمت خرید مواد 
اولیه از ابتدای امســال همواره افزایشی بوده است که 
سبب شده به صورت متقابل از ابتدای سال موجودی 

مواد اولیه در این صنعت کاهشی گزارش شود.
از ســویی در مــورد صنایــع چــوب، از یک ســو 
محدودیت های اعمال شــده بر واردات مواد اولیه و از 
ســوی دیگر به دلیل کاهش میزان برداشت چوب از 
جنگل ها به دالیل حفاظتی، سبب دشواری در تهیه 

مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی شده است.

ثمانه نادری
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پیش خرید یکــی ازراه های 
مناسب خانه دار کردن مردم 
محسوب می شود،امابه سبب 
ضعف قانون،این بازار به یکی 
از بازار های ســودآوری برای 
کالهبرداران تبدیل شده است. به دلیل اعتبار معامالت 
دست نویس و ثبت نشدن آن ها در ســامانه ای خاص، 
کالهبرداران به راحتی می توانند یک ملک را به چندین 
نفر واگذار کنند. به عبارتی دیگر اعتبار قولنامه ها یا اسناد 
غیررسمی سبب بروز مشکالت گسترده ای در حوزه های 
اقتصادی و قضائی کشور شده  است. روش کالهبرداران 
برای فروش یک ملک به چند نفر متفاوت اســت. یکی 
از شــیوه های کالهبرداران از این قرار اســت که آن ها 
ساختمان های نیمه ساخته را به متقاضیان خرید نشان 
می دهند و به دلیل نیمه کاره بودن و نداشــتن ساکنی 
در ساختمان ، شناختن مالک اصلی و همچنین فروخته 
نشدن آن ملک به چندین نفر دیگر، کار بسیار دشواری 
است. از ســوی دیگر به دلیل پایین بودن قیمت منازل 
پیش فروش شده، مردم روی به خرید منازل پیش فروش 
می آورند. اما غافل از اینکه ملک آن ها قبالً به چندین نفر 

فروخته شده است. همچنین ممکن است کالهبرداری 
در حوزه مسکن به روش پیش فروش باشد که این نوع 
کالهبرداری در قم و در قالب  یک پروژه صورت گرفت و 
۱۴۰ واحد مسکونی به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده بود و اگه 
مانع آن نمی شدند ممکن بود به افراد بیشتری فروخته 
می شــد. این کالهبرداری در اســفند ماه سال گذشته 
شناسایی شد و همچنان در حال پیگیری است. در بحث 
فروش ملک به چندین نفر هم ۲ واحد در محله نصر به 
چندین نفر فروخته شد و کالهبردار ۸۰ میلیارد تومان 

از طریق این فروش به دست آورد و از کشور خارج شد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیســیون عمران 
مجلس شورای اســالمی در این رابطه و در مورد طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون عمران مجلس 
در حال بررسی است، گفت: چند سالی است بیش از ۶۰ 
درصد معامالتی که در حوزه مسکن انجام می شود برای 
بحث اسکان و مصرف خانواده ها نیست؛ بلکه در راستای 
خرید و فروش و به نوعی ســوداگری انجام می شود. به 
جرات می توان گفت بخشی از افزایش قیمت ها در بازار 

مسکن ناشی از این معامالت است و مجلس برای مقابله با 
این رفتار طرح اخذ مالیات بر عائدی سرمایه را پیشنهاد 

داده است.

ساماندهی اسناد، راه خروج از بحران
با این توصیفات، راه خروج از بحران اسناد غیررسمی و 
جلوگیری از فروش یک ملک به چندین نفر چیســت؟ 
بسیاری از کارشناسان به این سوال پاسخ داده اند، برای 
مثال دکتر کریمی معتقد اســت که »قانون باید سند 
رسمی را معتبر بداند و حامی آن باشد. وقتی سند رسمی 
نیست سند عادی در جای خودش معتبر است. نباید به 
اعتبار اسناد رسمی خدشه ای وارد شود. حقوق مردم هم 
سر جایش محفوظ خواهد ماند. مثل کسی که حقش با 
سند رسمی از بین رفته، علیه کسی که سندش را از بین 
برده است دادخواست دهد. غیر از این اگر باشد قابل تصور 
نیست«؛ بنابراین می توان گفت که مشکالت قانونی راه را 
برای سوء استفاده گران باز کرده است. از این رو تا زمانی 
که قانون و به تبع آن دادگاه، اسناد غیررسمی را معتبر 
بشناسد، شاهد فروش یک ملک به چندین نفر خواهیم 
بود. اصلی ترین مانع این کارهم تفسیر شورای نگهبان 
از قانــون قدیمی ثبت، مصوب ۱۳۱۰ بــوده که اصالح 
آن با محوریت بی اعتباری اســناد غیررسمی، بر کسی 

پوشیده نیست.

به دلیل گرانی بی سابقه مسکن، مردم به خرید خانه های پیش فروش شده روی آورده اند

پولشویی در فروش یک ملک به چند خریدار
۶0 درصد معامالت حوزه مسکن داللی است

پرونده های بزرگی درباره فروش یک ملک به چند خریدار وجود دارد
سیامک پاکباز، وکیل دادگستری

فروش ملک به چندین نفر یکی از پربحث ترین پرونده های چند سال اخیر بخصوص از سال گذشته تا به امروز بوده است. به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن از سال گذشته تا به امروز تمایل برای خرید خانه های پیش فروش افزایش 
یافته و مردم به دنبال این مدل از ساخت و سازها هستند. تجربه ثابت کرده است هنگامی که تقاضا برای چیزی در جامعه افزایش می یابد کاله برداری ها نیز از فضای ایجاد شده افزایش پیدا می کند. 

بنابراین با ورود کالهبرداران به این موضوع شاهد افزایش داللی ها و به دنبال آن افزایش شکایات خریداران نیز هستیم. پرونده های بزرگی در این باره در کشور وجود دارد. برای مثال ۱۳۰ واحد ملکی را به ۱۴۰۰ نفر در قم فروختند. یعنی هر 
واحد را حداقل به ده نفر فروختند و این یکی از بزرگترین پرونده های معامالت معارض در دادگستری قم بود که هنوز هم در جریان است. ضعف سیستم معامالت مسکن یکی از عواملی است که فروش مسکن به چند نفر از آن نشات می گیرد. 
شکایات زیادی در این باره وجود دارد که پرونده های زیادی را در دادسراها تشکیل داده است. تنها وسیله ای که زمین خواران می توانند با آن ها به فروش خانه ها بپردازند، معامالت غیررسمی یا قولنامه ای است. این معامالت به سبب اینکه در هیچ 

سامانه ای به ثبت نمی رسند، معامالت مخفی محسوب می شوند.
البته اگر بخواهیم به بعد وسیع تری از این موضوع بپردازیم موضوع پولشویی به میان می آید. پول شویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است چراکه بسیاری از افرادی که پول های کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی 

کسب می کنند در واقع با استناد به اسناد غیررسمی است متاسفانه در این خرید و فروش های قولنامه ای که یک ساختمان به تعداد زیادی فروخته می شود اغلب،وجوه زیادی از مردم گرفته می شود و پس از مدتی از کشور متواری می شوند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نرم افزار پیام دهی واتساپ اعالم کرد بسیاری از مدل 
های اندروید، آیفون و ویندوز فون را از اول فوریه ۲۰۲۰ 
پشتیبانی نخواهد کرد. واتساپ به زودی عملکرد خود 
را در میلیون ها گوشی همراه متوقف می کند. این نرم 
افزار پیام دهی اعالم کرد دیگر دســتگاه های تلفن 

همراه قدیمی را پشتیبانی نخواهد کرد.
 این شــرکت که تحــت مالکیت فیســبوک قرار 
دارد در صفحــه خود اعــالم کرد که چه گوشــی 
هایی دیگر نمی توانند به این نرم افزار دسترســی 
داشــته باشــند و ادعا کرد این اقــدام برای حفظ 
امنیت کاربران ضروری اســت. بســیاری از مدل 
های اندروید، آیفــون و ویندوز فــون از اول فوریه 
۲۰۲۰ تحت تاثیر قرار می گیرند. واتســاپ دیگر 
در آیفون هایی کــه iOS ۸ یا قبــل از آن را دارند 
کار نخواهد کرد. این گوشــی ها اولین بار در ۲۰۱۴ 
توسط اپل معرفی شدند. یعنی افرادی که آیفون۶ 
یا مدل های جدیدتر آن را دارند نگران از دست دادن 
واتساپ نباشند.  واتســاپ اعالم کرد:» ما پیشنهاد 
 میدهیــم از جدیدترین iOS در دســترس برای 

گوشی هایتان اســتفاده کنید«. اندروید هایی که 
از مدل های قدیمی تر از ۲.۳.۳ بــا عنوان اندروید 
های جینجربرد اســتفاده می کنند هم دیگر تحت 
حمایت واتســاپ نخواهند بود و هر که تالش کند 
حساب جدیدی ایجاد کند یا حساب قبلی خود را با 
استفاده از اندروید های قدیمی تر تایید کند، بالک 
خواهد شــد. اندرویدهای جینجربرد در ۲۰۱۰ به 
بازار آمدند. گوشــی های هوشمند هواوی، سونی و 
گوگل از این اطالعیه معاف هســتند. ویندوز فون 
هایی که سیستم عامل ۸.۱ یا بعد از آن را دارند هم 
همچنان واتساپ را در اختیار خواهند داشت.کاربران 
واتساپ می توانند سیستم عامل های خود را به روز 
رسانی کنند و همچنان از واتساپ استفاده کنند ولی 
مدل های قدیمی تر گوشی های همراه با راه اندازی 
سیستم عامل های جدید هم مشکل خواهند داشت و 
اجازه نصب آنها را نمی دهند.این اولین بار نیست که 
واتساپ حمایت خود را از گوشیهای قدیمی برمیدارد. 
واتســاپ قباًل قطع حمایت از کاربرانش را به خاطر 

امنیت آنها تصمیمی سخت می دانست.

با تفاهمات به عمل آمــده میان تولیدکنندگان 
و فروشندگان الســتیک قرار است توزیع حواله 
دولتی الستیک خودروهای سواری از جمله پراید 
و حواله نیسان افزایش پیدا کند تا نیاز بازار تأمین 
و مشکالت مردم در تهیه الستیک برطرف شود.

مشاهدات بازار نشــان می دهد طی چند هفته 
اخیر تقاضا برای خرید الستیک سواری به ویژه 
خودروهای پراید و تیبا در بازار افزایش پیدا کرده 
که فعاالن بازار دلیل این موضوع را کاهش عرضه 

و البته ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار می دانند.
فروشندگان الســتیک معتقدند حواله ماهانه 
شــرکت های تولیدکننده الســتیک ۴۸ حلقه 
تایر است که جوابگوی ۲۴ خودرو است و همین 
امر نمی تواند نیاز خریــداران را تأمین کند. به 
همین منظور با تفاهمات به عمــل آمده میان 
تولیدکنندگان و فروشــندگان قرار شده میزان 
حواله خودروهای سواری از جمله پراید و حواله 

نیســان افزایش پیدا کند تا نیاز بــازار تأمین و 
مشکالت مردم در تهیه الستیک برطرف شود.در 
حال حاضر یک جفت الستیک دولتی پراید ۳۴5 
هزار تومان اســت اما در بازار این مدل الستیک 
5۱۰ تــا 5۴۰ هزار تومان به فروش می رســد. 
قیمت دولتی الستیک نیســان نیز یک میلیون 
و 5۰ هزار تومان اســت که در بازار یک میلیون 
و 7۰۰ تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هــزار تومان خرید و 

فروش می شود.
البتــه تولیدکنندگان الســتیک هــم در این 
رابطه به ارائه آمار تولید الســتیک در دو ماهه 
اخیر پرداخته و می گویند: نیاز ســاالنه کشور 
به تایر ۳۱ میلیون حلقه الســتیک اســت که 
در همیــن دو ماهــه مهــر و آبــان  ۳ میلیون 
و ۲۰۰ حلقــه الســتیک در کشــور تولیــد 
 شــده اســت، به همیــن دلیل کاهــش تولید 

رخ نداده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران گفت: 
هم اکنون، فعالیت رسمی حدود ۲7۰ نفر در صادرات 
خشکبار و تمدید کارت آن ها برای هر سال و صادرات 
حدود ۴۴ هزار و ۳7۰ تن پسته و مغز پسته در سال 
۹7، می تواند بخشی از سابقه فعالیت ایران در بازار این 
محصول را به نمایش بگذارد. محمدحسن شمس فرد 
به سابقه فعالیت ایران در بازار پسته اشاره و اظهار کرد:  
هم اکنون، فعالیت رسمی حدود ۲7۰ نفر در صادرات 
خشکبار و تمدید کارت آن ها برای هر سال و صادرات 
حدود ۴۴ هزار و ۳7۰ تن پسته و مغز پسته در سال 
۹7، می تواند بخشی از سابقه فعالیت ایران در بازار این 
محصول را به نمایش بگذارد. وی ادامه داد: این آمار 
در شرایطی محقق شد که کشورمان عالوه بر نوسان 
ارزی و تحریم های متعدد، با شرایط نامناسب جوی هم 
مواجه شد، اما الزم به ذکر است که با بارش فراوانی که 
ابتدای امسال شاهد بودیم، معضل خشکسالی حل شد 
و خوشبختانه طبق پیش بینی ها، پسته می تواند در 
سال جاری از وضعیت خوبی برخوردار باشد و با افزایش 

تولیدات، شاهد ثبات قیمت آن باشیم.
به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، 
تا سال گذشته، موضوع نگران کننده کاهش تولید به 
واسطه تغییرات جوی و همچنین کمبود آب شیرین 
بود. شمس فرد در واکنش به خرید پسته ایرانی توسط 
بازرگانان افغانستانی و فروش آن به نام افغان ها گفت: 
افغانستان هرگز نمی تواند انحصار پسته ایران را به نام 

خود زده و بر اساس آن، صادرات انجام دهد، زیرا از نظر 
کیفی، دارای پسته ای بسیار ریز بوده و به ناچار، مغز 
آن را صادر می کند؛ لذا رسما پسته مرغوبی ندارد. وی 
در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت دفتر کرمان و 
انجام صادرات توسط افغان ها در آن دفتر،  تصریح کرد: 
حتی اگر افغانستان دفتری در کرمان راه اندازی کرده 
باشد، برای طی کردن پروســه صادرات، باید هزینه 
گزافی بپردازد؛ به این معنا که بایــد عالوه بر تامین 
هزینه دفاتر مستقر در ایران، پسته مرغوب را خریداری 
کند و هزینه مازادی هم برای صادرات آن به افغانستان 
و سپس با گواهی ثبت شده به نام کشورشان، به سایر 
کشور ها بپردازد و این از نظر اقتصادی، منطقی به نظر 

نمی رسد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران همچنین 
به گمانه زنی هایی که پسته در آینده نزدیک از انحصار 
ایران خارج شود اشاره و اظهار کرد: در خصوص خارج 
شــدن محصولی از انحصار ایران می توان به زعفران 
اشاره کرد به شــکلی که با قاچاق پیاز زعفران، این 
محصول در کشــور دیگری تولید می شود این امر به 
تهدیدی برای رشد تولید زعفران در کشور های دیگر از 
جمله افغانستان مبدل شده است. اما این مساله درباره 
پسته اتفاق نیفتاده است که سبب ایجاد نگرانی برای 
بازار پسته ایران، شود؛ ضمن اینکه دولت برای زعفران 
هم باید صدور پیاز زعفران را ممنوع می کرد. اما به هر 

ترتیب این امر برای پسته، شدنی نیست.

قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به اجرای سراسری پویش 
»بدون قیمت نخریم« گفت: برای اجرای این پویش 
نیازمند کمک مردم، دستگاه های اجرایی و نهادهای 
غیردولتی مانند اصناف و اتحادیه ها هستیم.مدرس 
خیابانی در رابطه با جزئیات و دالیل ابالغ بخشــنامه 
سراسری به استان  های کشور برای اجرای پویش » بدون 
قیمت نخریم«، گفت: موضوع درج برچسب قیمت و 
اطالع مصرف کننده از قیمت کاال  ابتدایی ترین  حقوقی 
است  که مصرف کننده باید داشته باشد و این موضوع در 

همه  کشورهای دنیا نهادینه شده است.  
 معاون وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود با بیان اینکه 
وزارت صنعت و بخش بازرگانی ایــن وزارتخانه  برای 
اجرای برنامه ها و همچنین اجرای پویش »بدون قیمت 
نخریم«؛  باید سه حوزه  را همراه خود کند، افزود: اولین 
حوزه، حوزه مردمی است که برای همراهی حوزه مردم 
نیازمند  همراهی و قدرت رسانه هستیم. مدرس خیابانی 
بیان داشت: اجرای بخشــی از برنامه های ما  مرتبط با 
دستگاه های اجرایی است بنابراین  بخشنامه مذکور 
مشخصا به  تمام سازمان های نظارتی، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان، روسای سازمان های 
صنعت و معدن و سازمان تعزیرات حکومتی ابالغ شده 

تا دستگاه های مرتبط  به عنوان حوزه دوم  برای اجرا به 
وزارت صنعت کمک کنند. معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بیان داشت: ظرفیت و حوزه سوم برای اجرای 
برنامه ها، NGO و نهادهای غیردولتی مانند  اتاق های 
اصناف، اتحادیه ها و تشکل های صنفی  است. مدرس 
خیابانی گفت:  بخشنامه  ابالغی اجرای پویش »بدون 
قیمت نخریم« به این منظور است تا درج قیمت کاال 
به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود. زیرا درج 
برچسب قیمت یک حق ابتدایی در حوزه تجارت داخلی 

است و حق مصرف کننده است. 
وی با تاکید بر اینکه اعتقاد ما بر این است که آن بخش 
از فروشگاه ها و مراکز عرضه که نسبت به درج قیمت 
مقاومت و امتناع می کنند نیت آن ها گران فروشی است، 
بیان داشت: در بخشنامه به سازمان تعزیرات حکومتی 
ابالغ شده است که فروشگاه های و مغازه هایی که درج 
برچسب قیمت ندارند عالوه بر جریمه عدم درج قیمت، 
مشمول جریمه گران فروشی هم شوند تا این موضوع 
بازدارنده شود. وی با تاکید بر اینکه مردم باید بیشتر 
کمک کنند، بیان داشت: جزای فردی که در فروشگاه 
خود برچسب قیمت ندارد، نخریدن است، بنابراین مردم 

باید از فروشگاهی که درج قیمت ندارد خرید نکنند. 

روز گذشــته حمله بسیار 
ســازمان یافته ای علیــه 
زیرســاخت های دولــت 
الکترونیک انجام شــد که 
به گفتــه وزیــر ارتباطات 
توسط سپر امنیتی دژفا شناسایی و دفع شده است. 
محمدجواد آذری جهرمــی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در حاشیه جلســه هیئت وزیران در جمع 
خبرنگاران با اعالم این خبر خاطرنشان کرد: ما با یک 
حمله بسیار سازمان یافته علیه زیرساخت های دولت 
الکترونیک مواجه شدیم که توسط سپر امنیتی دژفا 
شناسایی و دفع شده است. وی با بیان اینکه جزئیات 
این حمله را نمی توانم بگویم، افزود: در حال بررسی 

ابعاد این حمله سایبری هستیم. 
این در حالی است که چندی پیش پروژه سپر امنیتی 
شبکه ملی اطالعات )دژفا( برای جلوگیری از حمالت 
سایبری شبکه، زیرســاخت و اپلیکیشن های بومی 
رونمایی شد. یکی از این پروژه ها، پروژه سپر امنیتی 
شبکه ملی اطالعات )دژفا( است که با هدف تضمین 
امنیت سایبری خدمات در بستر شبکه ملی اطالعات 
به بهره برداری رســیده اســت.این پروژه با سرمایه 
گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال و به عنوان تله افزاری برای 
شناسایی برنامه های ویروسی و جلوگیری از حمله به 
زیرساخت های شبکه ملی اطالعات به بهره برداری 
رسید. وزیر ارتباطات در حاشیه این مراسم از ۳۰برابر 
شدن توان دفاع سایبری کشــور خبر داد و گفت: در 
سال ۹7 بیش از ۳۳ میلیون حمله در شبکه سایبری 

کشور شناسایی شد.
اما در گزارشی دیگر نیویورک تایمز نوشته است یک 

نقص امنیتی باعث انتشار اطالعات بانکی بیش از ۱5 
میلیون ایرانی در شــبکه های اجتماعی شده و آن را 
"جدی ترین" نقص امنیتی بانکی ایران خوانده است. 
روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده است که به دنبال 
ناآرامی های اخیر در ایران که در اعتراض به افزایش 
قیمت بنزین بود، اطالعات بانکــی میلیون ها ایرانی 
هک و منتشر شده است. این در حالی است که هفته 
پیش نیزباشگاه خبرنگاران جوان گزارشی درباره هک 
شدن میلیون ها کارت بانکی ایرانیان منتشر کرد اما 

ساعاتی بعد آن را حذف کرد.
نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان امنیت سایبری 
می گوید چنیــن کاری احتمــاال با هــدف "ایجاد 

بی ثباتی" در ایران صورت گرفته است. 
" نیویورک تایمز در گزارش خود نوشــته است یک 
نقص امنیتی باعث انتشار اطالعات بانکی بیش از ۱5 
میلیون ایرانی در شــبکه های اجتماعی شده و آن را 

"جدی ترین" نقص امنیتی بانکی ایران خوانده است. 
اطالعات منتشر شده شامل نام دارنده و شماره حساب 
بانکی افراد است. آذری جهرمی، هک شدن بانک های 
ایران را رد کرده و گفته اســت "یــک پیمانکار فنی 
سابق، از اطالعاتی که به آنها دسترسی داشت نسخه 
پشتیبان گرفته و با دسترســی به این نسخه در حال 
تهدید و باج گیری است." نیویورک تایمز در گزارش 
خود به نقل از کارشناسان امنیت سایبری گفته است 
این "حمله سایبری" احتماال، از سوی یک دولت یا با 
پشتیبانی یک دولت انجام شده است. آذری جهرمی 
هم گفته است "فعال نمی توانم بگویم این حمله توسط 
چه کشوری انجام گرفته است." اطالعات دقیقی در 
مورد جزئیات ایــن هک وجود ندارد اما گفته شــده 
اطالعات مشتریان ســه بانک تجارت، سرمایه و ملت 
به ســرقت رفته است. این ســه بانک از سوی آمریکا 

تحریم شده اند.

»كسب و كار« دالیل افزایش هک اطالعات شخصی  را  بررسی  می كند

تهدید  اطالعات شخصی  با   فیلترشکن ها
اطالعات مشتریان سه بانک تجارت، سرمایه و ملت به سرقت رفته است

در ایران هیچ مرجعی برای سنجش امنیت وجود ندارد
محمد مهدی واعظی نژاد، کارشناس امنیت سایبری

نشراطالعات یا سرقت اطالعات کاربران که به عنوان مصرف کننده نهایی در فضای مجازی در کشور هستند برای چندمین بار پیای تکرار شده است. البته در اظهارنظر حاکمیت در رابطه با صحت و سقم این ادعا نمی توان خرده گرفت چراگه 
بازخورد جامعه را در نظر می گیرند اما اگر اطالع رسانی در این رابطه انجام شود بسیار بهتر از این است که بخواهیم زوایای این اتفاقات را پنهان کنیم. متاسفانه ما در ایران هیچ مرجعی برای سنجش امنیت اپ ها و برنامه ها نداریم تا مشخص کند 
کدامیک کاربران را آسیب پذیرتر می کنند. بنابراین ضعف در این سیستم وجود دارد و باید برای ارتقای آن تالش کرد. شناسایی اینکه این حمالت با چه هدفی از سوی چه کسانی برنامه ریزی می شوند باید در اولویت قرار داشته باشد. اینکه 
میلیون ها ایرانی در حال حاضر از سرقت اطالعات خود نگران هستند بسیار طبیعی است چراکه این اتفاقات در ماه های اخیر برای چند بار پیاپی دیده شده است. متاسفانه در کشور ما شرایطی ایجاد شده است که میلیون ها کاربر از فیلترشکن 
استفاده می کنند. عواقب استفاده از فیلترشکن به دلیل فبلترینگ گسترده این که وجود دارد بسیار زیاد است. کاربرانی که از فیلترشکن استفاده می کنند در برابر حمالت بیشتری قرار می گیرند. به عنوان مثال در چند ماه گذشته که تلگرام 
در مقطعی فیلتر شد و مردم از فیلترشکن استفاده کردند تهدیدات علیه کاربران چند برابر شد. امروز نیز این اتفاق برای چندمین بار افتاده است و میلیون ها ایرانی با تهدید و باجگیری و سرقت اطالعات روبرو هستند. متاسفانه در ایران حمالت 

سایبری به اشکال گوناگونی دیده می شود اما همانطور که گفته شد مرجعی برای بررسی، شناسایی و پیشگیری از آنها وجود ندارد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قیمت کاالها در مغازه های بدون درج برچسب قیمت شناور است

واتساپ در میلیون ها گوشی همراه متوقف می شود

تولید 3.2 میلیون حلقه الستیک در 2ماه اخیر

تفاهم برای افزایش توزیع حواله دولتی الستیک پراید و نیسان

پسته بورسی می تواند مانند زعفران موفق باشد

صادرات پسته ایرانی به نام افغان ها منطقی نیست
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معاون ســازمان امور مالياتي درباره شــايعه حذف 
معافيت هاي مالياتي شركت هاي دانش بنيان گفت: 
اين موضوع درســت نيســت و در حال حاضر بحث 
حذف اين معافيت هــا، مطرح نيســت. به گزارش 
تسنيم،     سيد اميرحســين قاضي زاده هاشمي، عضو 
هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره به خألها 
و ضعف هــاي قانوني براي حمايت از شــركت هاي 
دانش بنيان و نوآوري افزود: بايد پشتيباني حقوقي 
بيشتري از اين شــركت ها انجام دهيم تا بخشي از 
مشــكالت پيش روي اين شــركت ها مانند قوانين 
مالياتــي و تامين اجتماعي و فضاي ديوانســاالري 
كشور برطرف شــود. وي با بيان اينكه با حدود 160 
شركت، نشست داشــته ايم، ادامه داد: سرعت براي 
شــركت هاي دانش بنيان و نوآور، بسيار مهم است. 
قاضي زاده هاشمي با اشــاره به اينكه منابع صندوق 
نوآوري و شكوفايي، اندك است، افزود: براي تامين 
منابع مالي و ارزي اين شــركت ها بايد منابع كافي، 
اختصاص داده شود. عضو هيات رئيسه مجلس شوراي 
اســالمي با بيان اينكه در قانون برنامه ششم توسعه 
اهدافي را براي كمك به شركت هاي دانش بنيان در 
نظر گرفته ايم، گفت: با توجه به شرايط امروز كشور و 
وجود نيروي انساني فعال و ماهر و فشارهاي خارجي، 
ضروري اســت به شــركت هاي دانش بنيان توجه 
بيشتري كنيم تا نياز هاي كشــور برطرف شود. وي 
افزود: تحريم، شانس بزرگي براي ماست و بايد از اين 
فرصت طاليي براي حفظ نيروي انساني متخصص 
كشــور اســتفاده كنيم. رئيس مركز شركت هاي 
و موسســات دانش بنيــان هم با اشــاره به تصويب 
قانون حمايت از شــركت هاي دانش بنيان در سال 
89 در مجلس شــوراي اســالمي گفت: اين قانون 
نواقصي دارد كه بايــد با تصويب قانــون تكميلي، 

برطرف شود. سيد محمد صاحبكارخراساني افزود: 
در دو سال اخير با توجه به بررسي ها و نشست هاي 
انجام شــده، راهكار ها و چارچوب كلي براي جهش 
شركت هاي دانش بنيان آماده شده است. وي اضافه 
كرد: تالش مي كنيم با همكاري دستگاه هاي مربوط 
اجرايي مســير هاي ســاده اي را براي شركت هاي 
دانش بنيان فراهم كنيم. صاحبكار افزود: بزرگ ترين 
مجموع اكوسيســتم نــوآوري در غرب آســيا در 
حوزه هاي دارويي، بيوتكنولــوژي و تجهيزات نفت 
در كشور ما قرار دارد. وي اضافه كرد: در كشور هاي 
توســعه يافته، بيشــتر هزينه هاي بخش تحقيق و 
توسعه توسط شركت هاي خصوصي انجام مي شود 
و در كشورمان بايد به اين سمت پيش برويم. رئيس 
مركز شركت هاي و موسسات دانش بنيان با اشاره به 
اهميت ايجاد شركت هاي بزرگ دانش بنيان گفت: 
در طول چند سال گذشته شــركت هاي كوچك و 
متوسط دانش بنيان را ايجاد كرديم و برنامه اي را در 
سطح معاونت علمي و فناوري با عنوان »شركت هاي 
دانش بنيان پيشگام« طراحي كرديم كه بر مبناي آن 

200 شــركت دانش بنيان را براساس درآمد در نظر 
گرفتيم و در تالشيم برنامه هايي را براي توسعه اين 
شركت ها اجرا كنيم. رئيس مجمع كسب وكارهاي 
دانش بنيان اتاق بازرگاني هم با حضور در اين برنامه 
با اشــاره به اينكه از ظرفيت هاي قانوني براي كمك 
به شــركت هاي دانش بنيان مي توان اســتفاد كرد ، 
گفت: ساختار اداري كشــور بر مبناي فروش نفت 
و واردات كاال بنا شده و ســاختار بروكراتيك اداري 
است. افشــين كالهي ادامه داد: از طرف ديگر، كار 
دولت ها، تخصيص منابع بــراي اهداف موجود بوده 
اســت. كالهي اضافه كــرد: تحت حمايــت قانون, 
4 هزار و 700 شــركت دانش بنيان را رشد داديم تا 
بخشــي از كار توليد ثروت را در كشور انجام دهند. 
وي ادامه داد: اين شــركت ها پــس از ورود به بازار 
كسب وكار با شرايط نامناســبي مواجه مي شوند و 
ساختار شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها با اين 
فضا مأنوس نيست و نفس كشيدن براي آنها سخت 
مي شــود. كالهي با اشاره به اينكه ســازمان تامين 
اجتماعي، سازمان خدماتي است، گفت: اين سازمان 

مبالغي را از شــركت هاي دانش بنيان مي گيرد تا به 
عنوان كارگزار، مديريت و براي كارگران و كارمندان 
هزينه كند، اما چنين رفتار خدماتي را در ســازمان 
تامين اجتماعي نمي بينيم و برخورد آنها با كارفرما و 
كارگر، خدمات محور نيست بلكه برخورد مطالبه گر 
است. معاون بيمه اي ســازمان تامين اجتماعي هم 
گفت: با توجه به معرفي شــركت هاي دانش بنيان 
توســط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 
در ارتباط با آنها بدون اعمال ضريب، مفاصاحساب 
صادر و براساس فهرســت، بررسي و عمل مي كنيم. 
مهرداد قريب افزود: سازمان تامين اجتماعي به 43 
ميليون نفر خدمات ارائه مي كنــد و كاركنان تحت 
پوشــش از همه خدمات ســازمان تامين اجتماعي 
از جمله بازنشســتگي، درمان، ازكارافتادگي و بيمه 
بيكاري اســتفاده مي كنند. وي با اشــاره به اينكه 
اشكاالتي هم وجود دارد، اضافه كرد: شايد در برخي 
جاها وحدت رويه وجود نداشته باشــد، اما بيش از 
95 درصد مفاصاحســاب بدون اعمال ضريب صادر 
شده است. معاون سازمان امور مالياتي نيز در ارتباط 
تلفني با اين برنامه درباره شايعه حذف معافيت هاي 
مالياتي شركت هاي دانش بنيان گفت: اين موضوع 
درســت نيســت و در حال حاضر بحث حذف اين 
معافيت ها، مطرح نيست. محمد مسيحي ادامه داد: 
به اســتناد مواد 3 و 9 قانون حمايت از شركت هاي 
دانش بنيان، اين شركت ها به ترتيب به مدت 15 و 20 
سال از پرداخت ماليات بر درآمد، معاف هستند. وي 
افزود: در ماليات بر ارزش افزوده عالوه بر شركت هاي 
دانش بنيان، بيشتر شركت هاي طرف قرارداد با دولت 
مشــكالتي را دارند، اما در قانون فعلــي هم، امكان 
تخفيف بدهي مالياتي براي بدهكاران ماليات بر ارزش 

افزوده به مدت سه سال وجود دارد. 
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هرچه در ذهن تان بيشتر به تجسم هدف هاي تان بپردازيد، انعكاس آنها در ذهن ناخودآگاه آسان تر مي شود 
و در نتيجه الهامات و افكار خالقانه بهتر و سريع تر اتفاق مي افتند. 
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ورود دانش بنيان ها به پروژه هاي گلوگاهي
مديــر كريــدور صــادرات و تبــادل فنــاوري معاونــت علمــي 
و فنــاوري رياســت جمهوري گفت: كريدور توســعه صــادرات و تبادل 
فنــاوري با هــدف توســعه بــازار صادراتــي محصوالت شــركت هاي 
 دانش بنيــان در ســال 1393 راه انــدازي و مــورد بهره بــرداري

 قرار گرفت. 
مالك ســعيدي در ادامه افزود: خدمات تســهيل كننده فرايند صادرات 
كاالها و همچنين آموزش و مشاوره شــركت ها در حوزه صادرات از جمله 
نيازهاي اساسي شــركت هاي دانش بنيان اســت. در اين مجموعه سعي 
بر آن است تا با شناســايي و ارزيابي شــركت هاي خدماتي فعال در اين 
 حوزه، خدماتــي با كيفيت و اثربخش در جهت توســعه تــوان صادراتي 

شركت ها ارائه شود. 
در همين راســتا، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي ايجاد و 
خلق ثروت براي جامعه از طريق صادرات محصوالت با فناوري باال، اقدام 
به حمايت از خدمــات اين كريدور كرده و اين امــكان را فراهم كند كه تا 
صادرات شركت ها از طريق اين گونه خدمات تسريع يابد. خدمات حمايتي 
كريدور توسعه صادرات و تبادل فناوري به شركت هاي دانش بنيان، خالق و 
واسطه هاي صادراتي )شركت هاي مديريت صادرات، پايگاه هاي صادراتي، 
كارگزاران تجاري برون مرزي( ارائه مي شــود. بــراي دريافت خدمات از 
كريدور توسعه صادرات و تبادل فناوري، شركت در ارزيابي آمادگي صادرات 
)ERA( الزامي بوده و خدمات بر اساس نتايج اين ارزيابي به شركت ها ارائه 

مي شود. 
صادرات از طريق مناقصات برگزارشــده در كشــورهاي هــدف، داراي 
مزيت هايي است كه آن را در ميان ساير مسيرهاي صادراتي متمايز مي كند. 
يكي از اين مزيت ها، مشــاركت و اجراي پروژه هاي مهم و حتي گلوگاهي 

است. 
هر قدر وزن اين گونه پروژه ها در ســبد صادراتي كشور )كاال و خدمات( 
بيشتر باشد، منافع بلندمدت تري در روابط دوجانبه با كشورهاي هدف در 
پي خواهد داشت. مزيت ديگر ورود به بازارهاي هدف از طريق مناقصات، 
بهره مندي از توانمندي هاي بخش خدمات كشــور در اجراي پروژه هاي 
برون مرزي است. در همين راستا، هزينه هاي خريد، تكميل و ارسال اسناد 
مناقصه و كارمزد صدور ضمانتنامه شركت در مناقصه مورد حمايت قرار 

مي گيرد. 

فن بازار تخصصي شهر هوشمند افتتاح شد
در ســومين همايش و نمايشگاه تهران هوشــمندفن بازار تخصصي شهر 

هوشمند افتتاح شد. 
 فــن بــازار تخصصــي شــهر هوشــمند پيــرو انعقــاد تفاهم نامه اي 
بين »ميالد صدرخانلو« رئيس شــبكه فن بــازار ملي ايــران و »محمد 
فرجود« رئيس ســازمان فنــاوري اطالعات شــهرداري تهــران افتتاح 
 شــد. اين تفاهمنامــه در جريان ســومين همايش و نمايشــگاه تهران

 هوشمند امضا شد. 
به گزارش پارك فناوري پرديس ، ميالد صدرخانلو در حاشــيه ســومين 
همايش و نمايشگاه تهران هوشمند درباره نقش شبكه فن بازار ملي در اين 
رويداد گفت: يكي از وظايف شبكه فن بازار ملي ايران تاسيس فن بازارهاي 
تخصصي، به ويژه با تاكيد بر منطقه الف نقشــه جامع علمي كشور است. 
 يكي از آن حوزه هاي هفتگانــه آن، حوزه فناوري اطالعــات و ارتباطات

 است. 
وي ادامــه داد: با توجه با گســتردگي فعاليت هاي شــهرداري تهران كه 
كســب و كارهاي بســيار زيــادي را در دل خود جاي مي دهــد. يكي از 
سازمان هايي كه ما تصميم به فعاليت با آن گرفته بوديم، فاواي )سازمان 
فناوري اطالعات( شــهرداري تهران بود. بنابراين در شش ماه گذشته به 
تدريج مذاكراتمان را با اين ســازمان جدي تر كرديم و جلســات مكرري 
بين طرفين برگزار شد. در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه رويداد تهران 
 هوشمند بهترين فرصت است كه ما به شكل رسمي تعامالتمان را با فاواي

 شهرداري تهران شروع كنيم. 
رئيــس مركــز توســعه تجــارت فنــاوري افــزود: در حــال حاضر، 
فن بــازار تخصصي شــهر هوشــمند بــا توليت شــهرداري تهــران و 
ســازمان فنــاوري اطالعــات آن، افتتاح شــد و آغــاز به كار كــرد اما 
 هدف ما مشــاركت تدريجي همه شــهرداري هاي كالن شــهرها و بعد 

كل كشور است. 
وي افزود: حوزه شــهر هوشــمند بازار بسيار گســترده اي براي فعاليت 
اســت. متاســفانه ارتباط و هم افزايي الزم بين عرضه و تقاضاي فناوري، 
در اين حوزه كســب و كاري اتفاق نمي افتد. يكي از داليل آن فاصله بين 
عرضه كننده و تقاضاكننده فناوري اســت. ما به دنبال اين هســتيم كه 
با برگزاري ايــن رويدادها، فاصله هــا را كم كنيم. فضايي فراهم شــود تا 
 شــركت هاي دانش بنيان بتوانند با بازار، صنعت و ســازمان هاي دولتي

 متقاضي ارتباط بگيرند. 

رونمايي از نخستين سامانه تخصصي كارآفريني 
اجتماعي سالمت

نخستين سامانه تخصصي در حوزه كارآفريني اجتماعي سالمت به همت 
دانشگاه علوم پزشكي ايران رونمايي شد. 

نخستين سامانه تخصصي در حوزه كارآفريني اجتماعي سالمت در مراسم 
جشن روز دانشــجو با حضور دكتر كوهپايه زاده مورخ 17 آذرماه رونمايي 

شد. 
نصير دهقان، عضو مركز تحقيقات طب پيشگيري و سالمت جمعيت در 
اين زمينه عنوان كرد: سامانه كارآفريني اجتماعي سالمت با حمايت رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي ايران و در راستاي دانشگاه نسل سوم راه اندازي شده 
است. دكتر دهقان بيان كرد: دانشــجويان از طريق اين سامانه و با ايجاد 
پروفايل شــخصي مي توانند اقدام به عرضه خدمــات و محصوالت حوزه 

سالمت و خلق ارزش و ثروت كنند. 
وي گفت: بخش عمده درآمد زايي از اين ســامانه جهت حل مشــكالت 
اجتماعي و توانمند ســازي افراد كم برخوردار اختصاص مي يابد. طراح و  
مسئول راه اندازي اين سامانه خاطرنشان كرد: بنياد نوآوري و كارآفريني 
اجتماعي سالمت مدسه، به دنبال ايجاد راه حل هاي خالقانه براي مسائل 
اجتماعي است و بطور ويژه، ماموريتش در جهت خلق ارزش هاي اجتماعي 
و جمعي بوده و تــالش مي كند تا خروجي كار در طيــف متنوعي از ارائه 

محصوالت و خدمات حوزه سالمت باشد. 
وي افــزود: در واقــع، بنيــاد نــوآوري و كارآفريني اجتماعي ســالمت 
)مدســه(، در مســير كســب درآمد در كنار حــل كردن مشــكلي از 
مشــكالت و ايجاد دنيايي بهتر و ســالم تر اســت. دهقان اظهار داشت: 
اميد اســت تا با گســترش ايــن فعاليت هــاي كارآفرينانه بــا دغدغه 
 اجتماعي در راســتاي بهبود همبستگي و ســرمايه اجتماعي كشورمان

 قدم برداريم. 
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اجرای رمز دوم پويا با وجود 
آنكه ايده بسيار خوبی برای 
جلوگيــری از فيشــينگ و 
كالهبرداری هــای اينترنتی 
اســت؛ امــا مــورد انتقاد 
جــدی كســب وكارهای اينترنتــی و انجمن صنفی 
اين كسب وكارهاســت كه معتقدند با توجه به راهكار 
اتخاذشده و شيوه اجرايی شــدن اين تصميم، احتماال 
شاهد كاهش جدی خريد به خصوص در فروشگاه های 
اينترنتی )خرده فروشی( و پرداخت های ريز خواهيم بود. 
چندی پيش، زمانی كه رئيس كل بانك مركزی از دفتر 
گروه »علی بابا« در كارخانه نوآوری بازديد كرد، مسعود 
طباطبايی، مديرعامل گروه »علی بابــا« در اين بازديد 
درباره فعال سازی رمز دوم پويا از رئيس كل بانك مركزی 
خواســت اجرای ناگهانی اين طرح بــه تعويق بيفتد. 
طباطبايی گفت: »اجرای اين دستورالعمل نه تنها گروه 
»علی بابا« كه كسب و كارهای كوچك و بزرگ اينترنتی 
كشور را با چالشی جدی روبه رو خواهد كرد و اميدواريم 

بانك مركزی درباره اجرای اين طرح تجديد نظر كند.« اما 
در پاسخ او، همتی گفت: »مهم ترين هدف از فعال سازی 
رمز دوم پويا افزايش ســطح امنيــت در پرداخت ها و 
خريدهای اينترنتی بدون كارت است. روزانه شكايت های 
متعددی با موضوع فيشينگ ثبت می شود كه اجرای اين 

طرح باعث كاهش شكايت های مردم خواهد شد.« همتی 
بدون اشــاره به زمان دقيق اجرای اين طرح نيز گفت: 

»اميدواريم در دی ماه سال جاری اين طرح اجرا شود.«
اين در حالی است كه كســب وكارهای اينترنتی ای كه 
پيش از اين از گــرداب قطعی اينترنت جان ســالم به 

در بردند، اكنون با اجرای رمز دوم پويا نگران شــوكی 
ديگر هســتند كــه آنهــا را تهديد می كنــد؛ چراكه 
انتقاد بســياری به شــيوه فعال ســازی رمز دوم پويا 
 دارنــد. »كســب وكار« در گفتگو با يك كارشــناس، 

اين مساله را واكاوی می كند. 

كسب وكارهای اينترنتی نسبت به شيوه اجرايی شدن رمز دوم پويا انتقادات جدی دارند

شوک   دوباره   به آنالين ها  با  رمز دوم  
با فعال سازی رمز دوم پويا شاهد كاهش تا 90 درصدی فروش های اينترنتی خواهيم بود

تعديل نيروی 100 تا 150 هزار نفری كسب وكارهای اينترنتی با اجرای طرح رمز دوم پويا
مینا حسینی

News kasbokar@gmail.com

ایرادات نحوه  اجرای رمز دوم پویا
عادل طالبي، دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی 

انجمن صنفی كسب وكارهای اينترنتی روز سه شنبه در مورد اجرای طرح رمز دوم پويا يك اطالعيه داد. در اين مورد توجه داشته باشيد كه از يك طرف بحث فيشينگ است كه بسيار گسترده شده و تعداد پرونده های اين جرم به شدت زياد شده 
است و ما با مشكل برداشت غيرقانونی از حساب های ديگران با گول زدن آنها مواجه بوديم. در موضوع فيشينگ، اين كسب وكارها هستند كه متضرر می شوند زيرا كسانی كه پول از حساب های مردم بيرون می كشند، با آن پول های مسروقه از 
فروشگاه اينترنتی خريد و اين گونه پول را رد و بدل می كردند. كالهبرداران اينترنتی سپس در قبال آن پول، محصول را از فروشگاه مجازی دريافت می كردند و در جای ديگر به فروش می رساندند و با اين روش آن پول را گم می كردند. در اين 
ميان مالباخته به پليس فتا شكايت و پليس فتا هم بررسی می كرد و متوجه می شد از يك فروشگاه اينترنتی با آن كارتی كه اطالعاتش دزديده شده، خريد شده؛ بنابراين حساب های صاحب فروشگاه را می بستند و خود آن فرد را بازداشت 
می كردند. اين در حالی بود كه گاهی حتی چند ماه زمان می برد تا ثابت شود صاحب آن فروشگاه بی گناه و آن پول، دزدی بوده است. با وجود چنين شرايطی، خود كسب وكارها خواهان اين بودند كه در مورد فيشينگ يك اتفاقی بيفتد و اقدامی 
شود. يك طرف اين قضيه مالباخته ها بودند، طرف دوم كسب وكارهای اينترنتی بودند كه از اين امر متضرر می شدند و طرف ديگر هم قوه قضائيه و پليس فتا بود. در مورد آمار شكايت های مربوط به فيشينگ من شنيده ام چند هزار پرونده باز 
است و هزينه های بسيار زيادی را به بودجه و بيت المال تحميل می كند زيرا اين جرم توسط نهادها بايد پيگيری شود و از طرف ديگر آثار روانی زيادی روی بازار و روی خريد اينترنتی دارد. اين خواست از طرف همه بود كه مشكل فيشينگ 
به شكلی حل شود. در پاسخ به اين نياز تمام اين ذی نفعان رمز دوم پويا را مطرح كردند. ايده، ايده بسيار خوب و درستی است؛ اما آن چيزی كه ما به آن نقد داريم اجرای آن است. ما افراد مختلف و تيپ های مختلفی را در بحث خريد اينترنتی 
داريم؛ يك سری افراد كارشان را بلدند و در اين مورد اطالعات دارند و به همين دليل در دام فيشينگ نمی افتند. اولين اشكال اجرای اين طرح، اين است كه وقتی شما يك قانون كلی را برای همه اعمال كنيد، باعث می شود عمال بخش مهمی 
از خريداران اينترنتی كه به طور عادی در دام فيشينگ نمی افتند هم دچار دردسر شوند. مشكل دوم كه در بحث ATMها هم اين مساله را داريم، اين است كه سقف برداشت روزانه 200 هزار تومانی گذاشته اند كه احياناً اگر كارت كسی گم 
شد برای اينكه كارت را خالی نكنند، اين سقف را تعيين كردند. بايد توجه داشت كه بخش قابل توجهی از خريدهای اينترنتی خريدهای خرد است و اگر در اين راهكار می گفتند رمز ايستا برای خريدهای زير 200 هزار تومان باشد و بيشتر از 
آن نيازمند رمز دوم پوياست، ايده و اجرای بهتری بود. مساله ديگر اين است كه در حال حاضر گفته شده همه بايد به  اجبار رمز دوم پويا بگيرند. اين روش به نظر ما روش مناسبی نيست به خصوص اينكه دريافت اين رمز را به پيامك و موبايل 
مرتبط می كنند زيرا در حال حاضر ممكن است سيم كارت بسياری از افراد به نام خودشان نباشد. نمونه اين مساله خانم های خانه دار هستند. اين در حالی است  كه بخش عمده خريدهای اينترنتی توسط خانم های خانه دار است. بسياری 
از اين خانم ها كارت بانكی به نام خودشان؛ ولی سيم كارت به نام همسرشان است. اين خود يك مشكل است. مشكل بعدی اين است كه اپليكيشن های بانك ها كيفيت الزم را ندارد و ممكن است آن پيامك به موقع نرود. بعد مدل اجرای اين 
طرح باز مشكل ديگری دارد و اگر دو بار در آن 60 ثانيه - كه در حال حاضر به 120 ثانيه افزايش يافته- كه فرصت دادند رمز وارد نشود، گفته شده كارت غيرفعال می شود؛ اما فعالً وعده داده اند كه اين مساله را برمی دارند زيرا دوباره مردم بايد 
به بانك  مراجعه كنند. فرايند اجرا كردن رمز دوم پويا و شرايط آن محل انتقاد است وگرنه خود ايده، ايده درستی است؛ اما بايد برای اين حالت ها هم فكر می كردند و اتفاقاً گذاشتن سقف برداشت كار دشواری نبود مثل اينكه تراكنش باالتر 
از يك مبلغ مشخص نياز به رمز پويا دارد. فرض كنيد يك دانشجوی دانشگاه آزاد هر شش ماه يك بار بايد هزينه بپردازد يا خريداران خودرو از شركت های خودروسازی بايد چند ده ميليون بپردازند. برای اين افراد دريافت رمز پويا كاری 
نداشت كه به بانك مراجعه و رمز دوم پويا را فعال كنند. در چنين اجرايی بهتر بود بين خريد ُخرد و خريد با مبالغ باال تفاوت می گذاشتند و اين اتفاق بايد می افتاد. ما در انجمن صنفی كسب وكارهای اينترنتی اين مسائل را به شكل اطالعيه 
منتشر كرديم و فراخوان داديم كه اعضای انجمن و فروشگاه های اينترنتی نظر خود را نسبت به اين موضوع اظهار كنند. نگرانی های بسيار جدی وجود دارد مبنی بر اينكه از اول دی ماه حتی در برخی از حوزه ها شاهد كاهش تا 90 درصدی 
فروش های اينترنتی باشيم. برخی از كسب وكارها به مشكل نمی خورند مثالً برای پرداخت های دانشجويان دانشگاه های آزاد يا خريداران خودرو از شركت های خودروساز اتفاقی نمی افتد زيرا آن كسی كه می خواهد خودرو پيش خريد كند 
يا قصد دارد شهريه اش را بپردازد، رمز دوم پويا را دريافت خواهد كرد و مجبور است كه اين تراكنش اينترنتی را انجام بدهد؛ ولی كسب وكارهای اينترنتی مثل فروشگاه اينترنتی كتاب، لباس، كفش و... با كاهش شديد فروش روبه رو خواهند 
شد؛ آن هم در شرايطی كه ما چندی پيش قطعی اينترنت را داشتيم و هنوز از آن شوك بيرون نيامده ايم و در حال حاضر نيز دغدغه های بسيار جدی در فروشگاه ها و كسب وكارهای اينترنتی داريم مبنی بر اينكه اگر اينترنت بخواهد ملی شود 
بسياری از سرويس ها از دسترس ما خارج می شود، مثل ايميل، شبكه های اجتماعی و... متأسفانه ما هنوز در شوك و سردرگم و سرگردان هستيم و اگر يك شوك ديگر هم وارد شود طاقت خيلی ها را طاق خواهد كرد. اجرای اين طرح در حال 
حاضر روی كسب وكارهای اينترنتی فشار مضاعفی دارد و اگر كاهش فروش داشته باشيم، به طور قطع مطمئن باشيد كه تمام كسب وكارهای اينترنتی كه طبق گفته معاون علمی و فناوری رياست جمهوری 300 تا 350 هزار اشتغال ايجاد 
كرده، ظرف چند ماه آينده با تعديل نيرو روبه رو خواهند بود زيرا ما بعيد نمی دانيم كه 100 تا 150 هزار نفر از نيروهای اين كسب وكارها بيكار خواهند شد چون اگر فروشگاه های اينترنتی كاهش درآمد داشته باشند اولين و تنها راهكاری كه 

پيش ِروی آنهاست كاهش منابع و نيروی انسانی است و از اين بعد هم ما به شدت نگران اين مسائل هستيم؛ يعنی آثار اين تصميم گيری ها و اتفاقات احتماالً دامنه دار و دنباله دار خواهد بود. 

معاون سازمان امور مالياتي:

حذف معافيت  مالياتي شركت هاي دانش بنيان شايعه است
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