
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: با وجود 
اینکه ترکیه روز گذشته برای پروازهای مسافری 
از ایران مجوز صادر کرده بود، پس چند ساعت آن 

را مجدد لغو کرد.
به گزارش ایســنا، در پی شــیوع ویروس کرونا 
پروازهای مسافری طی ماه های گذشته به مقاصد 
مختلف دنیا لغو شد و بر اساس برخی آمارها در 
همان ماه های نخست شیوع این ویروس حدود 
۱۷ هزار هواپیما در کشورهای مختلف زمین گیر 

شده بودند.
البته از اواخــر خرداد ماه مذاکرات کشــورهای 
مختلف با یکدیگر برای از ســرگیری پروازهای 
مســافری البته با رعایت پروتکل های بهداشتی 
آغاز شد و در این راستا ترکیه نیز تقریبا از همان 
زمان اعالم کرده بود که از ۱۴ آگوست پروازهای 
مســافری ایرانی با شــرایط خاص و تنها برای 

مســافران دارای تابعیت و اقامت این کشور آغاز 
می شود.

البته در روزهای ابتدایی مــرداد ماه این پروازها 
از سوی ایرالین های داخلی و ترکیش ایر برنامه 
ریزی شد اما یکی دو روز بعد متوقف و حاال پس از 

دو هفته همین اتفاق تکرار شد.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی در این باره به ایســنا گفت: با وجود 
اینکه روز گذشته ترکیه مجوز پروازهای مسافری 
از ایران را صادر کرده بود، پس از چند ساعت این 

پرواز دوباره لغو شد.
وی افزود: بر اساس مجوز صادر شده قرار بود ۱۴ 
مرداد ماه پروازها برای مسافران دارای تابعیت و 
اقامت ترکیه آغاز شــود اما طی چند ساعت این 
مجوز دوباره لغو شد. این در حالی بود که یکی از 
شرکت های هواپیمایی بلیت پرواز ترکیه خود را 

نیز به مردم فروخته بود. دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی ادامه داد: این پروازها برای کسانی که 
ویزای کاری یا تحصیلی داشتند هم مجاز نبود و 
با این وجود لغو شد و قطعا این سیاست ترکیه که 
البته همین شرایط برای افغانستان نیز به صورت 
همزمان با ایران به وجود آمده بود، برای ایرالین 

ها و مردم آسیب و زیان در پی دارد.
ســامانی با بیان اینکه بــا توجه بــه لغو مجوز 
پروازهای ایــران به ترکیه، مســلما ترکیش ایر 
هم مجوز نخواهد داشــت که به ایران پرواز کند، 
گفت: مجوز پرواز حتی بــرای هواپیماهای یک 
ســر خالی و برای بازگرداندن مســافران ایرانی 
در ترکیه هم صادر نمی شــود. البته بر اســاس 
آخرین اعالم طرف ترک قرار است از اول سپتامبر 
 )۱۱ شــهریور ماه( ایــن پروازها از ســر گرفته 

شود.

سامســونگ الکترونیکس با افزایش احساسات 
ضدچینی در هند و تنگ شدن عرصه بر رقیبان 
چینی، در حال فراهم کردن زمینه بازگشــت به 
صدر بازار این کشــور با مدلهــای ارزان قیمت و 

تقویت حضور آنالین است.
به گزارش ایسنا، سامسونگ تنها بازیگر غیرچینی 
بزرگ در بازار هند به شــمار مــی رود و پس از 
درگیریهــای مرزی ژوئن میان پکــن و دهلی نو 
که باعث افزایش موج احساسات ضدچینی شده،  
تالش برای تقویت کسب و کار خود در این کشور 

را آغاز کرده است.
سامسونگ در ســه ماهه دوم امسال با ۲۶ درصد 
سهم بازار در هند پس از شــیائومی چین با ۲۹ 
درصد قرار گرفت. زنجیــره تامین متنوع و بومی 
سامسونگ کمک کرد از تاخیرهای مشابهی که 
رقیبانش در جریان قرنطینه مقابله با ویروس کرونا 

تجربه کردند، اجتناب کند. این شرکت کره ای در 
سه ماهه اول در بازار هند ۱۶ درصد سهم داشت.

سامسونگ زمانی بزرگترین بازیگر در دومین بازار 
بزرگ تلفن هوشــمند جهان بود اما در سه سال 
گذشته مشتریان هندی خود را به برندهای چینی 
واگذار کرد. با این همه هند همچنان حدود ۷.۵ 
میلیارد دالر درآمد ساالنه از گوشیهای هوشمند 

برای سامسونگ داشته است.
سامسونگ در حومه دهلی نو یک کارخانه تولید 
گوشــی تلفن همرا ســاخته که آن را بزرگترین 
کارخانه تولیدی جهان توصیف کرده اســت و در 
آن گوشــیهای جدید را امتحان کــرده و گاهی 

محصوالتش را برای صادرات مونتاژ می کند.
قدرت تولیــد و توانایی سامســونگ برای تامین 
داخلی بســیاری از قطعات به این شرکت کمک 
کرده است در شرایط پاندمی رشد کند. برندهای 

تلفن هوشمند شــیائومی و اوپو با وقفه در تولید 
داخلی و تاخیرات محصوالت به دلیل شیوع کووید 
۱۹ مواجه شدند اما سامسونگ توانست به تحویل 

جهانی محصوالتش ادامه دهد.
اکنون این شــرکت با تکیه با روند مذکور، هفت 
مدل جدید تلفن هوشمند از ژوئن عرضه کرده که 
سه مدل پایین ۱۰۰ هزار روپیه معادل ۱۳۳.۶۳ 

دالر هستند و ارزانترین آنها ۷۵ دالر قیمت دارد.
رقابت از ســوی رقیبانی مانند شیائومی که روی 
تصویر ســاخت هند برای شکســت احساسات 
ضدچینی اســتفاده می کنند، شــدید اســت. 
همچنیــن همــکاری میان شــرکت ریالینس 
اینداســتریز هند و گــوگل برای تولید گوشــی 
اندرویدی ارزان به منزلــه تهدیدی برای فروش 
مدلهای ارزان قیمت سامســونگ محسوب می 

شود.

قیمت طــال در معامــالت روز دوشــنبه بازار 
جهانی تحت تاثیر نگرانیها نسبت به پیامدهای 
اقتصــادی افزایش موارد ابتال بــه کووید ۱۹، به 
رکورد بــاالی جدیدی افزایش یافــت اما صعود 
 ارزش دالر آمریــکا، مانــع اوج گیــری این فلز 

ارزشمند شد.
به گزارش ایســنا، بهــای هر اونس طــال برای 
تحویل فــوری در معامــالت روز جــاری بازار 
ســنگاپور ثابــت بــود و در ۱۹۷۳ دالر و ۹۴ 
ســنت ایســتاد. بهای معامالت این بــازار ابتدا 
 تــا مــرز ۱۹۸۴ دالر و ۶۶ ســنت پیــش رفته 

بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ۰.۳ 
درصد رشــد کرد و به ۱۹۹۲ دالر و ۳۰ ســنت 

رسید.
به گفته مایکل مک کارتی، استراتژیست ارشد در 
شرکت سی ام سی مارکتس، فضا در سراسر بازارها 
وخیم شده اســت. در وهله نخست، افزایش نرخ 

تورم، نگرانی اصلی جهانی بوده و باعث حمایت از 
رشد قیمت طال شده است. همچنین نگرانیهای 
مذکور باعث صعود ارزش دالر آمریکا شده است.

افزایــش شــمار مبتالیان بــه ویــروس کرونا 
در آمریــکا همچنان ادامــه دارد و در ســطح 
 جهانــی از مــرز ۱۷.۹۶ میلیــون نفــر عبــور 

کرده است.
افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ و تنشــها میان 
آمریکا و چین به امیدها بــرای احیای اقتصادی 
سریع ضربه زده و باعث سیل ورود سرمایه ها به 
داراییهای امنی مانند طال شده که از ابتدای سال 
۲۰۲۰ تاکنون ۳۰ درصد رشد قیمت داشته است.
تحلیلگران شرکت فیلیپ فیوچرز در یادداشتی 
نوشتند: نزدیک شدن به مهلت پایان بیمه بیکاری 
فــدرال در روز جمعه که روی هزینــه و درآمد 
مصرف کننده تاثیر خواهد گذاشت هم از تقاضا 

برای طال پشتیبانی کرده است.
قانونگــذاران آمریکایــی هنــوز نتوانســته اند 

درباره بســته کمــک مالــی جدید بــه توافق 
برســند. مارک مــدوز، رییــس دفتــر ترامپ 
اظهار کرده که وی به توافق برای بســته نجات 
 مالــی جدیــد در آینــده نزدیک خــوش بین

 نیست.
بر اســاس گزارش رویترز، عاملی که رشد قیمت 
طال را محدود کرد، صعود شاخص دالر بود که ۰.۲ 
درصد رشد کرد. این شاخص در معامالت قبلی به 
پایینترین حد خود از ماه مه سال ۲۰۱۸ تاکنون 
نزول کرده بود. دالر ضعیفتر طال را برای دارندگان 

ارزهای دیگر ارزانتر می کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، به ۲۴ دالر و 
۳۲ سنت رســید. هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری ۰.۹ درصد نزول کرد و به ۸۹۹ دالر و چهار 
سنت رسید. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری 
۱.۱ درصد سقوط کرد و ۲۰۶۸ دالر و ۲۹ سنت 

معامله شد.

بررسی روند بازار خودرو نشان می دهد که نسبت 
به هفته گذشته، قیمت ها در بازار با شیبی مالیم، 
علیرغم نبود مشتری و به حداقل رسیدن خرید و 
فروش ها، افزایشی پیش می رود و قیمت پراید از 

۹۰ میلیون تومان هم فراتر رفت.
سعید موتمنی- رییس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران- در گفت وگو با ایسنا، 
ضمن اعالم قیمت  خودروهــای پرتیراژ در بازار، 
اظهار کرد: بازار در رکودی کامل به سر می برد و 
سطح معامالت به پایین ترین سطح خود رسیده 
اســت؛ چراکه دارندگان خودرو برای عدم ضرر، 
نسبت به فروش اقدام نمی کنند و خریداران نیز 
به امید کاهش قیمت ها، خریدی انجام نمی دهند. 
این در حالی اســت که قیمت ها در مقایســه با 
هفته های گذشته با شیبی مالیم، روند افزایشی 

داشته است.   
وی عرضه ناکافــی خــودرو را اصلی ترین علت 
افزایش قیمت ها دانســته و معتقد است که اگر 

خودرو به میزان کافی تولید و به بازار عرضه شود، 
بازار کنترل و آرام خواهد شد.

در محصوالت گــروه صنعتــی ایران خودرو هر 
دستگاه پژو GLX ۴۰۵ از ۱۳۰ به ۱۳۹ میلیون 
تومان، ســمند LX از ۱۳۶ میلیــون تومان در 
هفته های گذشــته به ۱۴۳ میلیون تومان، پژو 
پارس ۱۷۳ میلیون تومان، پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ از 
۱۵۱ به ۱۶۳ میلیــون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از 
۱۷۸ به ۱۹۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک 
از ۲۹۰ به ۲۹۸ میلیون تومــان افزایش قیمت 
داشــته اند. در حــال حاضر  پــژو V۸ ۲۰۶ در 
محدوده ۱۹۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای 
۲۳۶ میلیون تومان، دنــا ۲۱۲ میلیون تومان و 

دناپالس نیز  ۲۶۰ میلیون تومان قیمت دارند.
در گروه سایپا نیز دســتگاه پراید ۱۱۱ از ۸۹ در 
هفته های گذشــته به ۹۳ میلیون تومان، وانت 
پراید)۱۵۱( از ۸۱ به ۹۱ میلیون تومان و  پراید 
۱۳۱ نیز از ۷۸.۵ به ۸۱ میلیون تومان رسیده اند.  

همچنین تیبا صندوقــدار از ۹۲ به ۹۶ میلیون 
تومان، تیبا ۲ از ۱۰۲ بــه ۱۰۷.۵ میلیون تومان، 
ســاینا از ۱۰۳ به ۱۰۸ میلیون تومــان افزایش 

قیمت داشته اند.
این در حالی است که محصول جدید سایپا یعنی 
کوئیک دنده ای و کوئیــک R به ترتیب کوئیک 
ساده ۱۲۳ میلیون تومان و کوئیک R )دو رنگ( 

۱۲۷ میلیون تومان تعیین قیمت  شده اند.
روند بــازار بــرای خودروهای مونتــاژی نیز که 
بیشترین مورد تقاضت هســتند، همین روال را 
دارد. نسبت  به هفته های گذشته )حداقل دو هفته 
گذشته( هر دستگاه پژو ۲۰۰۸ با رشد ۴۵ میلیون 
تومانی به ۷۴۵، هایما S۷ با رشــد ۳۰ میلیون 
تومانی به ۵۶۰ میلیون تومان، سراتو با رشد ۵۵ 
میلیون تومانی به ۶۲۵ میلیون تومان، جک S۵ با 
رشد ۴۵ میلیون تومانی به ۵۵۵ میلیون تومان و 
چانگان با رشد ۲۰ میلیون تومانی به ۳۶۰ میلیون 

تومان رسیده اند.

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه به دلیل نگرانی بازار از اشباع 
عرضه به دلیل تصمیم اوپک پالس برای افزایش تولید از اوت و 
افزایش جهانی موارد ابتال به بیماری کووید ۱۹ کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت ۲۶ سنت معادل 
۰.۶ درصد کاهش پیــدا کرد و به ۴۳ دالر و ۲۶ ســنت در هر 

بشکه رسید.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۲۹ ســنت 
معادل ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۳۹ دالر و ۹۸ سنت در هر 

بشکه رسید.

نفت برنت در ژوییه برای چهارمین ماه و شــاخص نفت آمریکا 
برای ســومین ماه صعود کرد و به روند بهبود تدریجی پس از 
سقوط تاریخی در آوریل که ناشــی از وضع قرنطینه و سقوط 

تقاضا بود، ادامه دادند.
هیرویوکــی کیکوکاوا، مدیرکل تحقیقات شــرکت نیســان 
سکیوریتیز درباره روند بازار اظهار کرد: سرمایه گذاران نسبت 
به اشباع عرضه نفت نگران هستند زیرا اوپک پالس قرار است 
تســهیل محدودیت عرضه را در ماه میالدی جاری آغاز کند 
و احیای قیمتهای نفت از رکورد انــدک چند ماه قبل احتماال 

تولیدکنندگان آمریکایی را به افزایش تولید تشــویق می کند. 
همچنین نگرانیها نسبت به افزایش دوباره موارد ابتال به ویروس 
کرونا، فشارهای کاهشی در بازارهای نفت را تشدید کرده است.

نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در ژوییه با پایان 
یافتن کاهش تولید داوطلبانه از ســوی عربســتان سعودی و 
متحدانش در منطقه خلیج فارس و پیشرفت اندک سایر اعضا 
در عمل به تعهداتشان به ۲۳.۳۲ میلیون بشکه در روز رسید که 

۹۷۰ هزار بشکه در روز باالتر از آمار بازبینی شده ژوئن است.
همچنین آمار مقدماتی وزارت انرژی روســیه نشــان داد که 

تولیدکنندگان این کشور در ماه میالدی گذشته ۳۹.۶۳ میلیون 
تن نفت و میعانات تولید کردند که معادل ۹.۳۷۱ میلیون بشکه 
در روز بوده و باالتر از تولید ۹.۳۲۹ میلیون بشــکه در روز در 
ژوئن است. اعضای اوپک پالس ماه گذشته توافق کردند کاهش 
تولیدشان را از ۹.۶ میلیون بشکه در روز به ۷.۷ میلیون بشکه در 

روز از اوت تا پایان سال تسهیل کنند.
طبق آمار شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شــمار دکلهای 
حفاری نفت فعال آمریکا هفته گذشــته یــک حلقه کاهش 
پیدا کرده و به ۱۸۰ حلقه رســید. نظرسنجی رویترز نشان داد 

قیمتهای نفت امسال روند افزایشی آهسته ای خواهند داشت 
زیرا کاهش تدریجی محدودیتهــای قرنطینه، تقاضا را تقویت 
خواهد کرد با این حال مــوج دوم کووید ۱۹ روند احیای تقاضا 

را آهسته می کند.
بر اســاس گزارش رویترز، دولت ایالت ویکتوریای اســترالیا 
وضعیت فاجعه را اعالم کرد و مقامات در فیلیپین اعالم کردند 
محدودیتهای جدیدی در هفته جاری وضع خواهند کرد. این 
اقدامات منعکس کننده نگرانیها در سراسر جهان درباره روند 

کنترل شیوع ویروس کرونا است.

 احساسات ضدچینی در هند به نفع سامسونگ شدسیاست یک بام و دو هوای ترکیه برای پروازهای مسافری

پراید ۹۳ میلیونی در بازاری با رکود کاملهجوم بی نتیجه طال برای صعود دوباره

نفت آمریکا به زیر ۴۰ دالر سقوط کرد
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سرمقاله

در  رویای 
دالر  ارزان 

نرخ تورم در کشور ما دو رقمی 
و باالست. زمانی که نرخ تورم 
باال و افزایشــی است، ارزش 
پول ملی کاهش پیدا می کند 
 و ارزش پول داخلی در مقابِل یک پول خارجی کم 
می شــود. با این روند نرخ ارز افزایش پیدا می کند؛ 
اما ایجاد شرایط امنیتی و بگیر و ببند در بازار و ورود 
دستگاه های دیگر ازجمله قوه قضائیه برای کنترل 
نرخ ارز هرچند کوتاه مدت خواهد توانست نرخ ارز را 
کنترل کند؛ ولی نرخ ارز به تدریج افزایش پیدا خواهد 
کرد. اگر اجازه دهیم بانــک مرکزی هدف گذاری و 
سیاست خود برای کنترل تورم را دنبال کند و برای 
این کار استقالل عمل داشته باشد، مشکل کاهش 

ارزش پول ملی...

  کمیل طیبی، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۴

2

2

اقساط ماهانه 1.6 میلیونی 
وام ودیعه مسکن

بالتکلیفی  ۳6  میلیون نفر 
از مشموالن سهام عدالت

»کسب و کار« آثار  تورمی  احتمالی  اخذ مالیات از بساز و بفروش ها  را  بررسی  می کند

بساز و بفروش ها  در تور مالیاتی
صفحه۴

صفحه۳

نظارتی  بر توزیع  ماسک  نیست
کمبود   ماسک های  ارزان  قیمت

۱۸  میلیون   ماسک    دپو شده   چه   زمانی   توزیع   می شود؟

قائم مقام بانک مرکزی پیرامون ابهامات شــرعی 
مرتبط با ارائه وام ودیعه مسکن گفت: شورای فقهی 
بانک مرکزی باتوجه به اعالم شبهه فقهی از سوی 
مراجع و پس از مشورت با سایر صاحبنظران، موضوع 
این تسهیالت از »ودیعه مســکن« خارج کرد و به 
عنوان خرید کاال و خدمات ارائه خواهد شد.قائم مقام 
بانک مرکزی ضمن توضیح جزئیات طرح اعطای 
تسهیالت بانکی به مستأجران )کمک ودیعه مسکن(، 
از تغییر عنوان این وام خبر داد.بــه گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در پاســخ به 
این سوال که اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
در قالب کدام یک از عقود اسالمی امکان پذیر است، 
گفت: تسهیالت یاد شده اغلب به مستأجرانی که از 

اقشار نیازمند و دهک های...

حدود ۳۶ میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت، روش 
غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند 
که طبق اعالم سازمان خصوصی سازی از یکشنبه هفته 
آینده اختیاراتی برای چگونگی معامله این سهامداران 
درنظر گرفته شده است اما هنوز این اختیارات مشخص 
و به صورت دقیق اعالم نشــده است.به گزارش ایسنا، 
چندی پیش رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرده 
بود که ۱۰۰ درصد از سهام شرکت های سرمایه گذاری 
استانی وارد بازار سرمایه خواهد شد که ۶۰ درصد آن در 
روز بعد از عید غدیر قابلیت معامله را پیدا می کند. بر 
این اساس، مشموالنی که روش غیر مستقیم را انتخاب 
کرده اند این موقعیت را خواهند داشت.اما پیگیری های 
ایسنا برای اخذ اطالعات بیشتر از ستاد طرح آزادسازی 

سهام عدالت و برقراری ارتباط...



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک مهر ايران تسهيالت 200 ميليون ريالي 
دريافت کنند 

فرهنگیان می توانند از بانک مهر 
ایران تسهیالت ۲۰۰ میلیون 

ریالي دریافت کنند
محسن حاجی میرزايی از تفاهم نامه با بانک مهر ايران و 
امکان دريافت تسهیالت از سوي فرهنگیان خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ايران، حاجی میرزايي وزير آمــوزش و پرورش در 
تويیتر خود نوشت: »پوشش حداکثري جامعه فرهنگیان 
در افزايش قدرت خريد و اعطاي تسهیالت قرض الحسنه 
از سیاست هاي رفاهي آموزش و پرورش است. در اين 
راســتا تفاهم نامه همکاري دوجانبه وزارت آموزش و 
پرورش و بانک قرض الحسنه مهر ايران به امضا رسید. 
فرهنگیان عزيز مي توانند تا سقف ۲۰۰ میلیون ريال 
و زوجین فرهنگي تا ســقف ۴۰۰ میلیون ريال با دوره 
بازپرداخت ۱۲ ماهه تسهیالت دريافت کنند. در جهت 
صیانت از کرامت و تکريم فرهنگیان عزيز تمام تالش 
خود را به کار گرفته ايم.«گفتنی اســت تسهیالت ياد 
شده در چارچوب طرح کاالکارت بانک مهر ايران است. 

سرویس »بازی محور« جدید 
برای مشتریان بانک مسکن

بانک مســکن با طراحی يک ســامانه بازی محور و با 
بهره گیری از رويکردهای به روز بانکداری الکترونیک 
زمینه افزايش اســتفاده از ســرويس »برداشت بدون 
کارت« را بــرای مشــتريان خود فراهم کرده اســت.
به گزارش پايــگاه خبــری بانک مســکن – هیبنا، 
گیمیفیکیشن )gamification( يا بازی وارسازی به 
اين معنی است که از ساختارهای بازی، در پديده هايی 
که ماهیت »غیر بازی« دارند، استفاده کنیم؛ به اين دلیل 
که بازی ها جذابیت هايی دارند که در دنیای غیر بازی آنها 
را پیدا نمی کنیم. بیشترين کاربردهای گیمیفیکیشن، 
افزايش مشارکت مخاطبان و مجاب کردن آنان به تغییر 
رفتار اســت. ويژگی هايی مانند بازخورد آنی، عالقه به 
درگیرشدن، فراموش کردن گذشت زمان و غیره باعث 
شده بازی به عنوان يک رسانه خاص برای درگیر ساختن 
مخاطب مورد استفاده قرار بگیرد.ســامانه موسوم به 
»تبسم« به منظور افزايش استفاده از سرويس »برداشت 
بدون کارت« با ايجاد رويکرد »گیمیفیکیشن)بازی وار 
سازی(« برای مشــتريان نرم افزار مذکور پیاده سازی 

شده است.

فروش اوراق مشارکت، محرکی 
برای جذب نقدینگی

سعید معادی، معاونت شــعب و بازاريابی بانک توسعه 
تعاون در پاسخ به سوالی در مورد مهم ترين چالش های 
صنعت بانکداری و پرداخت معتقد است: تحريم، کرونا و 
کاهش سود سپرده ها منجر به خروج منابع از بانک ها 
شده است، فروش اوراق مشارکت، می تواند به محرکی 

برای تجهیز منابع شبکه بانکی کشور تبديل شود.
تحريم و کرونا

اکنون اقتصاد و شبکه بانکی ايران، با معضالت مهمی 
مواجه هستند؛ نخست مســاله تحريم که فروش نفت 
و درآمدهای ارزی کشور را در سال گذشته و امسال با 
مشکل مواجه کرده است. در شرايط تحريمی، چرخه 
اقتصادی کشور در بخش های مختلفی معیوب می شود.
معضل دوم، بیماری کروناست که فعالیت کسب و کارها 
را با مشکالت زيادی مواجه کرده است. سهم عمده ای از 
اقتصاد ايران به بخش خدمات اختصاص دارد. بسیاری 
از بنگاه های خرد و متوسط کشور در شرايط کنونی از 
فعالیت های عادی خود باز مانده اند يا ناچار به کاهش 
شديد آن شده اند.نتیجه اين شــرايط، کاهش جريان 
نقدينگی در بانک ها است. در واقع منابع مالی به درستی 
به بانک هــا بازنمی گردند و در نتیجــه امکانات برای 

تخصیص تسهیالت به بنگاه ها کاهش می يابد. 
خروج منابع

موضوع ديگر در اين میان، کاهش سود سپرده هاست. 
انتظار می رود اين امر به خروج سپرده ها از بانک ها و ورود 
نقدينگی به بازارهای ديگر منجر شود. نظام بانکی برای 
اينکه بتواند منابعی را به بنگاه ها تخصیص دهد، در گام 
نخست بايد تجهیز شود. بانک بايد منابع پايدار، باکیفیت 
و ارزان را در اختیار داشته باشد؛ در غیر اين صورت برای 
عمل به وظايف خود با مشــکل مواجه می شود. مردم 
اکنون با توجه به کاهش ارزش پول ملی، به دنبال بازاری 
برای سودآوری بیشتر هستند. در نتیجه با کاهش سود 
سپرده، منابع از بانک ها خارج می شود و به سمت بازار 

سرمايه می  رود.
فروش اوراق

شــبکه بانکی، در ســال های پس از پیروزی انقالب 
اســالمی در مقاطع مختلف چالش هايی از اين دست 
را داشته است. در هر مقطع، تصمیم گیران باالدستی 
نســخه هايی را برای حل آنها تعیین کرده اند. از سوی 
ديگر، کشــور با پديده تحريم نیز آشــنايی دارد و در 
ســال های گذشــته با چنین مشــکلی مواجه بوده 
اســت. اکنون نیز می توان راهکارهايــی را برای حل 
 چالش های پیش روی اقتصاد و شــبکه بانکی در نظر

 گرفت.

خبر

در حالی که در معامالت ديروز 
بورس، شاخص کل وارد کانال 
۲ میلیون واحدی شده بود، روز 
گذشته به دلیل اختالل هسته 
معامالت، بازار با کاهش ورود 
سرمايه روبه رو شد و شاخص مجددا به کانال ۱.۹ میلیون 
بازگشــت.از ســال ۸۹ به بعد، اداره کل فناوری اطالعات 
سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به خريداری نرم افزار 
اتوس اقدام کرد که در تمام سال های پس از استفاده از اين 
نرم افزار، همواره هسته معامالت با ايراداتی روبه رو بوده است 
اما از آنجايی که بازار سرمايه با معامله گران محدودی سروکار 
داشت، اين باگ نرم افزاری هیچ گاه مورد توجه افکار عمومی 
نبود اما طی ماههای گذشته با رونق تاريخی معامالت بورس 
و ورود بسیاری از سهامداران خرد به اين بازار، اين اختالالت 
تشديد شد.هرچند که تالش های تیم نرم افزاری سازمان 
بورس توانست باگ نرم افزاری اتوس را تا حدودی اصالح کند 
اما اين مشکالت هیچ گاه به صفر نرسید و مرتفع نشد؛ حتی 
بارها اين نرم افزار با هزينه های باال آپديت و به روز رسانی شد 
ولی اين باگ از بین نرفت.نهايتاً با افزايش تحريم ها از يک 
سو - که شرکت پشتیبانی کننده حاضر به اصالح آن نشد- و 
از ســوی ديگر، افزايش حجم معامالت بورس در يکسال 
گذشته، رفته رفته ايرادات هسته معامالت به چالشی دائمی 
و روزمره برای سرمايه گذاران بورسی تبديل شد.علت بروز 
اين اختالل در هسته معامالت، سینک نشدن درخواست 
و سفارش گیری مشتری با حافظه سامانه و نرم افزار است 
به اين صورت که مشتری، سفارش خريد يا فروش را ثبت 
می کند؛ ولی به دلیل اينکــه در حافظه نرم افزار نمی تواند 
سینک و »بر هم نشست« داشته باشد، پیام خطا به سفارش 

دهنده ارســال می کند.هســته معامالت همان سیستم 
پردازشگر اطالعات مختلف و انجام معامالت بورس است که 
با توجه به حجم باالی اطالعات و کاربری های مختلف، نیاز 
به سرعت باال و ماژول های مختلف داشته و به همین دلیل، 

يک ابر سامانه پیچیده محسوب می شود.

کارشناس بازار ســرمايه: اختالل هسته 
معامالت، ريسک معامالت را افزايش داده است

مهدی محمود رباطی کارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با خبرنگار مهر درباره مشکالت هسته معامالت اظهار 
داشت: برخی سرمايه گذاران فکر می کنند مشکالت و 
ايراداتی که در هسته معامالت بروز می کند به خاطر عدم 
سرمايه گذاری سازمان بورس در اين حوزه است و اعالم 
می کنند که چرا علی رغم کارمزدی که سازمان بورس 
از معامالت دريافت می کند، برای خريد سامانه جديد 
اقدام نمی شود.وی افزود: اين در حالی است که ۹۰ درصد 

مشکالت هسته معامالت به تحريم ها برمی گردد؛ هسته 
معامالت بورس ۹۰ درصد کشورها از ۲ يا ۳ شرکت بین 
المللی خريداری می شود که پشتیبانی و به روز رسانی ها 
را هم همین شــرکت ها انجــام می دهند.عضو کانون 
شرکت های کارگزاری بورس ادامه داد: شرکتی که هسته 
معامالت را به ايران واگذار کــرده، به دلیل تحريم های 
ظالمانه علیه ايران حاضر به آپديت آن نیست از آنجايی 
که اين سامانه، از پیچیدگی بسیار بااليی برخوردار است، 
امکان اصالح و به روز رسانی آن هم در داخل وجود ندارد.
وی يکی ديگر از عواملی که موجب فشار مضاعف به سامانه و 
تشديد اختالالت می شود را پیشنهادگیری و معامله مستقیم 
سرمايه گذاران و سهامداران در بورس عنوان کرد و گفت: 
اين در حالی است که در ديگر کشورها، سرمايه گذاران به 
کارگزاری ها سفارش خريد يا فروش می دهند و کارگزاری 
برای آنها معامالت را انجام می دهد.به گفته کارشناس بازار 
سرمايه، ورود مستقیم سرمايه گذاران به معامالت، سبب 

حجیم شدن هسته پردازش اطالعات شده و اين در حالی 
است که هسته معامالت امکان پاسخگويی به همه کاربران 
را ندارد.وی اين اتفاق را سبب وارد آمدن آسیب هايی نسبتاً 
جدی به اصل معامالت دانســت و افزود: اين اتفاق ريسک 
فعالیت در بازار را افزايش داده و امــکان مظنه گیری را از 
کاربران گرفته است. درنتیجه معامالت افت کرده و بسیاری 
از معامله گران ترجیــح می دهند در روزهايــی که بازار با 
اختالل هسته معامالت روبه رو اســت، وارد فضای خريد و 

فروش سهام نشوند.

سامانه معامالت دو هسته ای می شود
علی صحرايی، مديرعامل بورس تهران نیز در واکنش 
به اختالل هسته معامالت و تدبیر سازمان بورس برای 
حل اين چالش گفت: برای رفع مشــکالت در سامانه 
معامالت به زودی تغییراتــی بنیادين انجام می دهیم. 
سهام حاضر در بازار بورس تهران به واسطه تراکنش های 
زياد و مشکالت سامانه در کوتاه مدت و خیلی موقت در 
دو تايم زمانی معامله می شوند.به گفته صحرايی، در اين 
تغییرات، صنايع در دو زمان مختلف و دوره معامالتی 
جداگانه ســفارش گیری می شوند. بخشی از معامالت 
در زمان زودتر شروع می شود از سوی ديگر، صنايعی که 
بیشترين سهام را در دل خود جای داده اند و چند صنعت 
ديگر هم در زمان ديگری که حدوداً تا ساعت ۱۵ طول 
می کشد، معامله خواهند شد. اين اتفاق صرفاً برای يک 
دوره کوتاه مدت است.مديرعامل بورس تهران تصريح 
کرد: در تصمیمی ديگر همان طور که در سال ۹۷ هسته 
معامالتی فرابورس و بورس را جدا کرديم، برای بورس 
تهران هم دو سامانه معامالتی جدا در نظر گرفته ايم و 
به زودی دو هسته معامالتی برای معامالت شرکت های 

حاضر در بازار سهام فعال می شود.

بورس از  کانال دو میلیون واحدی عقب نشست

افزایش  ریسک  با   اختالل  هسته  معامالت

جهانگيری:
 اجــازه بی حرمتی بــه فعاالن 

اقتصادی را ندهیم
معــاون اول ريیس جمهوری گفــت: بايد فرهنگ 
حمايت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترويج 
پیدا کنــد و اجازه ندهیم که بــه بخش خصوصی و 
فعاالن اقتصادی در رســانه ها بی حرمتی شــود.، 
»اسحاق جهانگیری« در جلسه شورای عالی اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ظهر 
روز دوشنبه به رياست وی برگزار شد، با تأکید بر اين 
شورا مسئولیت هماهنگی و برنامه ريزی برای اجرای 
اين سیاســت ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با 
وجود اقدامات و دســتاوردهای خوبی که در بخش 
سرمايه گذاری و خصوصی سازی انجام شده اما هنوز 
فاصله زيادی با اهداف تعیین شده داريم.معاون اول 
ريیس جمهوری افزود: پس از ابالغ سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقالب 
و رفع محدوديت برای رشد بخش خصوصی، انتظار 
می رفت بن بســت های بزرگی از پیش روی بخش 
خصوصی برداشته و برای فعاالن اقتصادی و بطور کلی 
برای اقتصاد کشور افق گشايی شود.وی با بیان اينکه 
بايد همزمان با ابالغ سیاست ها و برنامه ريزی ها برای 
رشد بخش خصوصی، فرهنگ سازی الزم در جامعه 
نیز انجام می شد، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی بايد به گفتمانی غالب در کشور 
تبديل شود و ســرمايه گذاران و فعاالن اقتصادی به 
عنوان انسان هايی شريف در جامعه شناخته و معرفی 
شــوند که با ســرمايه گذاری خود به دنبال توسعه 
اقتصادی و اشتغال زايی در کشور هستند.جهانگیری 
با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها 
را افرادی غارتگر معرفی می کنند، تصريح کرد: بايد 
فرهنگ حمايت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه 
ترويج پیدا کند و اجازه ندهیم به بخش خصوصی و 

فعاالن اقتصادی در رسانه ها بی حرمتی شود.

کاهش زمان صدور برخی از مجوزها از ۵۶ 
روز به ۴ روز

جهانگیری در ادامه با اشــاره به گــزارش وزير امور 
اقتصادی و دارايی در خصوص عملکرد هیئت مقررات 
زدايی و بهبود کســب و کار را مثبت ارزيابی کرد و 
گفت: اينکه بر اســاس گزارش ها روند صدور برخی 
مجوزها و استعالمات از ۵۶ روز به ۴ روز رسیده اتفاقی 
مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور 
است.معاون اول ريیس جمهوری ادامه داد:  البته بايد 
همپای کاهش فرايند صدور مجوزها، سازوکاری نیز 
برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و 
پاگیر تعیین شود که الزم است، هیئت مقررات زدايی 
و بهبود کســب و کار در اين زمینه نیز فعال باشد و 
راهکارهايــی برای جلوگیری از تولید بخشــنامه و 

مقررات زائد تدوين کند.

برای پيشگيری از بلوکه شدن دارايی ها و 
سرمايه های کشور چاره انديشی شود

جهانگیری در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای 
جلســه در انتقاد به افرادی که اراضی و دارايی هايی 
را از دولت دريافت کرده انــد، اما هیچ اقدام اقتصادی 
و ســرمايه گذاری در آن انجام نداده اند، تصريح کرد:  
بلوکه کردن ســرمايه ها و دارايی های دولت اقدامی 
نامناسب اســت و بايد در قراردادهايی که برای افراد 
تنظیم می شود زمان مشخصی تعیین شود تا اگر در 
مدت معین شــده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات 
دولت متوقف نماند.معــاون اول ريیس جمهوری از 
وزارت امور اقتصادی و دارايی خواست اين موضوع را در 
هیئت مقررات زدايی و بهبود کسب و کار مورد بحث و 
بررسی قرار دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری 
از بلوکه شدن دارايی ها و سرمايه های کشور به دولت 
ارائه دهند.جهانگیری همچنین از وزارت امور اقتصادی 
و دارايی و سازمان بورس خواست با توجه به اينکه مردم 
به بازار سرمايه اعتماد کرده اند و اين بازار در ايام اخیر از 
رشد خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن 
حراست و مراقبت کنند تا دغدغه ای برای مردم وجود 
نداشته باشد.وی در عین حال گفت: البته به صورت 
طبیعی بورس دارای ريسک است و مردم بايد با آگاهی 
و دقت در آن فعالیت کنند.در اين جلسه که وزرای امور 
اقتصادی و دارايی، دادگستری، ريیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، ريیس اتاق بازرگانی ايران، ريیس اتاق 
تعاون ايران و ريیس سازمان خصوصی سازی نیز حضور 
داشتند، معاون وزير امور اقتصادی و دارايی گزارشی از 
عملکرد هیات مقررات زدايی و تسهیل صدور مجوزهای 
کســب و کار ارائه کرد.در اين گزارش به آثار ملموس 
اقدامات انجام شده از ســوی هیئت مقررات زدايی و 
بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشی از اين آثار عبارت 
بودند از: کاهش زمان صــدور مجوزها، تقلیل هزينه 
کسب و کارها، حذف مراجعات حضوری مردم، تسهیل 
در فرايند اخذ پروانه کسب صنفی، تسهیل شروع کسب 
و کار از طريق پنجره واحد فیزيکی، تسهیل در شرايط و 

فرايند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی.

خبر
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حدود ۳۶ میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت، روش 
غیرمستقیم را برای مديريت سهام خود انتخاب کرده اند 
که طبق اعالم سازمان خصوصی سازی از يکشنبه هفته 
آينده اختیاراتی برای چگونگی معامله اين سهامداران 
درنظر گرفته شده است اما هنوز اين اختیارات مشخص 
و به صورت دقیق اعالم نشده اســت.به گزارش ايسنا، 
چندی پیش رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرده 
بود که ۱۰۰ درصد از سهام شرکت های سرمايه گذاری 
استانی وارد بازار سرمايه خواهد شد که ۶۰ درصد آن در 
روز بعد از عید غدير قابلیــت معامله را پیدا می کند. بر 
اين اساس، مشموالنی که روش غیر مستقیم را انتخاب 
کرده اند اين موقعیت را خواهند داشت.اما پیگیری های 
ايسنا برای اخذ اطالعات بیشتر از ستاد طرح آزادسازی 
ســهام عدالت و برقراری ارتباط با سخنگوی اين ستاد 
در مورد اينکه افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب 
کرده اند، دقیقا بايد چه اقداماتی انجام دهند و اينکه به 
کد بورسی نیاز دارند يا خیر و امثال آن به نتیجه نرسید و 
اين موضوعات همچنان در ابهام قرار دارد.گفتنی است؛ 
طبق آيین نامه سهام عدالت، شرکت های سرمايه گذاری 
استانی مکلفند برای ســرمايه گذاری در سهام )که به 
عنــوان دارايی جاری طبقه بندی می شــوند( از روش 
حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهای 
الزم را براساس استانداردهای حسابداری در صورت های 
مالی انجام دهند. البته سودهای تحقق نیافته ناشی از 
بکارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای 

حسابداری مشمول مالیات نخواهد بود.

تشکيل يک شرکت هلدينگ سهامی عام
به منظور مديريت سهام شرکت  های غیر بورسی، يک 
شرکت هلدينگ سهامی عام جهت سرمايه گذاری در 
فعالیت های اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل 
خواهد شد که معامله سهام شــرکت مذکور تا پیش از 
پذيرش و درج در يکی از بورس ها فاقد اعتبار است.در اين 
میان پنج نفر خبره مالی به عنوان موسس و اولین مديران 
توسط سازمان خصوصی سازی، اتاق تعاون ايران و اتاق 
بازرگانی، صنايع، معادن و کشــاورزی ايران در صورت 
تايید صالحیت حرفه ای توسط سازمان بورس و اوراق 
بهادار، انتخاب شده و جهت تأيید به شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار معرفی می شوند و شش ماه پس از تأسیس، 

اولین مديران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مديران بعدی اقدام 
خواهند کرد.هیأت مديره شرکت هلدينگ موظف است 
به تعداد و مبلغ ســهام اختصاص يافته توسط سازمان 
خصوصی ســازی به هر دارنده سهام عدالت با برگزاری 
مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزايش سرمايه از 
محل سهام واگذار شــده و به نام کلیه دارندگان سهام 
عدالت که از طرف سازمان خصوصی سازی معرفی می 
 شوند، اقدام کند.هیئت مديره شرکت  های سرمايه گذاری 
استانی نیز مکلفند نسبت به انجام اقدامات الزم طبق 
قوانین و مقررات به منظور تســريع در پذيرش و درج 

شرکت در بورس ها اقدام کنند.

امکان انجام معامله طی يک سال
امکان انجام معامله ســهام آن دسته از دارندگان سهام 
عدالت که »سهامداری شــرکت  های سرمايه  پذير« را 
انتخاب کرده اند، به صورت تدريجی طبق مصوبه شورای 
عالی بورس و اوراق بهــادار و مطابق برنامه زمان بندی 
اعالمی طی مدت يک سال و پس از آن بدون محدوديت 

وجود خواهد داشت.

نحوه شرکت در مجامع
هیأت مديره شرکت های ســرمايه  گذاری استانی به 
وسیله مجمع عمومی عادی متشــکل از سهامداران 
هر شرکت ســرمايه گذاری اســتانی که مجمع آن به 
صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، از بین اشخاص 
واجد صالحیت حرفه  ای براســاس اساسنامه شرکت 
و دســتورالعمل تأيیــد صالحیت حرفــه  ای مديران 
نهادهای مالی مصوب شــورای عالی بــورس انتخاب 
خواهند شد.جهت رعايت حقوق سهامداران در انتخاب 
اعضای هیأت مديره، مدت زمان رأی  گیری در مجمع 
الکترونیک، سه تا شــش روز خواهد بود. حسابرس و 
بازرس قانونی شرکت  های ســرمايه  گذاری استانی از 
بین حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ) 
طبقه الف و ب ( انتخاب خواهند شد و اطالعات شرکت  
های سرمايه  گذاری استانی با توجه به پذيرش در بورس 
 ها براساس دستورالعمل افشای اطالعات شرکت  های 
پذيرفته شده در سامانه رسمی سازمان بورس و اوراق 

بهادار، افشا خواهد شد.

نخســتین راهکار برای مقابله با کرونا، تعطیلی 
کامل مشاغل بود که به دلیل تبعات منفی، دولت 
اقدام به اعطای تسهیالت ويژه کرونايی به مشاغل 
آســیب ديده از کرونا کرد، آن هم در زمانی که به 
دلیل تحريم و کاهش شــديد فروش نفت، تحت 
فشــارهای اقتصادی قرار داشــت.۶ ماه از ورود 
ويروس کرونا به کشــور می گــذرد و ديگر کنار 
آمدن با کوويد ۱۹ به بخشــی از ســبک زندگی 
همگانی تبديل شده است؛ ويروسی که به چشم 
ديده نمی شود، اما اثرات آن از ده ها سیل و زلزله 
مخرب شديدتر اســت، مانند باليای طبیعی هم 
نیســت که تنها اگر گذرش به آنجا افتاد خرابی 
به بار آورد، چرا که ردپای آن در همه جا به چشم 
می خورد و باليی به ســر اقتصاد کشور آورده که 
به يک جغرافیا و شــغل محدود نمی شود.اولین 
راهکار دولــت مانند کشــورهای ديگر، تعطیلی 

کامل مشاغل مختلف بود تا بلکه بتوان شر کرونا 
را از ســر کشــور کم کرد؛ اما از آنجا که هنوز هم 
هیچ پايانی بر اين وضعیت پیش بینی نمی شود، 
تعطیلی چاره کار نبود چرا که مشاغل تاب آوری 
در برابر اين وضعیت را نداشــتند.آنطور که آمار 
مرکز آمار نشان می دهد، شــیوع ويروس کرونا 
موجب توقف کامل ۳۸ درصد کســب وکارها در 
اسفند ۹۸ و فروردين ۹۹ شــد که البته اين عدد 
در اريبهشت به ۲۱ درصد کاهش يافت. از سوی 
ديگر در اســفند و فروردين مــاه تنها ۲۲ درصد 
کسب وکارها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه 
دادند که اين عدد در ارديبهشت ماه به ۳۴ درصد 
افزايش يافت.آمار نیز تاثیرپذيری کسب وکارها از 

کرونا را تائید می کند؛ در اين وضعیت دولت برای 
مهار کردن آســیب کرونا بر مشاغل و همینطور 
کارگران، تصمیــم گرفت تســهیالت مختلفی 
پرداخت کند. البته که فشــار وارده به بدنه دولت 
به دلیل قرار گرفتن در اين شــرايط بحرانی، آن 
هم در شــرايط تحريم و کاهش صادرات نفتی بر 
کمتر کسی پوشیده اســت.به هرحال، تصمیم بر 
اين شد که ۱۴ شغلی که بیشــترين آسیب را از 
شیوع کرونا ديده اند، تســهیالت دريافت کنند. 
همچنین شاغالنی که به دلیل کرونا شغل خود را 
از دست داده اند نیز مشروط به داشتن بیمه، تحت 
پوشــش بیمه بیکاری قرار گرفتند.ابتدا تصمیم 
بر اين بود که تســهیالت کرونا تنها به بنگاه های 

دارای کــد بیمه اختصاص يابد، امــا کمی بعدتر 
بنگاه های اقتصادی فاقد کد بیمه و کد کارگاهی 
نیز مشمول تسهیالت کرونايی شدند که هدف از 
آن، حفظ اشتغال فعاالن اقتصادی عنوان شد.بر 
اساس آخرين اطالعات موجود، حدود سه میلیون 
واحد به طور جدی از کرونا آسیب ديده اند که يک 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آن بیمه شــده و دارای 
کد کارگاهی بوده و يک میلیون ۷۰۰ هزار واحد 
فاقد بیمه هستند؛ اين بنگاه ها حدود ۶ میلیون 
شاغل را در برداشــتند که ۲.۸ میلیون نفر بیمه 
شده و سه میلیون نفر فاقد بیمه هستند.در نهايت 
برنامه ريزی برای اختصاص تســهیالت کرونايی 
به ســه گروه شــامل بنگاه های دارای کد بیمه، 
بنگاه های فاقد کد بیمه و همچنین بیکاران صورت 
گرفت که شرايط ثبت نام و مبلغ وام و بازپرداخت 

هر گروه متفاوت بود.

قائم مقام بانک مرکزی پیرامون ابهامات شــرعی 
مرتبط با ارائه وام وديعه مســکن گفت: شــورای 
فقهی بانک مرکزی باتوجه به اعالم شبهه فقهی از 
سوی مراجع و پس از مشورت با ساير صاحبنظران، 
موضوع اين تسهیالت از »وديعه مسکن« خارج کرد 
و به عنوان خريد کاال و خدمات ارائه خواهد شد.قائم 
مقام بانــک مرکزی ضمن توضیــح جزئیات طرح 
اعطای تسهیالت بانکی به مستأجران )کمک وديعه 
مسکن(، از تغییر عنوان اين وام خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در پاسخ 
به اين ســوال که اعطای تســهیالت کمک وديعه 
مسکن در قالب کدام يک از عقود اسالمی امکان پذير 
است، گفت: تسهیالت ياد شده اغلب به مستأجرانی 
که از اقشــار نیازمند و دهک های پايین اقتصادی 
بوده و در نتیجه شــیوع ويروس کرونــا و افزايش 
سطح عمومی قیمت ها به دلیل تحريم های ظالمانه 
اخیر آسیب ديده اند، پرداخت خواهد شد.به گفته 
وی، بانک مرکزی با اين ديدگاه که اين اقشار برای 
تامین هزينه مسکن خود ناگزير به حذف برخی از 
نیازهای زندگی خود شده اند، به دنبال راهکاری در 
زمینه پرداخت اين تسهیالت بود تا به لحاظ شرعی 
و قانونی امکان جبران هزينه های پرداختی از سوی 
اين اقشار بابت تامین مسکن خود فراهم شود.وی 
افزود: براساس جلسه هشتم مرداد ۱۳۹۹ شورای 
فقهی بانک مرکزی تشــکیل شد و باتوجه به اعالم 
شــبهه فقهی از ســوی تعدادی از مراجع و پس از 
مشورت با ساير صاحبنظران، موضوع اين تسهیالت 
از عنوان »وديعه مســکن« خارج و مصوب شد که 
بانکها و موسســات اعتباری غیربانکــی بتوانند به 
مستأجرانی که براساس اعالم وزارت راه و شهرسازی 
در شرايط کنونی دچار مشــکالت اقتصادی برای 
تامین مخارج خود از جمله هزينه مسکن شده اند، 
تســهیالت »مرابحه خريــد کاال و خدمات« اعطا 
کنند.کمیجانی اضافه کرد: تسهیالت ياد شده، پس 
از پااليش اطالعات و شناسايی اقشار هدف توسط 
وزارت راه و شهرسازی، از سوی بانکهای عامل و در 
قالب عقــد مرابحه خريــد کاال و خدمات پرداخت 
خواهد شد که دستورالعمل اجرايی آن نیز اعالم می 
شود. وی، پیرامون جزئیات اين وام با تاکید بر اعطای 

آن از محل منابع مالی اختصاص يافته به ستاد ملی 
مقابله با کرونا توضیح داد: براســاس تصمیم های 
»ســتاد ملی مقابله با کرونا« مقرر شد، تسهیالت 
ياد شده در ســقف های ۵۰۰ میلیون ريال درشهر 
تهران، ۳۰۰ میلیون ريال در ســاير کالنشــهرها 
)شــهرهای باالی يک میلیون نفر جمعیت شامل 
مشــهد،اصفهان، کرج، شــیراز،تبريز،قم، اهواز و 
کرمانشــاه( و ۱۵۰ میلیون ريال در ساير شهرها با 
نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت يکساله )به نحوی 
که مســتأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیالت 
را پرداخت کند و اصل تســهیالت در سررســید 
تسويه شود( يا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت 
۳۶ ماهه )به نحوی که مســتأجر در هر قسط اصل 
و سود تســهیالت را پرداخت کند(، با هدف کمک 
به تامین افزايش تحقــق يافته در وديعه اجاره های 
مسکن اقشار کم درآمد و آسیب پذير در سال جاری 
اعطا شــود.قائم مقام بانک مرکــزی در ارتباط با 
نحوه ثبت نام و شــیوه پااليش و معرفی متقاضیان 
به منظور دريافت تســهیالت کمک وديعه مسکن 
به بانک عامــل، گفت: برای رعايــت پروتکل های 
بهداشــتی و جلوگیری از گسترش ويروس کرونا و 
رفاه حال متقاضیانی که قصد دريافت کمک هزينه 
وديعه مسکن را دارند، ثبت نام متقاضیان با استفاده 
از ســامانه پیامکی وزارت راه وشهرســازی انجام 
گرفت.به گفتــه وی، متقاضیان واجد شــرايط از 
ساعت ۱۰ صبح روز شنبه چهارم مرداد ماه با ارسال 
کد ملی سرپرســت خانوار به سرشــماره پیامکی 
۳۰۰۰۷۳۶۴۰ بوســیله تلفن همراه شخصی خود 
تا ساعت ۲۴ روز پنجشــنبه نهم مردادماه نسبت 
به ثبت نام اولیه اقــدام کرده انــد. وی افزود: پس 
از بررســی اولیه و ارســال پیامک به متقاضی در 
زمان بندی اعالم شده از سوی وزارت راه وشهرسازی، 
متقاضیان واجد شــرايط دريافت تسهیالت بانکی 
از ســوی اين وزارت الزم است در ســامانه وزارت 
راه و شهرســازی بــه آدرس tem.mrud.ir ثبت 
نام کننــد. آن گاه مشــخصات متقاضیــان واجد 
شرايط از ســوی وزارتخانه يادشده به بانک مرکزی 
 و بانک ها منعکس و سپس دســتورالعمل اجرايی 

به بانکهای عامل ابالغ می شود.

اختیارات سهام عدالت مشخص و به صورت دقیق اعالم نشده است

بالتکلیفی ۳۶ میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت

حمایت از کسب و کارها با اعطای وام های کرونا

قائم مقام بانک مرکزی:

اقساط ماهانه1.۶ ميليونی وام وديعه مسکن
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نائب رئیس انجمن برنج با بیــان اینکه وزارت صمت مقصر 
ســرگردانی واردکنندگان برنج و بالتکلیفی ۶ ماهه آنها در 
تخصیص ارز است، گفت: با این اقدامات، تجار را در عرصه بین 
المللی بی اعتبار می کنند. محمد مختاریانی اظهار داشت: 
اوایل آذر ماه سال ۹۸ ثبت سفارش برنج باز شد، با درخواست 
دولت برنج وارد کردیم اما با گذشت مدتی طوالنی نتوانستند 
به ما ارز تخصیص بدهند. رئیس کمیتــه ارزی وقت وزارت 
صمت ما را فراخواند و در جلســه ای به ما گفت که »کشور 
بازرگان ترسو نمی خواهد، مردم به شما نیاز دارند، االن ارز 
نداریم به شما بدهیم اما اسامی تان را به بانک مرکزی می دهیم 
و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی طول می کشد. انتظار 
داریم شما با توجه به اعتباری که در سیستم بین المللی دارید، 
اسناد را از تأمین کننده بگیرید و کاال را ترخیص و توزیع کنید؛ 

ما بعداً به شما ارز می دهیم.«
نایب رئیس انجمن برنج افزود: با توجه به شــرایط کشور، 
پذیرفتیم و این کار را همانگونه که وزارت صمت خواســته 
بود، انجام دادیم؛ اما بعد از توزیع برنج به دنبال مســئولین 

افتاده ایم تا ارز ما را بدهند.وی ادامه داد: زمانی که ما را برای 
تخصیص ارز به بانک مرکزی معرفــی کردند و زمانی که ما 
محموله هایمان را با مبنای دالر ۴۲۰۰ تومانی به نرخ مصوب 
وزارت صمت در بازار توزیع کردیم، ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج 
برقرار بود اما از اردیبهشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج حذف شد و 

به ما گفتند فقط ارز نیمایی می توانیم بدهیم.
آن زمان ما را به بانک مرکزی معرفــی کردند اما بعد از یک 
مدتی گفتند ارز دیگر نیمایی شده است. از آن زمان معطل 
مانده ایم.مختاریانی گفت: ما تابع سیاست های عمومی کشور 
هستیم کاری به مسائل دیگر نداریم. منتهی ما به درخواست 
ستاد تنظیم بازار محموله ها را از گمرک ترخیص و براساس 
نرخ مصوبه در شبکه توزیع مدنظر وزارت صمت فروختیم و 
شیوه درستی نیست که ماههاست معطل دریافت حق مان 
مانده ایم. وی افزود: در این مدت چند جلسه با ستاد تنظیم 
بازار داشــتیم. قرار بود کارگروهی برای بررسی این مساله 
تشکیل شود؛ بارها و بارها از ما اســناد و مدارک گرفتند و 

بررسی و راستی آزمایی کردند.

در حالیکه جدیدترین اصالحات مالیات بر خانه های خالی نشان 
از افزایش شش تا هشت برابری جریمه  در این زمینه دارد، یک 
تحلیلگر اقتصادی نسبت به کاهش عرضه در بازار مسکن با 
اجرای این مالیات هشدار داد.دریافت مالیات برخانه های خالی 
که از آن به عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن 
یاد می شود، مدت طوالنی است که اجرای آن یا به تاخیر افتاده 
یا موفقیت آمیز نبوده است؛ تا اینکه این روزها مجلس فعلی در 
حال بررسی و تدوین برنامه هایی برای عملیاتی  کردن هر چه 
زودتر آن است.  بر این اســاس، در ۲۲ تیرماه امسال مجلس 
یازدهم دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی با ۱۱ تبصره را 
تصویب کرد که طبق آن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای 
باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی امالک و 
اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند و چنانچه بیش از ۱۲ 
ماه از پایان عملیات ساخت )برای واحدهای نوساز( یا بیش از 
شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت )برای 
واحدهای غیرنوساز( گذشته باشد، در سال نخست مشمول 
مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می شود 
که این مالیات در سال های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل 
خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها 

خواهد شد. همچنین، در جدیدترین اصالحات این مالیات 
واحدهای خالی در سال اول شــش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و 
سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می شوند که 
بنابراین، جریمه این نوع نسبت گذشته شش تا هشت برابر شده 
است؛ به گونه ای که پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی 
در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، 
سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات 
بپردازند. اکنون علی ســعدوندی - استاد بانکداری و اقتصاد 
کالن - ضمن بررسی اصالحات صورت گرفته در این مالیات، 
گفت: این الیحه دارای مشکالتی است و در نهایت موجب ضرر 
مستاجران می شود، زیرا مالکان دیگر انگیزه ای برای مالکیت 
خانه دوم و سومی نخواهند داشت تا مالیات خانه های خالی را 
نپردازند که این امر، عرضه در بازار مسکن را با کاهش مواجه 
می کند.  وی افزود: اقدام موثرتری که می توانســتیم در این 
زمینه انجام دهیم این بود که تمام واحدهای کشور - چه خالی 
باشد چه نباشد - مشمول مالیات محدود شوند، زیرا این مالیات 
محدود موجب می شود که هزینه نگهداری خانه های خالی 
افزایش پیدا کند و مالکان تمایل بیشتری برای عرضه واحدهای 

خالی خود داشته باشند. 

نماینده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: برای اقشار آســیب پذیر جامعه 
طرح کاالبرگی درباره کاالهای اساســی تنظیم 
شــده اســت  تا دولت از این دهک ها حمایتی 
داشــته باشد.حجت االسالم حســین میرزایی 
با اشــاره به طرح های مجلس شــورای اسالمی 
برای حمایت از اقشــار آسیب پذیر جامعه اظهار 
داشــت: در دو هفته قبل طــرح  کاالبرگی برای 
کاالهای اساســی مخصــوص دهک های پایین 
 جامعه از جهت ظرفیت هــای اقتصادی تنظیم 

شده است.
وی افزود: در راســتای این طرح کاالبرگی برای 

کاالهای اساسی طراحی می شــود تا دولت در 
خصوص کاالهای اساســی، حمایتی را از اقشار 
آسیب پذیر جامعه داشته باشــد.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
جامعه هــدف این طرح عنوان کــرد: دهک ها و 
اقشار آسیب پذیر کشــور آمار و ارقام مشخصی 
دارند و جامعه هدف این طرح هســتند.وی در 
ارتباط با چگونگی تأمین منابع مالی مورد نیاز این 
طرح بیان کرد: کشور ذخایری از برنج و امکانات 
دیگر دارد که ممکن است از آن طریق تأمین شود 
یا مجلس تکلیفی به عهده دولت قرار دهد تا این 

مسئله را حل کند.

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره 
به کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار طال 
در روزهای اخیر گفت: پس از ریزش حدود ۳۰۰ 
هزار تومانی بهای سکه تمام بهار آزادی، میزان 
این حباب بــه ۶۵۰ هزار تومــان کاهش یافته 
است.»محمد کشتی آرای« ضمن اشاره به روند 
کاهشی قیمت ســکه طی هفته جاری در بازار 
طال افزود: دو روز ابتدایی هفته، شــاهد کاهش 
قیمت انواع سکه بودیم که متاثر از کاهش قابل 
توجه قیمت ارز رخ داد. اما از سوی دیگر قیمت 
طالی آبشده، دیروز متاثر از قیمت انس جهانی، 
افزایش داشــت.وی دلیل این رفتار متناقض در 
روند حرکت ســکه و طال را وجود حباب در بازار 
ســکه دانســت و اضافه کرد: قیمت طالی آب 
شــده از آنجا که قیمت طال همچنــان در ایران 
 کمتر از قیمت جهانی اســت، به رشد خود ادامه 

داده است.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور در ادامه 
به روند کاهش تقاضا در بازار طال اشــاره داشت 
و افزود: در هفته های گذشــته شاهد هجوم بی 
سابقه اقشــار مختلف مردم برای سرمایه گذاری 
در بازار طــال بودیم. این روند همزمان با ســایر 
بازارهای مــوازی به منظور تــالش برای حفظ 
ارزش ســرمایه های اندوخته شده توسط مردم 
بود. اما در دو هفته اخیر و پس از فروکش کردن 
التهاب بازار ارز و همچنین افزایش شیب قیمت 
انس جهانی، عالوه بر آنکه شاهد کاهش حباب در 
بازار طال هســتیم، با کاهش شدید در تقاضا هم 

مواجه شده ایم.
کشتی آرای خاطرنشــان کرد: شرایط بازار طال 
طی روزهای اخیر نشــان می دهد که استقبال 
برای ســرمایه گذاری در این بازار به حد اشباع 

رسیده اســت و به همین دلیل در شرایط فعلی 
با تقاضای قابل توجهی از ســوی سرمایه گذاران 
مواجه نیســتیم.  این امیدواری وجود دارد که 
ادامه این وضعیت باعث از بین رفتن حباب سکه 
بشــود.این کارشــناس بازار طال با تاکید بر این 
که قیمت طال کاهش پیدا نخواهــد کرد، ادامه 
داد: نبایــد فراموش کنیم کــه کاهش تقاضا در 
بازار طال تنها موجب از بین رفتن حباب ســکه 
خواهد شــد و به هیچ وجه شاهد کاهش قیمت 
طال نخواهیم بود. چرا که اگر قیمت طال در ایران 
کمتر از ارزش جهانی آن بشود، با پدیده قاچاق 
طال از ایــران به خارج از کشــور مواجه خواهیم 
 شد که تبعات نامطلوب اقتصادی فراوانی به جا 

خواهد گذاشت.
کشتی آرای در بخش دیگری از گفت وگوی خود 
با اشــاره به ایام اعیاد قربان و غدیر و همچنین 
در پیش بودن ایــام عــزاراداری محرم توضیح 
داد: از مقطع اســفندماه گذشــته که کرونا در 
ایران شیوع پیدا کرد، به دلیل کاهش قابل توجه 
برگزاری مراســم ها و مهمانی هــا، صنعت طال 
دچار رکود شدیدی شده است و در این شرایط 
درخواســتی برای خرید زیورآالت و مصنوعات 
طال وجود ندارد.  در این شــرایط مناسبت های 
عید یا عــزاداری تاثیری بر قیمت هــا در بازار 
ندارند. وی افزود: البته این رکود شدید در صنعت 
طال باعث شــده اســت تا به صورت محسوسی 
شــاهد کاهش میزان اجرت در نظر گرفته شده 
یا درصد سود طالســازان و طالفروشان در بازار 
باشیم به نحوی که دیده شده است طالفروشان 
از سود قانونی هفت درصد خود صرف نظر کرده 
 و زیــورآالت را تنها با ســود دو درصد به فروش 

می رسانند.

پس تحریم های اعمال شده 
از ســوی شــرکت آمریکایی 
 اپل به کاربــران ایرانی دارنده 
گوشی های آیفون، اپلیکیشنی 
داخلی بــه نام ســیب اپ راه 
اندازی شد و برنامه های رایگان و پولی به کاربران گوشی 
های آیفون ارایه داد. فعالیت این اپلیکیشن تا به امروز ادامه 
دارد اما مشکالتی که کاربران با آن روبرو هستند به یکی 
 از پربحث ترین موضوعات در میــان دارندگان این مدل 
گوشی ها در کشور اســت. از سوی دیگر اپلیکیشن های 
دیگری نیز در این رابطه فعالیت می کنند که مشکالت 
آنها نیز برای کاربران موجب بروز نارضایتی های بسیاری 
شده است. سیبچه و اناری ها نیز در زمره اپ هایی هستند 
که باالترین موارد شــکایات را به خود اختصاص داده اند. 
دریافت هزینه های چندباره از کاربران این استارت آپ به 
شکایت های بسیاری ختم شده و کاربران از از عملکرد و 
 پشتیبانی در این استارت آپ ناراضی هستند. از کار افتادن 
برنامه های نصب شــده پــس از بارهــا پرداخت وجه 
از مهم ترین شــکایات کاربران ســیب اپ است. حذف 
ســیب اپ برای برخــی کاربــران و پاســخگو نبودن 
پشتیبانی یا عدم حل مشــکل نیز یکی دیگر از انتقادات 
مطرح شده است.نشــر اطالعات کاربران این پلیکیشن 

نیز یکی دیگر از مشــکالت مهم این اپلیکیشن همانند 
دیگر اپ هــای ایرانی اســت که هــر از گاهــی اخبار 
 آن در فضای مجازی و رســانه های داخلــی و خارجی 

منتشر  می شود. 

نظرات کاربران سیب اپ در رابطه با مشکالت 
این استور

- یکی از کاربرانه سیب اپ در این رابطه به "کسب و کار" 
می گوید: استور های ایرانی  عمال کاله برداری می کنند. 
طی چهار ماه گذشته هر هفته اپ ها از کار می افتند و هر 
مرتبه با بهانه جدید پول به حساب آنها واریز می کنیم. باید 
یا نسخه نصب مستقیم برای ایفون داشته باشیم و یا همان 
نسخه قدیمی را به اپ استور اضافه کنیم. چون "دیوار" هم 

در اپ استور با ورژن قدیمی موجود است.
- کاربر دیگری هم مشــکالت ســیب اپ را این چنین 
 تشریح می کند: باید نسخه تحت وب برنامه را مثل اکثر 
برنامه های ایرانی داشته باشیم و در حال حاضر این مشکل 
اکثر کاربرهایی است که از گوشی اپل استفاده می کنند. 
اســتورهای ایرانی مرتب از کار می افتنــد و نمی توانیم 
 هر بار بابت فعال شدن اســتورهای ایرانی هزینه مجدد 

پرداخت کنیم.
- لطفا هرکسی از این اپ استور کالهبردار شکایت دارد 
در سامانه "آی نماد" شــکایت خود را ثبت کند. مجبور 
می شوند مبالغ را برگردانند. من شکایتم را ثبت کردم و 
مبالغ را برای من واریز کردند. همچنین بر اساس ادعای 

برخی از این افراد، ســیب اپ »بابت نصب پروفایل جدید 
ادهاک، با وجود اعتبار باقی مانده اشــتراک« از آنها پول 
 دریافت کرده است. از طرفی دیگر به عقیده کاربران ایرانی 
گوشــی های آیفون، بهتر اســت  ســیب اپ این روزها 
جواب نشــر اطالعات کاربرانش را هم بدهد. ســیب اپ 
ابتدای امســال نیز بــه دلیل افشــای اطالعــات پنج 
میلیون از کاربــران خود مــورد انتقاد قــرار گرفت. در 
برخی از اخبار آمده بود که شــخصی بــه این اطالعات 
دسترســی یافته و آنها را برای فروش گذاشــته اســت؛ 
 سیب اپ بخش نخســت را پذیرفت اما موضوع فروش را 
تکذیب کرد. همچنین کاربران خواستار توضیح مدیران 
ســیب اپ در رابطه با پولی که بابت اشتراک دریافت می 
کند هستند و اینکه چرا در قبال دریافت این هزینه ها  این 
استور امنیت ندارد. هنوز جوابی یا اقدامی بابت اطالعات 
درز شده داده نشده است. اکثر کاربران ایرانی گوشی های 
 اپل خواهان راه اندازی وب اپلیکیشــن هستند تا نیاز به

 استور های ایرانی نداشته باشند. 
بارها اپل برای ایرانی ها و برنامه هایشان محدودیت هایی 
را اعمال کرده اســت. سال گذشــته هم شاهد حذف 
شــدن یکباره تعدادی از برنامه های پرطرفدار ایرانی 
از اپ استور بودیم. در سال ۱۳۹۷ موج گسترده ای از 
اپلیکیشن های مبتنی بر آی اواس که در این استورها 
حضور داشتند از کار افتادند و از آن زمان تاکنون به رغم 
پیاده سازی روش های دیگر دورزدن تحریم ها از جمله 
ایجاد اکانت های اینترپرایز یا استفاده از مدل اد- هاک 

و حتی اســتفاده از وب- اپ ثبات بــه بازاربرنامه های 
آی اواس بازنگشته و هر از گاهی شاهد از کار افتادن این 
فروشگاه ها یا حذف متعدد این برنامه ها از روی گوشی 

کاربران هستیم.

خروج ارز برای دسترسی به نسخه اصلی اپ 
استور

این در حالی است که اپل محصوالتش را به قیمت شدیدا 
باالیی عرضه می کند و به هر حال ایرانی ها هم جمعی از 
کاربرانش هســتند. با این وجود نه تنها پشتیبانی برای 
آن ها ارائه نمی دهد؛ بلکه گاه و بی گاه محدودیت هایی را 
 هم برای آن ها اعمال می کند. این در حالی است که با بروز 
چنین اتفاقاتی همواره جــای خالی اســتارت آپ ها و 
اپلیکیشــن های ایرانی و داخلی را احساس می کنیم و 
هر بار هم پس از گذشت زمان این موضوعات به فراموشی 
سپرده می شود. در حالت دیگر اما اپلیکیشن هایی نیز راه 
اندازی می شوند اما باگ هایی که دارند موجب نارضایتی 
کاربران شده و آنها را مجبور به دور زدن محدودیت ها می 
کند. کاربران ایرانی به دلیل مشکالت بسیاری که اپ استور 
ایرانی یا همان ســیب اپ دارد با شگردهایی تحریم ها و 
محدودیت های اپل را دور می زنند و از همان اپ اســتور 
آمریکایی استفاده می کنند و پول برنامه های آن را نیز به هر 
روشی که می توانند با کارت اعتباری و یا حساب دارندگان 
گوشی های اپل در خارج از کشور پرداخت کرده و معادل 

ریالی آن را واریز می کنند.

اپ استورهای ایرانی هزینه اشتراک باالیی از كاربران  ios   می گیرند

اوج گیری انتقادها به  اپ استورهای  ایرانی

سخت گیری اپل در شناسایی اکانت ها
حمید کوچک زاده، مدیر ارتباطات سازمانی سیب اپ 

ماجرای این روزهای مشکالت کاربران سیب اپ از این قرار است که در حال حاضر و پس از محدودیت های اعمال شده از سوی اپل، تمام استورهای ایرانی از پلتفورم اد- هاک استفاده می کنند. یعنی پس از بسته شدن اکانت های اینترپرایزر به 
ناچار از پلتفروم اد- هاک استفاده کرده ایم که این پلتفرم ها هزینه های چند دالری دارند. این هزینه ها به اپل پرداخت می شوند و باید هزینه دالری را به ازای هر دستگاه ب این شرکت پرداخت کنیم. این موضوع جدید نیست و در گذشته نیز 
وجود داشته است. بنابراین کاربران باید این مبالغ را به ازای برنامه های پولی که خواهان آن هستند پرداخت کنند چراکه تمام این عملکردها در مرکز توسعه دهندگان اپل ثیت می شود. اما اگر جزو کاربران دستگاه های اپل در ایران باشید و از 
استورهای ایرانی برای رسیدن به اپلیکیشن های ایرانی استفاده می کنید، احتماال در این روزها به مشکالتی خورده اید و ممکن است همانطور که پیام یکی از این استورهای ایرانی به کاربران خود حکایت دارد، »اکانت شما توسط اپل شناسایی 
شده باشد. اخیرا و هر چه بیشتر فعالیت کردیم سیستم شناسایی اپل نیز قوی تر شد و شروع به شناسایی ومسدود کردن اکانت هایی کرد که در این استور فعالیت داشته اند. شاید تا به امروز برخی اکانت ها بدون آنکه صاحبان شان بفهمند 

به این مشکل خوردند و ما آن را درست کردیم ولی اتفاق اخیر برای ما غیرقابل پیش بینی بود و درست کردن این حجم از اکانت ها جدا از هزینه هنگفتی که برایمان دارد، وقت گیر و پیچیده است. آن هم در شرایط دورکاری در شیوع کرونا.
البته درصد کمی از این کاربران شامل مسدودیت های جدید اپل شده اند که سیاست ما پشتیبانی کامل از این افراد است. ما در حال حاضر با حفظ قیمت گذشته برنامه سعی در حمایت از کاربران داریم و راه اندازی پشتیبانی آنالین کاربران 
می توانند سریعتر به مشکالت خود رسیدگی کنند. درست است که بخشی از مبالغ دریافتی سود شرکت است اما بخش عمده آن به اپل پرداخت می شود و در نوسانات ارزی اخیر هم ما برای حمایت از کاربران افزایش قیمتی را نداشته ایم. 

اما این موضوع که هزینه های شرکت بابت نوسانات ارزی بسیار بیشتر شده است حقیقت دارد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

چرخه معیوب توزیع ماسک 
علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران

اوایل شروع بیماری کرونا کمبود ماسک بسیار طبیعی بود چراکه با پدیده ای جدید روبرو بودیم که تا قبل از آن استفاده از ماسک به هیچ عنوان در تصور کسی نمی گنجید. اما امروز در حالی روزهای پر از بحران و پاندمی کرونا را 
تجربه می کنیم که به روایت مسئوالن تولید ماسک در روز به ۷ میلیون عدد رسیده اما باز هم شاهد کمبود این کاال و راه افتادن بازارهای آزاد هستیم. سیستم توزیع هم این روزها عملکرد درستی ندارد و نمی توانیم بر این موضوع 
هم اعتماد داشته باشیم.  مهم ترین مرکز مورد اعتماد مردم برای تهیه ماسک داروخانه ها هستند که کاالیی برای عرضه ندارند. گرانی در بازار هم به همین دلیل اتفاق افتاده است. بسیری از داروخانه ها از تامین کنندگان این 
کاال، ماسک را گران می خرند و نمی توانند ارزان تر از آن مبلغ به مردم بفروشند. متاسفانه توزیع ماسک به خوبی در همه داروخانه ها انجام نمی شود و دچار چرخه معیوبی شده است. اکنون مردم به دلیل تشدید کرونا به میزان 
بسیار زیادی به داروخانه ها مراجعه می کنند، اما مدت هاست که ماسک در بسیاری از داروخانه ها توزیع نشده است. متاسفانه این روزها توزیع ماسک در بسیاری از اماکن با ربط و بی ربط به حوزه تجهیزات پزشکی دیده می شود 

و انتظار می رود که حداقل نظارت جدی بر سیستم توزیع ماسک اعمال شود تا کمبود و گرانی ماسک پایان یابد.

در حالی وزارت صمت از وجود 
۱۸ میلیون ماســک دپو شده 
در کشــور خبر داده است که 
موجودی ماسک در داروخانه ها 
با افزایش قیمت به مردم فروخته 
می شود و به دلیل نبود ماسک کافی در داروخانه ها بازار داللی 
این کاال به راه افتاده اســت. مردم در حالی باید ماسک  های 
گران قیمت بخرند که به گفته مدیرکل نظارت بر محصوالت 
بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت قیمت 

هر عدد ماسک باید بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان باشد.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعیه ای با رد هر گونه 
کمبود در تولید و تأمین ماسک مورد نیاز مردم و کادر درمانی، 
از وجود ۱۸ میلیون عدد ماسک در انبارها خبر داد و اعالم کرد: 

وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا در هر نقطه از 
کشور که وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
نماید، مقادیر انبوه ماسک را تحویل دهد. در این اطالعیه آمده 
است: ظرفیت تولید روزانه یازده میلیون عدد ماسک در کشور 
فراهم شده و هم اکنون ۱۸ میلیون عدد ماسک در انبارها دپو 
شده که بر این اســاس، این وزارتخانه آمادگی دارد تا در هر 
نقطه ای از کشور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

اعالم نماید، مقادیر انبوه ماسک را توزیع نماید. 

فروش ماسک ها با قیمت باالی ۲۰۰۰ تومان در 
بازار آزاد

در همین رابطه نایب رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: ماسک 
سه الیه پرستاری صنعتی با قیمت مصوب دولتی در داروخانه ها پیدا 
نمی شود، اما همان برندهایی که ماسک صنعتی تولید می کنند، اقالم 
شان در بازار آزاد به وفور یافت می شود که این  ماسک ها را بدون فاکتور 
و با قیمت باالی ۲۰۰۰ تومان به داروخانه ارائه می کنند. او همچنین 

نسبت به عرضه نشدن ۱۸ میلیون ماســک دپو شده در داروخانه ها 
که پیش تر وزارت صمت وعده آن را داده بــود ابراز نارضایتی کرده 
است. مشاهدات میدانی هم نشان می دهد حداقل قیمت ماسک در 
داروخانه ها معموالً ۲۰۰۰ تومان است و حتی ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان 
هم فروخته می شود. البته نرخ مصوب در ایستگاه های مترو عموما 
رعایت می شود و ماســک به نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار شهروندان 
قرار می گیرد. در فروشگاه های زنجیره ای و سوپرمارکت ها هم معموال 
ماسکی ارائه نمی شــود. اما طبق اعالم مرکز امور اصناف و بازرگانان 
وزارت صمت قیمت ماسک در داروخانه ها، فروشگاه های زنجیره ای 
و فروشــگاه های اینترنتی باید ۱۳۰۰ تومان و در ســوپرمارکت ها، 

خواربارفروشی ها ایستگاه های مترو و اتوبوس ۱۵۰۰ تومان باشد.

داروخانه ها سند ارائه کنند
جمشید گلپور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان نیز با بیان 
اینکه سیستمی شدن فرایند تولید و توزیع در زمینه مواد 
ضدعفونی هم نتیجه خوبی داشت و هر کسی نخواهد وارد 

این سیستم شود از دور شبکه توزیع خارج می شود و کاال 
به او تحویل داده نمی شود، درباره ادعای داروخانه ها مبنی 
بر خرید ماسک به قیمت باالتر از نرخ مصوب در بازار آزاد، 
تصریح کرد: ما ادعای داروخانه ها مبنی بر اینکه کاال را از 
تولیدکننده گران می خرند را رد نمی کنیم، اما مطالبه ما از 
وزارت بهداشت این است که در این رابطه سند ارائه دهند 
یا اصالً محصول گران تر از نرخ مصوب را خریداری نکنند.

کمبود روزانه ۶۰۰۰۰ ماســک فقط در بخش 
بیمارستانی 

این در حالی اســت که معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران نیز می گوید: متاسفانه از ابتدای خرداد، 
تولیدکننده های معین به دلیل کمبود مواد اولیه تولید 
ماسک نتوانستند به درســتی ماسک مورد نیاز را تامین 
کنند؛ روزانه کمبــود ۶۰ هزار ماســک فقط در بخش 

بیمارستانی احساس می شود.

1۸ میلیون ماسک دپو شده چه زمانی توزیع می شود؟

نظارتی بر توزیع ماسک نیست
كمبود  ماسک های ارزان قیمت

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

وزارت صمت مقصر سرگردانی واردکنندگان برنج است

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران:

حباب سکه طال به ۶۵۰ هزار تومان کاهش یافت

طرح های مجلس برای حمایت از اقشار آسیب پذیر

کاالبرگ  کاالهای اساسی ویژه  دهک های پایین جامعه  تنظیم شد 

به جای افزایش مالیات؛

هزینه نگهداری خانه های خالی بیشتر شود

بازگشت کوپن کلید خورد
حجت االسالم حسین میرزایی با اشاره به طرح های مجلس برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه اظهار داشت: در دو هفته قبل طرح  کاالبرگی برای کاالهای اساسی مخصوص دهک های پایین 
جامعه از جهت ظرفیت های اقتصادی تنظیم شده است.
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در  رويای دالر  ارزان 
   کمیل طیبی، اقتصاددان

نرخ تورم در کشور ما دو رقمی و باالست. زمانی که نرخ تورم باال و افزایشی است، ارزش پول 
ملی کاهش پیدا می کند و ارزش پول داخلی در مقابِل یک پول خارجی کم می شود. با این 
روند نرخ ارز افزایش پیدا می کند؛ اما ایجاد شرایط امنیتی و بگیر و ببند در بازار و ورود دستگاه 
های دیگر ازجمله قوه قضائیه برای کنترل نرخ ارز هرچند کوتاه مدت خواهد توانست نرخ 
ارز را کنترل کند؛ ولی نرخ ارز به تدریج افزایش پیدا کرده خواهد کرد. اگر اجازه دهیم بانک 
مرکزی هدف گذاری و سیاست خود برای کنترل تورم را دنبال کند و برای این کار استقالل 
عمل داشته باشد، مشکل کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز که یک مشکل اقتصادی 
است، از طریق یک راه حل اقتصادی حل خواهد شد و ثباتی در بازار ارز ایجاد خواهد کرد که 
بلندمدت و ادامه دار است. در این فرایند حتی اگر مجددا نرخ ارز افزایش یابد، آن افزایش با 
نرخ مالیم است که متناسب با شاخص قیمت ها اتفاق می افتد و چه بازار ارز و چه بازار کاالها 
می تواند آن زمان نقطه تعادلی خود را بهتر به دست بیاورد. وقتی براساس این سیاست گذاری 
پیش برویم و چشم اندازمان همان سیاست هدف گذاری برای کنترل تورم باشد می تواند 
اصالح در بخش تجارت هم اتفاق بیفتد. یعنی به بخش صادرات غیرنفتی کمک خواهد شد 
و با این کار در اصل منابع ارزی بیشتر می شود. در این میان اف ای تی اف )FATF( یک مانع 
بزرگ است و وقتی کسری تجاری اتفاق بیفتد و کمبود ارز به وجود بیاید، اقتصاد تورم زا می 
شود؛ یعنی تعلیق در اف ای تی اف )FATF( هم تورم به دنبال خواهد داشت. این در حالی 
است که اف ای تی اف )FATF( فعال شده برای اینکه هر معامله ای را با شهروند ایرانی انجام 
ندهند. طبیعتا اینها سیگنال های منفی است که در بازار کاال و ارز اتفاق می افتد و نتیجه آن 
تورم زا شدن شرایط است. سیگنال هایی که هست نشان می دهد که دارایی ها وارد کانال 
های جدید می شوند مثل طال، دالر و... و دوباره اصالحی می شود ولی این روند افزایشی نرخ 

ارز هم زمان با تورم ادامه دار است. 

آمادگی فراكسيون دانش بنيان مجلس برای رفع 
موانع قانونی صندوق نوآوری و شكوفايی

در دیدار اعضای هیات رئیســه صنــدوق نوآوری و شــکوفایی با اعضای 
فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسالمی، ضمن ارائه گزارش عملکرد 
صندوق، نیازهای شرکت های دانش بنیان ارزیابی شد و نمایندگان عضو 
این فراکسیون، صندوق نوآوری را تنها نهاد مالی تامین کننده اقتصاد دانش 
بنیان اعالم کردند. دومین جلسه فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای 
اسالمی متشکل از نمایندگان کمیسیون های مختلف عضو این فراکسیون، 
برای آشنایی با عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی صبح امروز )۱۳ مرداد 

ماه( در مجلس برگزار شد.

صندوق نوآوری را تنها نهاد مالی عرصه دانش بنیان می شناسیم
در ابتدای این جلسه، سید محسن دهنوی رئیس فراکسیون دانش بنیان 
مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات بر همراهی 
این فراکسیون با صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد و گفت: اگر صندوق 
نوآوری با موانع قانونی مواجه است مجلس آمادگی رفع این مشکل را دارد. 
ما صندوق نوآوری را تنها نهاد مالی در این عرصه می شناسیم که می تواند 
ما را در حل مشکالت شــرکت های دانش بنیان کمک کند. بر این اساس 

آمادگی داریم تا موانع قانونی صندوق نوآوری را مرتفع کنیم.

سرمقاله

خبر

توسعه اقتصادی دانش بنیان نیازمند فرماندهی واحد است
رئیس جهاددانشگاهی گفت: سیاستگذاری توسعه اقتصادی دانش بنیان در کشور نیاز به فرماندهی واحد دارد، در صورت وجود این اراده در ۲ برنامه پنج ساله می توان به اهداف 

توسعه ای کشور دست یافت.

اخذ مالیات از بخش مسکن 
در حالی این روزها بر پاشنه 
خالی های خالی می چرخد 
که خبر می رسد تور مالیاتی 
در بخش دیگری از مســکن 
پهن شــده و آن اخذ مالیات از بســازبفروش هاست. 
کافی اســت پایتان را که از منزل بیرون می گذارید، 
نگاهی به خانه هایی که در کوچه تان در حال ساخت 
است، بیندازید. کم نیستند میلیاردرهایی که از چند 
سال قبل و با داغ شدن تنور ساخت و ساز، راهشان را از 
مغازه یا نمایشگاه خود کج کردند و به دنبال کسب سود 

میلیاردی روانه بازار ساخت و ساز شدند. 
محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی در همین 
باره با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی ۴ ماهه امســال، 

نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته 
اســت، گفت: »ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، 
مربوط به مالیات بساز و بفروش هاســت که از تاریخ 
اول فروردین ۹۵ جواز ســاخت گرفته و ساختمان را 
ساخته و به فروش رساندند. آنها باید اظهارنامه  مالیاتی 
بدهند چرا که اطالعات آنهــا را دریافت خواهیم کرد. 
عالقه مندیم که خودشــان در نظام مالیاتی ثبت نام و 
اظهارنامــه مالیاتی بدهند در غیر ایــن صورت اگر ما 
مطالبه کنیم بخشــی از جرایم، بــه خصوص جریمه 
عدم تســلیم اظهارنامه مالیاتی غیر قابل بخشودگی 

خواهد بود.« 
به نظر می رسد در شــرایطی که دولت با ابزار مالیات 
قصد دارد خانه های خالی را وارد بــازار کند و قیمت 
مسکن را کنترل، اخذ این مالیات هرچند نااهالن را از 
اهالن این بازار جدا کند اما تبعات تورمی بر بازار مسکن 
دارد. »کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، این 

مساله را بررسی می کند.

»كسب و كار« آثار  تورمی  احتمالی  اخذ ماليات از بساز و بفروش ها  را  بررسی  می كند

بسازوبفروش ها   در تور مالیاتی
بسازوبفروش هايی كه از فروردين 95 جواز ساخت گرفته و واحد فروختند، اظهارنامه مالياتی بدهند

ضعف  دولت  در  سناسایی  بساز بفروش ها
منصور غیبی، کارشناس مسکن

زمانی که دولت، مجری، قانون گذار یا سیاست گذار اعالم می کند که ذی نفعان یک طرح یا مخاطبان برای دادن مالیات خوداظهاری کنند، یک نشــان مهم دارد و آن نشان این است که من توانایی شناسایی شما را ندارم. در 
 مورد اخذ مالیات از بساز و بفروش های مسکن یک ضعف ساختاری و سیستمی اداری و قانونی ما این است که ابتدا این افراد را قبل از اینکه به این مرحله و رشد برسند باید درست سازماندهی و آنها در نظام اقتصادی مان تعریف 
می کردیم. آنگاه به آنها مجوز می دادیم. اینها پیش از این قابلیت حقوقی، ردیابی و اساسنامه ای می داشــتند تا ما در چنین روزی نمی گفتیم که خود را اظهار کنید. نکته دوم اینکه ما چه طیفی را بساز و بفروش می گوییم. آیا 
شرکت های ساختمانی که مجوز دارند یا انبوه سازانی که گرید دارند و تحت یک امور صنفی و مشخص کار می کنند، شامل مالیات بساز و بفروش ها می شوند؟ قاعدتا این نوع شرکت ها از این طرح خارج اند چون شرکت مربوطه و 
انبوه ساز، اظهارنامه مالیاتی خود را در قالب یک شرکت حقوقی ابراز و ساالنه مبلغ مشخصی را به عنوان مالیات پرداخت می کند. در این نوع رفتارها فرار مالیاتی روی حداقل هاست. یعنی این شرکت ها از قبل شناسایی شده اند و 
قابلیت ردیابی دارند؛ ولی افرادی که باور عموم و باور عمومی اجتماعی ما به عنوان بساز و بفروش از آنها تعریف می کند، ممکن است فردی باشد که تا دیروز مغازه قصابی داشته، آن را جمع کرده و ملک می سازد و می فروشد نه این 
افراد که صالحیت فنی شان از طریق یک مرجع مثل سازمان برنامه و بودجه تایید شده و نه شهرداری ها آنها را به عنوان یک پیمانکار تاییدشده شهرداری ارزیابی کردند و نه سازمان نظام مهندسی به آنها به عنوان مجریان اصلی، 
پروانه ساخت و ساز داده است. این در حالی است که در فضای حاکم بر ساخت و سازها هر فردی پول هنگفتی داشته از شهرداری درخواست جواز برای ساخت کرده است. احتماال مخاطب این طرح این طیف است که شناسایی 
آنها سخت است چون افراد حقیقی وارد کار ساخت و ساز شده اند و این نمونه آماری کم نیست یعنی اگر شما پروانه های ساختمانی که در شهرداری و مناطق مختلف تهران و شهرستان ها صادر می شود را نگاه کنید، متقاضی 
بخش حقوقی و شرکتی در حداقل موضوع است و افراد حقیقی بیشترین متقاضی اند. پیمانکاران یا سازندگان یا به اصطالح همان بساز بفروش هایی که در جامعه ما هستند اولین درخواستی که برای کار می دهند به شهرداری 
است. از همان جا باید ممیزی و شناسایی می شدند و شهرداری به آنها اعالم می کرد که »سازنده محترم! من پرونده های باز مناطق اجرایی را رصد کردم. شما ۳ پروژه عملیاتی دارید که هنوز اتمام عملیات سفت کاری آن گزارش 
نشده است. پس من پروانه ساخت جدید را صادر نمی کنم. باید یکی را تکمیل و سپس درخواست بدهید.« هر کسی به هر تعداد پروانه ساخت درخواست کرده، بدون محدودیت از شهرداری اخذ کرده است. طبیعتا ما نمی توانیم 
افرادی که توانمند هستند را شناسایی کنیم، افراد عادی به راحتی قراردادهای مشارکت در ساخت با مالکان می بندند و آنها را به مشکالت و گاها به مسائل حقوقی و دادگاهی می کشانند که توانایی حل آن را ندارند. بازتاب آن در 
جامعه این می شود که این افراد ما را به مشکل انداخته اند. انتظار این است که نظام اجرایی دولت و مجلس این افراد را از مجاری ای هدایت، شناسایی و معرفی کند که هویت، توانمندی فنی، صالحیت علمی، تیم اجرایی، ماشین 
آالت و ابزار آنها تعریف شود و اگر حقیقی است یک کارت اجرایی برای او صادر کنند که ما شما را شناسایی کردیم و این هم تاییدیه سازمان نظام مهندسی. هرچند در عمل اخذ این مالیات روی قیمت تمام شده مسکن تسری 
می یابد؛ اما عواید مثبت آن، این است که افرادی شناسایی می شوند که صالحیت اخالقی و رفتاری و شناخت نظام مالیاتی کشور و درک شان از اینکه در یک اجتماع مشترک و همزیست با آدم هایی زندگی می کنند که پرداخت 
مالیات به مفهوم یک زندگی بهتر اول برای خود و بعد برای هموطنان است می باشد. به تبع ما از این فضا فرهنگ سازی می کنیم. این نوع رسیدن به این نوع فرهنگ و خواسته ابتدا ممکن است هزینه هم داشته باشد و در عنفوان 

آن حرکت هزینه های این چنینی هم شود ولی این افراد الک می شوند تا ما به خاستگاه مناسب فرهنگی برسیم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

نوبت دوم

تجديد فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان مازندران - نوشــهر در نظر دارد پروژه نظارت بر 

قراردادهای حفاظتی جنگلهای هیرکانی حوزه استحفاظی غرب مازندران )رویان تا رامسر( را از طریق مناقصه عمومی 
یک مرحله ای به شرکتها ی واجد شرایط دارای گواهینامه صالحیت انتظامی و نظامی و سوابق مثبته و تجارب اجرایی 
در موضوع حفاظت از جنگل های هیرکانی، یا دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری صادره از اداره کل تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی به شرح ذیل واگذار نماید.

مدت عنوان پروژهردیف
اجرا

مبلغ برآوردی مناطق
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

ناظرین 1
قراردادهای 

حفاظتی 
جنگلهای 
هیرکانی

حوزه اداره 8 ماه
کل منابع 
طبیعی 
نوشهر

33.862.483.8322.000.000.000

1- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی با توجه به مبلغ برآورد شده به 
مبلغ 2.000.000.000ریال مي باشد.

2- مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ 99/5/20 از طریق سامانه 
ستاد میباشد. ضمنًا آگهي نوبت اول روز دوشــنبه مورخ  99/5/13 و آگهي نوبت دوم  روز سه شنبه  مورخ 99/5/14 

خواهد بود .
3-آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 99/6/2 گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح  

روز دوشنبه مورخ 99/6/3 از طریق سامانه ستاد می باشد.
4- بر آورد اولیه بر اساس نرخ کارشناسی به مبلغ 33.862.483.832  ریال میباشد . 

5- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها میباشد.
6- محل دریافت اسناد، ارسال و گشایش پیشنهادها، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« به آدرس 

اینترنتی)www. setadiran.ir( می باشد.

                                                    اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان  مازندران – نوشهر

معاون علمی و فناوری رئیس جمهــور عصر دیروز از بزرگ ترین مرکز 
تحقیقات هوش مصنوعی کشور در شرکت دانش بنیان پارت بازدید 

و از سه سامانه هوش مصنوعی ساها، سهاب و هوشیو رونمایی کرد.
ســورنا ســتاری گفت: هوش مصنوعی حوزه اقتدار کشورهاست در 
آینده نزدیک و ضامن امنیت ملی آنان است.به همین علت این مبحث 
با جدیت در معاونت علمی دنبال می شــود. او افــزود: ایران صاحب 
بزرگ ترین استارتاپ های منطقه در حوزه های مختلف آی سی تی و 
بیوتکنو بوده و در هوش مصنوعی هم مدعی هســتیم و باید در هوش 
مصنوعی در حد بیو و نانو تکنولوژی ســرمایه گذاری انجام شود. او با 
اشاره به اینکه درست است که کشورهای اطراف از سامانه های خارجی 
اســتفاده می کنند اما از توان خوب نوشتن نرم افزارها و بهره برداری از 
آن ها در داخل کشور سخن گفت و تاکید کرد: برخی از سرویس ها باید 
حتما داخلی باشــند چون به زبان فارسی و لهجه های محلی حساس 
هستند و باید هوش مصنوعی برای بهره برداری از سرویسهای داخلی 
در داخل کشور توسعه پیدا کنند.او با افتخار از توان علمی برنامه نویسان 
ایرانی ادامه داد: ما از نظر مقاالت علمی در دنیا در ســایمگ ها رتبه ۹ 
و در آی اس آی رتبه ۱۴ را دارا هســتیم و از تمام شرکت هایی که در 
هوش مصنوعی کار می کنند حمایت می کنیم. او در مورد محصوالت 

پارت گفت: شــرکت پارت از شــرکت های بزرگ این حوزه است که 
محصوالتش در حوزه هوش مصنوعی قابل صادرات بوده و باید مورد 
حمایت بیشتری قرار بگیرد و با این روند، قطعا سال آینده رشد چند 
برابری خواهد داشــت.علی رســولی زاده مدیرعامل شرکت پردازش 
اطالعات مالی پارت، ضمن اشــاره به ســرمایه گذاری هفت ساله این 
شرکت بر زیرساخت فناوری و ایجاد تیم های متنوع هوش مصنوعی در 
معرفی این سامانه ها گفت: ســاها، سامانه احراز هویت غیرحضوری با 
استفاده از هوش مصنوعی است و کاربردهای فراوانی برای احراز هویت 
افراد در بازار ســرمایه، بانک ها، آزمون ها و ... دارد. ســهاب، نخستین 
مارکت پِلِیس )Market Place( حوزه هوش مصنوعی است. عالوه 
بر صد سرویس هوش مصنوعِی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت، 
سرویس های ســایر فعاالن هوش مصنوعی کشور هم در اینجا امکان 
عرضه دارند. هوشــیو پایگاه جامع محتوایی در حوزه هوش مصنوعی 
اســت که اطالعات و آموزش های گوناگونی در قالب محتوای متنی، 
صوتی و تصویری در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد. در حاشیه این 
بازدید از سومین شماره سالنامه »بوم شناسی هوش مصنوعی« رونمایی 
 شد. این ســالنامه به بررســی روندها و رخدادهای هوش مصنوعی

 در ایران می پردازد.

اردکانیــان گفــت: بــه افــرادی کــه گزارشــی از وجــود مراکز 
 غیرقانونی تولیــد ارز دیجیتــال بدهند، ۱۰ میلیــون تومان پاداش

 داده می شود.
رضــا اردکانیان وزیــر نیرو در حاشــیه مراســم افتتــاح ۱۵ پروژه 
توزیع شــرکت برق منطقه ای تهــران، در قالــب چهاردهمین هفته 
پویش هرهفتــه الف_ب_ ایــران در خصوص آخرین جزئیات ســد 
 فینســک تجن گفت: این پروژه هــم مانند دیگر پروژه هــا نیازمند 

بررسی های الزم است.
 او ادامه داد: آنچه که قابل نقل است، اطمینان دادن به کشاورزان است، 
ولی الزاما هر تصمیمی گرفته می شــود، نیازمند همیاری مسئوالن 
اســت. اردکانیان افزود: در حال حاضر وزارت نیرو ظرفیت مالی خود 
را افزایش می دهد، ولی در گذشــته این گونه نبوده است و امروز هم 
 برای اجــرای پروژه ها نیازمنــد انجام ظرفیت مالــی از منابع داخلی

 هستیم.
وزیر نیرو ادامه داد: متاســفانه آهنگ اجرای برخــی از طرح ها کند 
است، ولی امیدوار هستیم با فعالیت ساز و کار ها، پروژه ها را تکمیل و 
به پایان برســانیم. اردکانیان بیان کرد: تا امروز  یک هزار و ۱۰۰ مرکز 
غیرقانونی تولید ارز دیجیتال در کشور شناسایی و تعطیل شده اند، ولی 
به کسانی که در شناســایی این مراکز کمک کنند و گزارشی از وجود 
مراکز غیرقانونی تولید ارز دیجیتال بدهند، ۱۰ میلیون تومان پاداش 

داده می شود.

اردکانیان بیان کرد: در سال هایی که کشــور با تحریم های پیچیده و 
هوشمند اقتصادی رو به روســت و این تحریم ها اثر قابل مالحظه ای 
بر درآمد های نفتی گذاشته است، مجموع درآمد های دولت در هفت 
 سال گذشــته حدود ۸۰ درصد در مقایســه با دولت پیشین کاهش 

داشته است. 
در وزارت نیرو، امسال که سال جهش تولید است نهایت تالش خود را 
کردیم که از تمام لحظه های این سال برای برقراری شیوه و روش جدید 
مدیریتی و استفاده از منابع استفاده کنیم و این پویش هدفی جز این 
ندارد. او گفت: اصلی ترین کار ما خدمت رســانی به مردم است و برای 
اصلی ترین منابعی که در اختیار داریم که مهمترین آن منابع انسانی 
است سعی کرده ایم در انتخاب ها سیستم شایسته گزینی را جدی تر 

مورد توجه قرار دهیم.
وزیر نیرو با اشاره به حفظ رشد اوج بار در دو سال گذشته به میزان یک 
درصد اظهار کرد: از امروز یا اواســط هفته آینده سعی می شود برای 
تابســتان ۱۴۰۰ هم به این منظور برنامه ریزی شود. حفظ این میزان 
رشد در این سه سال متوالی قطعا صنعت برق و مدیریت عالی کشور 
را به این نتیجه خواهد رساند که می توانیم رشد بار بیش از حدود یک 
درصد نداشته باشــیم و در عین حال عرضه انرژی ما همان گونه که 
امسال رخ داد، بیشتر باشد. اردکانیان گفت: امسال بیش از ۱۰ درصد 
نسبت به سال گذشته انرژی عرضه شد که این میزان برای کشاورزی 

۴.۵ درصد بود.

سورنا ستاری:

هوش مصنوعی ضامن امنیت ملی است

وزير نيرو خبر داد

جایزه 10 میلیون تومانی برای گزارش تخلفات استخراج رمز ارز


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



