
ارسال پیش فاکتورهای مشــابه با پیش فاکتور اصلی با شماره 
حساب جعلی شریک خارجی، ممکن است از طریق هک ایمیل 
طرف داخلی یا خارجی اتفاق بیفتد و سبب خسارت های میلیون 
دالری شود و به این منظور، به شرکت های بازرگانی داخلی که 
تبادالت مالی بین المللی دارند، باید قبل از واریز هرگونه مبلغ، 

از صحت شماره حساب اطمینان حاصل کنند.
به گزارش ایسنا،  انگیزه های متعددی هم چون کسب شهرت، 
قدرت نمایی، حذف مطالب مخالفان و یا آزار باعث می شود که 
افرادی همواره عالقمند هک و یا نابودی برخی سایت ها باشند. 
بســیاری اوقات تصور غلطی از این گونه هکرها وجود دارد و 
معموال شــیوه هایی که معموال برای هک وبالگ ها اســتفاده 
می شود، بسیار ساده و رایج اســت و با کمی دقت می تواند از 
محتوا و مطالب وب ســایت در برابر افرادی که سوءنیت دارند 

محافظت کرد.

با توجه به موارد ارجاع شــده به مرکز ماهــر )مدیریت امداد و 
هماهنگی رخدادهای رایانه ای(، اخیراً ارسال پیش فاکتورهای 
مشــابه با پیش فاکتور اصلی با شماره حســاب جعلی شریک 
خارجی، مشاهده شده است. این حمالت عمدتا از طریق هک 
ایمیل طرف داخلی، خارجی و یا هردو اتفــاق افتاده و گاهی 
سبب خسارت های میلیون دالری به یکی از طرفین شده است. 
به این منظور، به شــرکت های بازرگانــی داخلی که تبادالت 
مالی بین المللی دارند، اکیدا توصیه می شــود که قبل از واریز 
هرگونه مبلغ به حساب طرف خارجی، از صحت شماره حساب 
از مســیرهایی غیر از ایمیل )نظیر تلفن، واتس اپ و یا غیره( 

اطمینان حاصل کنند.
هکرها تالش می کنند با ارســال ایمیــل و پیام هایی، مدیران 
وب ســایت کاربران را فریب دهند تا نام کاربری و کلمه عبور 
آنها را به دســت آورند. هکرها تمام تالش خود را می کنند که 

ایمیل ها هرچه بیشتر واقعی به نظر برســند. اما با کمی دقت 
می توان دریافت که ایمیل ها جعلی هســتند. ایجاد صفحات 
جعلی )فیشــینگ( یکی از شــیوه های رایج سرقت اطالعات 
کاربران وب ســایت های مختلف در جهان است. در این شیوه 
هکرها صفحاتی بسیار شبیه صفحه نخســت یا صفحه ورود 
کاربران )Login( یک ســایت را طراحی می کنند و آن را در 
آدرسی که شبیه آدرس اصلی سایت باشد قرار می دهند. آن ها 
این گونه صفحات را به شیوه مختلف مانند ارسال ایمیل یا چت 
برای قربانی خود ارســال می کنند و در این میان گاهی افراد 
بدون دقت در مورد آدرس اصلی صفحه فوق کلمه عبور خود 
را وارد این صفحه می کنند که در نهایــت در اختیار هکر قرار 
خواهد گرفت. این شیوه یکی از شیوه های رایج برای هک ایمیل  
یا سرقت اطالعات مالی افراد است. دقت در نوار آدرس مرورگر 
و بررســی صحت آدرس وب ســایت در مواقعی که قرار است 

اطالعات مهمی هم چون کلمه عبور را در صفحه ای وارد کنیم 
می تواند بهترین شــیوه برای حفاظت در برابر چنین تهدیدی 
باشــد. ســایت ها و وبالگ های مرتبط با موضوع هک مملو از 
تروجان ها و نرم افزارهای جاسوســی است که با هدف سرقت 

کلمه عبور ایمیل ها است.
نفوذ به ایمیل افراد می تواند گامی موثر و برای ســرقت اطالعات 
وب سایت باشــد. دقت در دریافت و به خصوص اجرای فایل ها و 
استفاده از نسخه های به روزشــده آنتی ویروس ها و نرم افزارهای 
فایروال می تواند تا حــدود زیادی خطرات چنیــن تهدیدی را 
کاهش دهد. کامپیوترهایی که مورد اســتفاده عموم هســتند 
مانند کامپیوترهای کافی نت ها یا دانشگاه ها بهترین گزینه برای 
نصب نرم افزارهای جاسوسی و ســرقت اطالعات کاربران است و 
استفاده کنندگان از این کامپیوترها بیشــتر در معرض تهدید و 
سرقت اطالعات مهم خود هســتند. بنابراین تا آن جا که ممکن 

است اطالعات مهم خود را در کافی نت ها یا کامپیوترهای دانشگاه 
وارد نکنید یا حداقل اگر چنین می کنید در دوره های زمانی کوتاه 
کلمه عبور خود را تغییر دهید. حدس و تست چند کلمه عبور یکی 
از شیوه هایی خواهد بود که در هک ایمیل اتفاق می افتد، کسانی 
که کلمات عبور ساده ای مانند نام کاربری خود یا نام واقعی خود یا 
اعداد ساده و قابل حدس انتخاب می کنند بیش از دیگران نسبت 
به سرقت اطالعاتشان مقصر هستند. بنابراین الزم است کلمات 
عبور مناسب و پیچیده ای انتخاب کنید. هم چنین مانیتورینگ 
ترافیک شبکه و مشاهده کلمه های عبور وارد شده توسط کارمندان 
یک شرکت یا ســازمان توسط مسؤوالن فنی شــبکه و یا فریب 
مسووالن پشتیبانی سایت یا شرکت میزبان وب سایت و هم چنین 
فریب کاربران طمعکار با عنوان هک وب سایت دیگران با ورود کلمه 
عبور شخصی خودشان نیز از شیوه هایی هستند که در مواردی 

باعث صدمه به محتوای یک وبالگ شده اند.

به دنبــال بازدید دادســتانی از گمــرک، مقرر 
شــد دربــاره ۲۵۰ تن ســرم تاریخ گذشــته 
و ۲۸۰ تن ســرم مخصوص بیمــاران دیالیزی، 
وزارت بهداشــت ظــرف یک هفتــه وضعیت 
 ترخیــص یــا عــدم ترخیص ایــن اقــالم را 

مشخص کند.
به گزارش ایســنا، حدود یک مــاه پیش بود که 
مسئوالن گمرک ایران اعالم کردند حدود ۵۰۰ 
تن سرم داخل گمرک دپو شده که ۲۵۰ تن آن 
مربوط به حدود پنج ســال پیش و عمدتا تاریخ 
گذشته و ۲۸۰ تن دیگر نزدیک به یکسال گذشته 

وارد گمرک شده است.
این خبر در شــرایطی کــه این روزهــا به دلیل 
کمبــود ســرم و واردات در دســتور کار قــرار 

گرفتــه، بــا واکنش هــای متعــددی همــراه 
 بود و حتــی موضــوع در مجلس مــورد بحث 

قرار گرفت.
در روزهــای اخیر معاونــان دادســتان تهران 
طی بازدیدی کــه از گمرک تهــران و انبارهای 
عمومی، در کنار ســایر اقالم به بررسی وضعیت 
داروهای ســالمت محور پرداختند و در همین 
رابطه جریان سرم های تاریخ گذشته و همچنین 
ســرم های دارای تاریخ مصرف جهــت بیماران 
 دیالیزی نیز مورد توجه قرار گرفت و تصمیماتی 

اتخاذ شد.
اما گزارشــی که به دنبال این بازدید و مصوبات 
آن از ســوی ارونقی -معاون فنی گمرک ایران 
- القاصی مهر-دادستان عمومی و انقالب تهران- 

اعالم شده، از تعیین مهلت و دستور صریح برای 
تعیین تکلیف اقالم دارویی به ویژه سرم های دپو 

شده حکایت دارد.

وزارت بهداشت در یک هفته تکلیف را 
مشخص کند

طبق این گزارش، مقرر شــده کــه در خصوص 
۲۵۰ تن سرم تاریخ گذشــته متعلق به شرکت 
ســرم شــیراز که تاریخ مصرف آن سپری شده 
است و همچنین ۲۸۰ تن سرم مخصوص بیماران 
دیالیزی، وزارت بهداشت در فرصت یک هفته ای 
به صورت مکتوب نظر خود را اعالم و نســبت به 
ترخیص یا عــدم ترخیص این اقــالم تکلیف را 

مشخص کنند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشــاره به دستور 
ویژه وزیر نیرو به شرکت های توزیع سراسر کشور 
درخصوص بررسی قبض برق مشــترکانی که در 
محاســبه قیمت ابهام دارند، گفت: رقم های باالی 
قبض برق در کمتر از ۳ درصد مشــترکان بســیار 

پرمصرف دیده می شود.
به  گزارش ایســنا، همایون حایری با بیان اینکه با 
بررسی قبض های صادر شده امسال در شرکت توانیر 
مشخص شــده که حدود ۸۲ درصد )۲۵ میلیون 
مشــترک( کمتر از الگوی تعیین شده )در مناطق 
معتدل ۳۰۰ کیلووات ساعت( مصرف برق داشته اند 
که جا دارد از همکاری آنها در مدیریت پیک تابستان 
امســال قدردانی شــود، افزود: برای این گروه از 
مشــترکان فقط ۷ درصد افزایش ساالنه بر اساس 
مصوبه دولت اعمال شــده که قبض برق عمده این 

مشترکان رقم بســیار پایینی اســت. وی با بیان 
اینکه حدود ۱۵ درصد مشــترکان، مابین الگوی 
تعیین شده تا دو برابر الگو مصرف داشته اند، ادامه 
داد: برای این دسته از مشــترکان عالوه بر افزایش 
ساالنه ۷ درصد تعرفه، مشمول ۱۶ درصد افزایش 
به دلیل مصرف باالتر از الگو شــده اند و در مجموع 
 ۲۳ درصــد افزایش تعرفــه در قبض آنهــا اعمال 

شده است.
وی اظهار کرد: بیشــترین رقم قبض ها برای دسته 
سوم مشترکان خانگی بسیار پر مصرف صادر شده 
که کمتر از ۳ درصد مشــترکان معادل ۸۵۰ هزار 
مشترک را شامل می شــود که بیش از دوبرابر الگو 

مصرف داشته اند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو اضافه کرد: بهای برق 
این دسته از مشــترکان نیز بر اساس قانون بودجه 

به صورت غیر یارانه ای و بر اســاس الگوی افزایش 
پلکانی تعیین می شود و بنابراین فقط برای میزان 
مازاد از دو برابر الگوی مصرف بر اســاس نرخ غیر 

یارانه ای برق محاسبه می گردد.
طبق اعــالم وزارت نیرو، حایــری تأکید کرد: این 
گروه از مشــترکان )کمتر از ۳ درصد مشــترکان 
خانگی( بــا اعمال روش هــای مدیریت مصرف به 
ســهولت می توانند مصرف برق خود را به ســطح 
الگوی مصرف کاهش داده تا نه تنها شامل افزایش 
قیمت برق نشوند بلکه از کاهش قابل مالحظه ای در 

صورتحساب برق خود بهره مند شوند.
وی تاکید کــرد: چنانچه اشــتباهی نیز در بخش 
محاســبه قبض مشــترکان رخ داده باشد اصالح 
می شود و حتی در صورت درخواست مردم، امکان 

پرداخت اقساطی قبوض نیز میسر خواهد بود.

با توجه بــه توضیحاتی که رئیس قــوه قضائیه در 
رابطه با فســادزا بودن تســهیالت بانکی مطرح 
کرده اســت، دبیر کانــون بانک ها و موسســات 
اعتبــاری خصوصی گفــت: بانک هــا موظف به 
نظارت بر تمام فرآیندهای تسهیالت دهی هستند 
و بر مصرف تســهیالت بــا مبالغ بــاال نیز نظارت 
می کنند اما تعداد بســیار زیادی از تســهیالت و 
 مشتری ها موجب بروز چالش هایی در این زمینه 

می شود. 
به گزارش ایســنا، اخیــرا رئیس قــوه قضائیه در 
نشستی یکی از بسترهای ایجاد فساد را تسهیالت 
بانکی دانسته و به موارد اختالل زایی چون معوقات 
بانکی، عدم مصرف تسهیالت در زمینه درخواست 
شده، اعمال نکردن تفاوت بین قراردادهای بانکی 

و ... اشاره کرده است.
محســنی اژه ای اعالم کرده که برخی افراد برای 
ســرمایه گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا 
راه انــدازی کارخانه ها و وارد کردن مــواد اولیه از 
بانک ها تسهیالت گرفته اند اما با این پول ها زمین 
خریدند که در حال حاضر ایــن زمین ها ۱۰ برابر 
قیمت پیدا کرده و حتی اگر ســود بانکی را بیش 
از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم ســود 

می کنند. 

در این زمینه، محمدرضا جمشــیدی - دبیر کل 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی - در 
گفت وگو با ایسنا، درباره نظارت بانک ها بر چگونگی 
مصرف تسهیالت بانکی اظهار کرد: عملیات بانکی 
بدون ربــا، بانک ها را موظف به نظــارت بر فرآیند 
اعطای تســهیالت دانسته اســت اما از نظر تعدد 
تســهیالتی که آن ها می پردازنــد، الزمه ناظرین 
برای نظارت موردنظر را با مشکل مواجه می کند. 
تسهیالت بانکی از لحاظ کمیت و مقداری به شعب، 
سرپرســتی ها، ادارات اعتبــارات مرکزی کمیته 
اعتبارات و هیئت مدیره بانک ها تفویض اختیار داده 
شده اند. به عبارت دیگر، هر چه رقم تسهیالت باالتر 
می رود به مراتب باالتر نیز برای بررسی و پرداخت 

منتقل می شود. 
این مقام مســئول ادامه داد: از سوی دیگر، ضمن 
بررسی هایی که در ایســتگاه های پایین تر صورت 
می گیرد، در صورت موافقت پس از نتیجه بررسی ها 
 اختیــار تصمیم گیــری بــرای مراجــع پایین تر

 نیست.  
وی افزود: ازدیاد تعداد شعب و مشتری ها موجب 
می شود که نتوان ارقام تسهیالت در زمان پرداخت 
را مورد بررسی قرار داد اما پس از پرداخت می توان 
به صورت موردی آن ها را بررســی کرد که در این 

زمان دیگر کار از کار گذشــته اســت . جمشیدی 
گفت: زمانی که مبلغ تسهیالت پرداختی بانک ها 
افزایش پیدا می کند، بایــد بانک ها ناظرینی برای 
نظارت بر مصرف آن نیز تعیین کنند که این اقدام 
از ســوی بانک ها اجرا و پیگیری می شود اما برای 
مبالغ خرد تسهیالت، یک مشــتری وجود ندارد 
و یک فردی ۵۰ میلیــون تومان و فــرد دیگری 
۳۰ میلیــون تومــان وام می گیــرد کــه در این 
 زمینه فردی بــرای نظارت بر مصــرف آن تعیین 

نمی شود.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
بیان کرد: هر یک از عقود بانکی چون مشــارکت 
مدنی، مرابحه، فروش اقســاطی و ... توسط بانک 
مرکزی تعیین و به بانک ها ابالغ شــده اســت. در 
این زمینه باید مفاد قراردادهای بانکی تغییر کند 
و متناسب با عقود مربوطه باشد که بانک مرکزی 
بر این تاکید دارد که باید همین مفاد اجرا شــود 
و تغییری نکند. بنابراین، مفــاد این قراردادهای 
بانکی ممکن است مورد سواســتفاده قرار بگیرد 
و بانک هــا باید این اجازه را داشــته باشــند تا در 
مفاد قــرارداد طبق صالح دید بانــک مرکزی و با 
 توجه بــه ماهیت موضوع مــورد معامله تغییراتی

 ایجاد کنند.

خسارت میلیون دالری به شرکت های بازرگانی با شماره حساب جعلی

دستور فوری درمورد ۵۰۰ تن سرم تاریخ گذشته و مدت دار در گمرک

نحوه مصرف تسهیالت بانکی کنترل می شود؟ بررسی قبوض برقی که در محاسبه ابهام دارند
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بانک مرکزی ابالغ کرد؛

رییس کل بانک مرکزی؛

سقف وام خرید مسکن 
برای زوجین تهرانی 

۴۸۰ میلیون شد

بانک  ها کنترل 
رشد ترازنامه خود 

را جدی بگیرند

اصول 
۱۲گانه پیشگیری 
و مقابله با فساد 
ابالغ شد

از سوی رئیس جمهور:
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kasbokarnews 

سرمقاله

مکانیزم نامشخص 
واردات خودرو

واردات خودرو در کشورهای 
دیگر موجب رقابت می شود 
چراکه در کشورهای توسعه 
یافته تجارت آزاد وجود دارد. 
به این دلیل اســت که در کشــورهایی با شرایط 
باثبات سیاسی واردات خودرو انجام می شود. در 
این کشورها همزمان با واردات صنعت خودرو هم 
تقویت می شود. اما در ایران این شرایط وجود ندارد 
بنابراین با آزادسازی واردات خودرو باز هم دست 
مردم عادی از خــودرو کوتاه می مانــد. بنابراین 
واردات خودرو وقتی درســت است که در شرایط 
باثبات باشیم و برای ثبات صنعت خودرو داخلی 

تمامی الزامات...

  مرتضی مصطفوی، کارشناس 
خودرو 
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جزییات تازه 
از وام ودیعه 

طرح مجلس برای 
حذف امضاهای طالیی

سازمان هواپیمایی: قیمت بلیت پروازهای اربعین پنج تا شش میلیون تومان،گرانتر نخرید

بازار سیاه  بلیت پروازهای اربعین
صفحه3

صفحه3

قیمت  خودرو  مي شكند؟
مجلس   رای   به  آزادسازی   واردات   خودرو   داد

آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار اجاره، از 
کاهش تعداد قراردادهای اجاره خبر می دهد، اما این 
موضوع، نویدبخش خبر خوشایندی در بازار مسکن 
نیست؛ چراکه با وجود کاهش شمار قراردادهای اجاره 
در مردادماه، اما قیمت ها همچنان سر به فلک گذاشته 
است. گزارش تحوالت بازار مسکن در مردادماه نشان 
می دهد که شــاخص کرایه مسکن اجاری در شهر 
تهران و کل مناطق شهری رشدی به ترتیب معادل 
۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 
داشته است.در این شرایط، در حال حاضر مستاجران 
ناچار به تصمیم گیری ها و انتخاب های تازه شده اند؛ 
فروش دارایی و ســرمایه گذاری برای تامین هزینه 
اجاره و کوچ به محالت پایین دست و حواشی شهرها 
و حتی مهاجرت به شهرها و شهرک های حومه، از 

جمله انتخاب های ناگزیر...

مجلس امروز در اقدامی مهم، کلیات طرح »تسهیل 
صدور برخی مجوزهای کسب و کار« را تصویب کرد؛ 
طرحی که با حذف امضاهای طالیی و شکســتن 
حلقه بسته اعطای مجوزها، برخی رانت های موجود 
را از بیــن خواهد برد.به گزارش مهــر، نمایندگان 
مجلس در اقدامی مهم، کلیات طرح »تسهیل صدور 
برخی مجوزهای کســب و کار« را در صحن علنی 
تصویب کردند؛ طرحی که با حذف امضاهای طالیی 
و شکستن حلقه بســته اعطای مجوزها، رانت های 
موجود در برخی کسب و کارها را از بین خواهد برد.

متأسفانه در فضای کســب و کار کشورمان موانع 
بسیاری مانند قوانین مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، 
بانک ها و… بر سر راه تولید و کارآفرینی وجود دارد و 

در عین حال بازارهای...



اقتصاد2
ایران وجهان

تقدیر نماینده شیراز از عملکرد 
بانک مهر ایران

علیرضــا پاک فطــرت نماینده شــیراز در مجلس 
شورای اسالمی، از عملکرد بانک مهر ایران در استان 
فارس تقدیر کرد.به گزارش روابــط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، جلسه ای مشترک با حضور 
دکتر علویان مشاور ارشد و سرکار خانم عباسی مشاور 
امور بانوان دفتر دکتــر پاک فطرت نماینده مجلس 
شورای اسالمی و شمس الدینی مدیر شعب استان 
فارس در محل ساختمان مدیریت بانک مهر ایران 
برگزار شد.در این جلسه شمس الدینی مدیر شعب 
استان فارس گزارش کاملی در خصوص فعالیت های 
بانک در استان فارس و در حوزه های مختلف ارائه کرد.

وی اظهار کرد: در راستای پیام مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالی( و نامگذاری ســال جاری با عنوان 
سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، بانک مهر 
ایران با سیاست رفع مشکالت اقشار مختلف جامعه و 
دستگیری افراد نیازمند، از تمام ظرفیت های موجود 
استفاده کرده است. عدالت محور بودن برنامه عملیاتی 
بانک موجب شده بتوانیم بخش عمده ای از تسهیالت 
مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان 
زندان ها و... را برای رفع نیازهای این اقشار پرداخت 
کنیم.شمس الدینی گفت: بانک مهر ایران در حوزه 
مسئولیت اجتماعی هم توانسته خدمات فوق العاده 
ارزنده در بخش بیمه خانه های روستایی، ساخت و 
تجهیز مدرسه و مراکز درمان ،توزیع اقالم آموزشی 
و بهداشتی ، اهدا تجهیزات پزشکی در طرح شهید 
سلیمانی به حجم مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به دانشگاه 

علوم پزشکی پیشتاز در بین سایر بانکها باشد.

ارائه سبد کامل خدمات بانکی 
به مشــتریان در شعب بانک 

توسعه تعاون مد نظر است 
ارائه سبد کامل خدمات بانکی به مشتریان در شعب 
بانک توسعه تعاون مد نظر اســت مدیرعامل بانک 
توســعه تعاون طی بازدید از واحدهــای تولیدی و 
تعاونی استان سمنان، ارائه سبد کامل خدمات بانکی 
به مشتریان در شعب بانک را حائز اهمیت برشمرد.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی 
بازدید از شرکت های اســتان سمنان اظهار داشت: 
واحدهای تولیدی در دوران کنونی نقش اساسی و 
مهمی ایفا می کنند و حمایــت از واحدهای تعاونی 
و تولیدی از اهداف اصلی بانک به شمار می رود.وی 
تسهیالت پرداختی استان سمنان از ابتدای سال تا 
کنون را ۲۴۳۵میلیارد ریال اعالم نمود و گفت: طی 
سال گذشــته نیز ۸۲۲۷ میلیارد ریال تسهیالت به 
بخشهای مختلف اقتصادی استان سمنان پرداخت 

گردیده است.

تقدیر نماینده شیراز از عملکرد 
بانک مهر ایران

علیرضــا پاک فطــرت نماینده شــیراز در مجلس 
شورای اسالمی، از عملکرد بانک مهر ایران در استان 
فارس تقدیر کرد.به گزارش روابــط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، جلسه ای مشترک با حضور 
دکتر علویان مشاور ارشد و سرکار خانم عباسی مشاور 
امور بانوان دفتر دکتــر پاک فطرت نماینده مجلس 
شورای اسالمی و شمس الدینی مدیر شعب استان 
فارس در محل ساختمان مدیریت بانک مهر ایران 
برگزار شد.در این جلسه شمس الدینی مدیر شعب 
استان فارس گزارش کاملی در خصوص فعالیت های 
بانک در استان فارس و در حوزه های مختلف ارائه کرد.

وی اظهار کرد: در راستای پیام مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالی( و نامگذاری ســال جاری با عنوان 
سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، بانک مهر 
ایران با سیاست رفع مشکالت اقشار مختلف جامعه و 
دستگیری افراد نیازمند، از تمام ظرفیت های موجود 

استفاده کرده است. 

بانک سامان امالک مازاد خود 
را به فروش می رساند

بانک ســامان امالک مازاد خــود را از طریق 
مزایده عمومی و با شــرایط ویــژه به فروش 

می رساند.
به گزارش سامان رســانه، بانک سامان قصد دارد 
تا امالک مازاد خــود را در شــهرهای مختلف از 
طریق مزایده عمومی و با شــرایط ویژه به فروش 
برســاند.متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند 
برای دریافت مدارک و اوراق شرکت در این مزایده 
تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۷ مهر به آدرس 
تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، 
بعد از خیابــان کازرون پــالک 1۲۸ مراجعه و یا 
با شــماره 6۴۰۵۴61۷ تمــاس بگیرند.گفتنی 
است، عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشتر 
در خصوص امالک و دریافت فرم شــرایط مزایده 

می توانند به سایت بهنادبنا مراجعه کنند.

بانک ها

مجلس امروز در اقدامی مهم، 
کلیات طرح »تســهیل صدور 
برخی مجوزهای کسب و کار« را 
تصویب کرد؛ طرحی که با حذف 
امضاهای طالیی و شکســتن 
حلقه بسته اعطای مجوزها، برخی رانت های موجود را از بین 
خواهد برد.به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در اقدامی 
مهم، کلیات طرح »تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب 
و کار« را در صحن علنی تصویب کردند؛ طرحی که با حذف 
امضاهای طالیی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، 
رانت های موجود در برخی کسب و کارها را از بین خواهد 
برد.متأسفانه در فضای کسب و کار کشورمان موانع بسیاری 
مانند قوانین مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، بانک ها و… بر 
سر راه تولید و کارآفرینی وجود دارد و در عین حال بازارهای 
مالی پرسود، کم زحمت و جذاب متعددی در دسترس است. 
با این حال عده ای از فعاالن اقتصادی علیرغم تمام موانع و 
مشکالت موجود، حاضر هستند سرمایه هایشان را به جای 
بازارهای غیرمولد و کم زحمت، کماکان در امر تولید به کار 
گرفته و عمر و سرمایه خود را در این فضای اقتصادی مولد، 
صرف توسعه کشور و اشتغالزایی کنند.با این حال، دیوان 
ساالری کشــور به جای تقدیر و حمایت از چنین افرادی، 
بزرگترین موانع را بر سر راه ورود افراد جدید به کسب وکارها 
قرار می دهد؛ به طوری که بسیاری از کارآفرینان یا از ادامه 
فعالیت دست می کشند یا به اقداماتی مانند خرید مجوز و 
پرداخت رشوه و… روی می آورند.برای اکثر کسب وکارها 
این مسئله صادق است. از جمله این کسب وکارها می توان به 
نانوایی، گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع 
تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی، کارگزاری بورس، 
اعتبارسنجی ها، داروخانه، بیمارستان، مطب، درمانگاه ها، 
انواع کلینیک ها و آزمایشــگاه ها، دفترخانه رسمی، دفاتر 
ازدواج و طالق، وکالت، آژانس ها، آژانس مسافربری، هتل 

و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین شهری، 
تولید تجهیزات بیمارستانی و… اشاره کرد. از آنجا که صدور 
مجوز این کسب و کارها بسیار سخت و محدود شده، ضمن 
ایجاد انحصار در بازار این کسب و کارها، مجوزهای موجود 
با قیمت های نجومی خرید و فروش می شود.طرح »تسهیل 
صدور برخی مجوزهای کســب و کار« با هدف حذف این 
انحصار و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون 
ویژه جهش تولید مجلس با تالش و پیگیری های ســید 
احسان خاندوزی )نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی 
مجلس و وزیر فعلی اقتصاد(، شمس الدین حسینی )عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد( و محسن 
زنگنه )عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس( طراحی 
و تدوین شد و پیش بینی می شود با توجه به اینکه وزارت 
اقتصاد با سکانداری احســان خاندوزی مجری این طرح 
خواهد بود، در مسیر اجرا با هیچ گونه کوتاهی و مسامحتی از 

سوی دولت مواجه نشود.

طرح تسهیل چه خواهد کرد؟
در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب وکار، بنا 

شده است که:
1- صدور تمام مجوزهایی که با سالمت، امنیت، بهداشت و 
محیط زیست در ارتباط نیستند، از حالت فعلی خارج شده 
و تحت عنوان »مجوزهای ثبت محور« شناخته شوند. بدین 
صورت که متقاضی با رجوع به درگاه ملی مجوزهای کشور، 
شرایط و ضوابط الزم برای شروع کسب وکار مورد نظر خود را 
مطالعه کرده و بعد از ثبت اطالعات شخصی و مکانی خود، به 
اجرای صحیح شرایط و ضوابط اعالم شده، به صورت آنالین 

تعهد می دهد.
۲- برای مجوزهایی که به حالت فعلی باقی می مانند، تنها 
بستر الکترونیک برای ارسال درخواست و پاسخگویی به آن 
قانونی بوده و استفاده از فرآیندهای کاغذی غیرقانونی است. 
همینطور با گذشت مهلت قانونی دستگاه ها از پاسخگویی به 
درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی، به صورت خودکار 

جواب استعالم یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته 
و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور می کند.

۳- همچنین محدودیت هایی ماننــد فاصله جغرافیایی 
کسب وکارها از هم، حد نصاب های جمعیتی، اشباع بازار، 
تعیین ظرفیت و… برای تمامی مشــاغل حذف خواهد 
شد. کسب وکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد 
حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری 
خود را سلب می کردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند. 

مواردی مانند داروخانه ها و دفاتر اسناد رسمی و...
۴- ایجاد راهکار جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس 
رسمی دادگستری: در حال حاضر فضای اقتصادی کشور 
و حتی عموم مردم از کمبود وکیل رنج بســیاری می برند. 
به دلیل کمبود شــدید وکیل، دستمزدها بسیار باال بوده و 
بسیاری از مردم توانایی به خدمت گرفتن وکیل را ندارند. 
با توجه به دســتمزد باالی وکال برای پرونده ها معمولی، 
کسی از این قشــر نیازی به ورود به الیه های تخصصی امر 
وکالت مانند امور گمرکی، تجاری، ورزشــی و… را حس 
نمی کند. در حال حاضر اخذ پروانه وکالت منوط به احراز 
صالحیت افراد نیست و منوط به تعداد ظرفیتی است که 
ساالنه توسط کانون وکال مشخص می شــود. که بخاطر 
تعارض منافع، چشم بر ظرفیت مورد نیاز کشور برداشته 
و تعداد بسیار کمی ســاالنه تعیین می شود. راهکار جدید 
به این صورت اســت که ابتدا میانگین نمره اکتسابی یک 
درصد برتر شرکت کنندگان آزمون محاسبه شده، سپس 
 هر داوطلبی که ۷۰ درصد این میانگین را به دست بیاورد،

 پذیرفته می شود.
انتظار می رود با تصویب جزئیات این طرح در جلسه علنی 
امروز مجلس، و نهایی و ابالغ شدن آن به دولت، گام مهمی در 
مسیر انحصارزدایی از کسب و کارها در کشور و بهبود نسبی 

فضای کسب و کار برداشته شود.
الزم به یادآوری اســت خبرگــزاری مهر طی یکســال 
گذشــته بــا تولیــد و انتشــار محتواهــای متنــوع، از 
 تدویــن و تصویــب ایــن طــرح حمایــت رســانه ای

 ویژه ای کرد.

مسیر پردست انداز کسب و کار در ایران

طرح مجلس برای حذف امضاهای طالیی 

از سوی رئیس جمهور:
اصول ۱۲گانه پیشــگیری و 

مقابله با فساد ابالغ شد
سیدابراهیم رییســی رییس جمهور در جلسه روز 
چهارشنبه هیات وزیران، اصول 1۲ گانه پیشگیری و 
مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را 
برای اعالم نظر به اعضای دولت ابالغ کرد.سیدابراهیم 
رییسی در جلســه امروز دولت یکی از اولویت های 
دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصالح 
و مبارزه با فســاد عنوان کرد و گفــت: بنای دولت 
ســیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه های فساد، 
شناسایی شده و مدیران دســتگاه های مختلف به 
نحوی نسبت به اصالح و رفع این گلوگاه ها اقدام کنند 
که زمینه های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل 
زدوده شود.رییس جمهور افزود: پیشگیری از فساد به 
طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده های 
تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضاییه است. 
مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری 
کنند تا ورودی پرونده های مفاســد به قوه قضاییه 
کاهش یابد.رییسی ادامه داد: در جلسات کارگروه 
مذکور دســتورالعمل هایی دربــاره وظایف خاص 
دستگاه های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با 
فساد در قالب »نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد 
اداری و اقتصادی« تهیه شد که اصول حاکم بر این 

نقشه ملی امروز ابالغ شد.
اصول 1۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با 

فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:
1- شفاف ســازی: تولید و ارایه ی اطالعات؛ صحیح، 
دقیق، به موقع و مرتبط به مراجــع ذی صالح و مردم 
به ویژه در حــوزه ی فعالیت های اقتصــادی و تامین 

اشراف دولت
۲- مدیریت تعارض منافــع: تفکیک بخش عمومی و 
خصوصی، بستن درب های گردان و اتخاذ تدابیر موثر 
در پیشگیری از شــکل گیری تعارض منافع اشخاص 
حقیقی و حقوقی )شــرکتها و یا تعاونی های تاسیسی 
توسط دستگاه های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات 

به آنها واگذار شده است(
۳- فرهنگ ســازی و نظــارت همگانــی: نهادینــه 
کردن فسادســتیزی، رشــد فرهنگ پاســخ گویی و 
مســئولیت پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه ها در 
مبارزه با فســاد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب 
در جامعه و تقویت حساســیت عمومی با به مشارکت 
طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت های حمایتی از افشا 
کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه های نظارت همگانی
۴- متناسب سازی ساختار و تشکیالت دولت: جلوگیری 
از رشــد نامتوازن اندازه ی دولت و کاهش پیچیدگی 
ساختارها و فرایند های اداری، افزایش کار آمدی و اثر 
بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و 

نظارتی دولت
۵- شایسته گزینی: اســتقرار نظام شایسته گزینی و 
انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقالبی در الیه ها 
و ســطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی 
انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صالحیت 
در تصدی مناصــب دولتی همراه بــا تقویت فرهنگ 

فسادستیزی در آنها
6- ســهولت فرایندها: بازنگری در نظــام مجوزها و 
استعالم های دولتی با رویکرد حداقل سازی لزوم صدور 
مجوزها، شفاف ســازی فرایند ها، به روز رسانی صدور 
استعالم ها؛ تصدیق و اصالت ســنجی اسناد از مراجع 
صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه های ذیربط

۷- دولت الکترونیک: بهــره گیری از فناوری اطالعات 
به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل 
رســاندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت 
گیرنده و ایجاد پنجره ی واحد خدمات دولتی و شکل 
دهی دولت هوشــمند با لحاظ کــردن تعامالت آن با 

سایر بخش ها
۸- توسعه رویکرد زنجیره ی ارزش و زنجیره های تامین 
با هدف کوتاه کردن فاصله ی بین تولید کننده و مصرف 
کننده ی واقعی و اصالح نظــام قیمت گذاری کاال ها و 
خدمات عمومی و اصالح و بهبود هدفمند سازی یارانه ها 

و رفع امتیازات ویژه )رانت( ساختاری
۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت 
آفرینان و فعاالن اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه 
فعالیت های حداکثری آن ها در بخش واقعی اقتصاد و 

صیانت ازمدیران و کارکنان پاک دست و فسادستیز
1۰- تقویت اشراف: یکپارچه سازی اطالعات در نظام 
مالی و اقتصادی کشــور و بهره گیری از روشهای نوین 
تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیش گیری

11– نظارت موثر و کارآمد: بهره گیری از فناوری های 
یکپارچه، برخط و هوشــمند برای افزایش اثر بخشی 
نظارت ها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار 
حساس و هوشــمند در برابر عدم فعل های مقامات و 

کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد است
1۲- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی و جلوگیری 
از تمایل افراد به فساد و بازنگری در   فرایندهای رسیدگی 
و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله 

با فساد

اخبار
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آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بــازار اجاره، از 
کاهش تعداد قراردادهای اجاره خبــر می دهد، اما این 
موضوع، نویدبخش خبر خوشــایندی در بازار مســکن 
نیست؛ چراکه با وجود کاهش شمار قراردادهای اجاره در 
مردادماه، اما قیمت ها همچنان سر به فلک گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، گزارش تحوالت بازار 
مسکن در مردادماه نشان می دهد که شاخص کرایه مسکن 
اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری رشدی به ترتیب 
معادل ۳۷.۸ و ۴1.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 
داشته است.در این شــرایط، در حال حاضر مستاجران 
ناچار به تصمیم گیری ها و انتخاب های تازه شده اند؛ فروش 
دارایی و سرمایه گذاری برای تامین هزینه اجاره و کوچ به 
محالت پایین دست و حواشی شهرها و حتی مهاجرت به 
شهرها و شهرک های حومه، از جمله انتخاب های ناگزیر 
مستاجران در ماه های اخیر است.برخی گزارش ها نشان 
می دهد که تورم نقطه به نقطه بازار اجاره شهر تهران، از 
1۰۰ درصد هم گذشته و به نظر می رسد همین موضوع، 
عامل مهم در کاهش تعداد معامالت اجاره بوده اســت؛ 
چراکه صاحب خانه ها برای فرار از مصوبه اجاره ای دولت، 
به صورت توافقی با مســتاجران، قراردادهای سررسید 
شــده را تمدید کرده اند.این در حالی است که براساس 
مصوبه ســتاد مقابله با کرونا که از مرداد 1۳۹۹ تاکنون 
الزم االجراست، قراردادهای اجاره سررسید شده در دوره 
کرونا باید به صورت خودکار و با رعایت سقف نرخ مصوب 
برای یک سال دیگر تمدید شود و این الزام تا ۳ ماه پس از 
زمانی که وزارت بهداشت، وضعیت کرونایی کشور را عادی 
اعالم کند، ادامه خواهد داشت.در مصوبه ستاد مقابله با 
کرونا، ســقف مجاز برای افزایش قیمت در قراردادهای 
تمدیدی برای شــهر تهران ۲۵ درصد، شهرهای بزرگ 
۲۰ درصد و سایر نقاط شهری 1۵ درصد اعالم شده، اما 
در عمل، حتی قراردادهایی که با اتکا به این مصوبه تمدید 
می شوند نیز با نرخ های باالتری بسته شده اند.البته تعیین 
ســقف قیمت برای تمدید قراردادهای اجاره در مصوبه 
ستاد مقابله با کرونا بیش از این که با هدف جلوگیری از 
افزایش اجاره باشــد، با هدف حمایت از اقشار ضعیف و 
آسیب دیدگان از شیوع کرونا وضع شده است. براساس 
آخرین اطالعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم قراردادهای 

تمدیدی در زمستان سال گذشته ۳۸.6درصد و در بهار 
امسال ۳۹.۸درصد بوده است.

وامی برای برداشتن بار از دوش مستاجران
سیاســت گذاران در ماه های ابتدایی تابســتان گذشته 
برای برداشتن باری از روی دوش مستاجران، پیشنهاد 
وام ودیعه را مطرح کردند که براســاس آن  قرار شد وام 
ودیعه ۵۰، ۳۰ و 1۵ میلیون تومانی به مستاجران تهرانی، 
شهرهای بزرگ و سایر شهرها پرداخت شود؛ بنابر تصمیم 
سیاستگذاران سود وام ودیعه مسکن 1۳ درصد تعیین شد 
که ماهانه توسط مســتاجران به بانک پرداخت می شود 
و اصل ودیعه بعد از اتمام قرارداد اجاره به بانک مســترد 
خواهد شد. اما با ورود به سال 1۴۰۰ و افزایش نرخ رسمی 
اجاره بها، ودیعه ۵۰ میلیون تومانی در تهران به ۷۰ میلیون 
و در سایر کالنشهرها به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.بر 
همین اساس، ستاد ملی کرونا در تازه ترین تصمیم، مهلت 
ثبت نام برای دریافت وام ودیعه مســکن مستاجران را تا 
پایان آذرماه امسال تمدید کرد. به این ترتیب، متقاضیان 
دریافت این وام تــا پایان آذر 1۴۰۰ مهلــت دارند برای 
tem. دریافت این وام در سامانه جامع اقدام ملی مسکن

mrud.ir ثبت نام کنند. پیش از این زمان مهلت ثبت نام 
وام ودیعه مسکن تا پایان شهریور  امسال بود.

قفل اجاره باز می شود؟
چه کسانی می توانند ثبت نام کنند؟  

تاکنون حــدود ۲۲۵ هزار خانوار اجاره نشــین موفق به 
دریافت این وام شده  و در مجموع بیش از ۴۸۰۰ میلیارد 
تومان به آنان پرداخت شــده است. در ســال 1۳۹۹ در 
مجموع ۴ هزار و ۷6۲ میلیارد تومان پرداخت شد و امسال 
نیز تا پس از تمدید این مصوبه، تاکنون بیش  از ۹6میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب متقاضیان واریز شده است.
متقاضیان دریافت وام ودیعه مســکن باید شرایط ذیل 
را دارا باشند: باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند؛ باید 

دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره  نامه ثبت شده در سامانه 
ثبت معامالت امالک و مستغالت و دارای کد رهگیری 
باشند؛ چنانچه متقاضی تا حداکثر ۲ هفته از تاریخ معرفی 
به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین 
اقدام نکند، نسبت به رد درخواست متقاضی اقدام می شود.

قراردادهای نیمه دوم سال چه شرایطی دارد؟
پیش از ایــن محمود محمــودزاده، معاون وزیــر راه و 
شهرسازی گفته بود: کســانی که نیمه دوم سال مهلت 
قراردادشان اســت، می توانند مدارک خود را در سامانه 
بارگذاری کنند.وی دهم شهریورماه اعالم کرده بود: در 
سال گذشته هم کسانی که قراردادشان در نیمه دوم سال 
بود، مدارک خود را بارگذاری کردند و امسال هم همانند 
سال گذشته و طبق رویه ســال قبل این اقدامات انجام 
می شود.به گفته او، در حال حاضر روند پرداخت تسهیالت 
ودیعه مسکن آغاز شده و متقاضیان می توانند با مراجعه 
به بانک ها اقدامات الزم برای دریافت تسهیالت را انجام 
دهند. برنامه ریزی ها صورت گرفته و متقاضیان می توانند 
نام بانک و شعبه مورد نظر را انتخاب و مراحل روند پرداخت 
را طی کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شده بود: 
در صورتی که متقاضیان مدارک خود را زودتر به بانک ها 
ارائه دهند و مراحل اداری را طــی کنند، روند پرداخت 
تسهیل و تسریع  خواهد شد.به گفته محمودزاده، بانک ها 
اطالعات و آمار کسانی که به آنها تسهیالت پرداخت شده 
در سامانه بارگذاری می کنند، اما هنوز آمار دقیقی از این 
تعداد به ما اعالم نشده و در آینده نزدیک اطالعات جدیدی 
از  متقاضیانی که این تسهیالت را دریافت کرده اند، ارائه 

خواهیم کرد.

کدام اجاره نامه ها مشمول وام ودیعه مسکن 
می شوند؟

پس از آن، علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی در یک برنامه زنده تلویزیونی در یازدهم 

شهریورماه، درباره آخرین وضعیت تسهیالت دهی ودیعه 
مسکن، به آغاز پرداخت این تسهیالت از سوی بانک های 
عامل اشاره کرده بود. به گفته وی، بر اساس مصوبه ای که 
۲۳ خرداد 1۴۰۰ از ستاد ملی مقابله با کرونا داشتیم، از 
۲6 خرداد ثبت نام را آغاز کردیــم و تا کنون حدود ۷۴۰ 
هزار نفر ثبت نام کرده اند کــه از این ثبت نامی ها حدود 
۸1 هزار نفر به بانک ها معرفی شده اند.معاون دفتر اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی، دوره بازپرداخت این 
تسهیالت را ۵ ساله عنوان کرده و افزوده بود: نرخ سود این 
تسهیالت 1۳ درصد است.قائدی متذکر شده بود: روش 
دیگر بازپرداخت تسهیالت که سال گذشته به تصویب 
رسیده بود، مورد استقبال قرار نگرفت؛ آن هم این بود که 
وام گیرنده اقساط را پرداخت نمی کرد ولی در پایان سال 
یکجا اصل و سود وام را تسویه می کرد.به گفته او، نیازی 
به حضور در ادارات راه و شهرسازی برای ثبت نام نیست 
و فقط باید در مرحله آخر که مراجعه به بانک اســت، در 
 شعبه حاضر شوند. هر متقاضی ای که واجد شرایط باشد،
 شــعبه بانک مورد نظر را در نزدیک ترین محل زندگی 
خود انتخاب کرده و پس از آن به بانک مراجعه می کند.
وی یادآور شده بود: بانک هم شــرایط مورد نظر خود را 
بررسی کرده و در صورتی که متقاضی، واجد شرایط باشد، 
پرداخت آن انجام خواهد شد. ما شرایط بانکی را بررسی 
می کنیم؛ یکی اینکه سرپرســت خانوار باشد؛ در مقطع 
فعلی مالکیت نداشته باشــد؛ تاریخ انعقاد قرارداد اجاره 
 از اول مهر 1۳۹۹ تا ۳1 شــهریور 1۴۰۰ مرتبط باشــد.

 اگر این سه شرط را داشته باشد، تأیید شده و فرد می تواند 
بانک عامــل را معرفی و به آن شــعبه مراجعه کند.این 
مقام مسئول در معاون مســکن وزارت راه و شهرسازی 
تصریح کرده بــود: افرادی که در حال حاضر نســبت به 
انعقاد قرارداد اجاره با موجر اقدام می کنند هم مشمول 
دریافت این تسهیالت خواهند شد.وی متذکر شده بود: 
طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، 
کسانی می توانند از این تســهیالت استفاده کنند که یا 
آقای متأهل باشند یا خانم مجرد باالی ۳۵ سال؛ اجاره 
نامه ها هم یا باید در دفاتر مشــاور امالک نوشته شده و 
 کد رهگیری اخذ شــود یا اینکه در دفاتر اسناد رسمی 

ثبت شده باشد.

کمیجانی گفت:  بانک ها مدیریت نقدینگی و کنترل رشد 
ترازنامه خود را جدی بگیرند و دقت و کنترل های الزم را در 
این باره داشته باشند؛ چراکه این امر در بلندمدت بر متغیرهای 
کالن اقتصادی اثرگذار اســت.به گــزارش اقتصادآنالین، 
کمیجانی و در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک ها 
گفت: با آغاز به کار دولت ســیزدهم، از شبکه بانکی انتظار 
می رود همچون گذشته مســاعی خود را برای مساعدت و 
خدمت رسانی به فعالیت های اقتصادی و هم وطنان عزیز به 
کار گیرند و در این باره از هیچ تالشی فرو نگذارند. رییس کل 
بانک مرکزی با اشاره به برگزاری همایش بانکداری اسالمی، 
این همایش را فرصت مغتنمی برای تبادل نظر میان صاحب 
نظران اقتصادی دانست و گفت: این همایش فرصتی بود که در 
قالب سخنرانی ها و ارائه مقاالت به بسیاری از ابهامات، سواالت 
و انتقادات درباره نظام بانکی پاسخ داده شود. وی افزود: البته 
در این زمینه ضروری است مدیران عامل بانک ها به ابهامات، 

ســواالت و انتقاداتی که درخصوص شــبکه بانکی مطرح 
می شود، پاســخ دهند و در عین حال عملکرد نظام بانکی 
برای هم وطنان تبیین شود. کمیجانی با بیان اینکه حجم 
نقدینگی در پایان مردادماه 1۴۰۰ به رقم ۳۹۲1۴.۳ هزار 
میلیارد ریال رسید، تصریح کرد: این نرخ نسبت به پایان سال 
1۳۹۹ معادل 1۲.۸درصد رشد را نشان می دهد. همچنین، 
نقدینگی در دوازده  ماهه منتهی به پایان مرداد ماه 1۴۰۰ 
معادل ۳۹.1 درصد رشد یافت.رییس کل بانک مرکزی یادآور 
شد: گرچه این رشد مطلوب نیست، اما بانک مرکزی طی این 
مدت تالش کرده است با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد 

نقدینگی کاسته شود.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به نرخ سود بین بانکی 
گفت: نرخ سود بازار بین بانکی در ۲1 شهریور ماه سال جاری 
به 1۸.6۵ درصد رسیده و حجم معامالت نیز در این بازه زمانی 

حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. 

کمیجانی در ادامه خواســتار اقدامات جدی از سوی شبکه 
بانکی برای مدیریت نقدینگی و نیز کنترل اضافه برداشت ها 
شد و خاطرنشان کرد: در صورتی که شبکه بانکی کنترل الزم 
را بر اضافه برداشت های خود نداشته باشند، این بانک ناگزیر 

به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی الزم خواهد بود. 
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه تاکنون 1۷ مرحله 
حراج اوراق مالی اســالمی دولت برگزار شده است، تصریح 
کرد: طی برگزاری این تعداد حــراج، در مجموع ۳۲.۲ هزار 
میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توســط کارگزاری بانک 
مرکزی به فروش رسیده است. همچنین در همین زمینه 
با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تعدیل های الزم 
درخصوص نرخ بازدهی اوراق به عمل آمده اســت.وی در 
ادامه تاکید کرد: به منظور اجرای کامل مصوبه شورای پول و 
اعتبار درخصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانک ها باید 
حداقل ۳ درصد از کل سپرده هایشان را به صورت اوراق مالی 

اسالمی نگهداری کنند و در این باره نیز ضروری است شبکه 
بانکی اهتمام الزم را به عمل آورد. به گفته کمیجانی عملکرد 
بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل ۳ 
درصد مانده سپرده های خود به صورت اوراق مالی اسالمی 
در پایان مردادماه 1۴۰۰ نشــان می دهد که حدود ۹۲۲.۸ 
هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی در پرتفوی بانک هاست 
که نسبت به مانده سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها 
و موسسات اعتباری معادل ۲.۴  درصد است.وی با اشاره به 
حجم تسهیالت پرداختی در پنج ماهه سال جاری و تأکید بر 
این نکته که بانک ها درخصوص تسهیالت دهی به بخش های 
مسکن، کشاورزی و صنعت اهتمام بیشتری داشته باشند، 
عنوان کرد: تسهیالت پرداختی بانک ها طی پنج ماهه ابتدای 
ســال 1۴۰۰ به بخش های اقتصادی مبلغ ۹۰۰۷.۸ هزار 
میلیارد ریال است که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل 

معادل ۵1.۳ درصد افزایش داشته است.

جزییات تازه درباره وام ودیعه مسکن

قفلاجارهبازمیشود؟

رییس کل بانک مرکزی؛

بانکهاکنترلرشدترازنامهخودراجدیبگیرند
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مکانیزم نامشخص واردات خودرو
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو 

واردات خودرو در کشورهای دیگر موجب رقابت می شود چراکه در کشورهای توسعه یافته تجارت آزاد وجود دارد. به این دلیل است که در کشورهایی با شرایط باثبات سیاسی واردات خودرو انجام می شود. در این کشورها همزمان با واردات 
صنعت خودرو هم تقویت می شود. اما در ایران این شرایط وجود ندارد بنابراین با آزادسازی واردات خودرو باز هم دست مردم عادی از خودرو کوتاه می ماند. بنابراین واردات خودرو وقتی درست است که در شرایط باثبات باشیم و برای 
ثبات صنعت خودرو داخلی تمامی الزامات رعایت شود. در ایران هیچ ثبات شرایطی وجود ندارد. تمام بازارها متاثر از دالر است. دالر هم متاثر از اقتصاد سیاسی است و دائم نوسان دارد. لذا نمی توان همان نسخه واردات با همان شکل که در 

کشورهای توسعه یافته اعمال می شود، انجام داد.  
در طرح تصویب شده در مجلس مکانیزم واردات مشخص نیست. مشخص نیست خودرو از چه کشورهایی و چه نوع خودروهایی قرار است وارد شود. خدمات پس ازفروش آنها باید تعیین تکلیف شود و چه می شود چون قرار است خودروهای 
سه سال کارکرد وارد شود باید برای خدمات پس ار فروش آنها برنامه ارایه کرد. چراکه از سال 95 به بعد نمایندگی خودروی خارجی در کشورنداریم. همچنین خودروهای کارکرده ای که وارد کشور در چه سطحی قرار دارند. آیا تمام این 

خودروها قرار است از چین وارد شود. اگر این اتفاق بیفتد بازار خودروی ایران در دست چینی ها خواهد بود. 
از طرفی دیگر قرار است صادرات خودرو و قطعات خودرو داشته باشیم تا واردات انجام شود. اما آیا خودروسازمی تواند صادرات داشته باشد. به همان عراق و سوریه نیز صادرات متوقف شده است. همچنین قطعه ساز ما می تواند برای تویوتا 
قطعه بسازد و صادر کند. قطعه سازی که فقط برای ایران خودور و سایپا با تکنولوژی سالها پیش در حال قطعه ساختن است. به نظر می رسد خودروهای با تیراژ باال و قیمت به صرفه در این طرح جایی نداشته باشند. چراکه با وجود حاشیه 

سود بسیار باالی واردات خودرو، تنها خودروهای لوکس فقط وارد کشور خواهد شد. باز هم به همین دلیل دست مردم عادی از خرید خودرو کوتاه می ماند. 
اما این اتفاق حتی اگر تمام بسترهایش آماده باشد ۷ الی ۸ ماه طول بکشد. زیرا طرح به ظاهر طرح شیکی است اما در عمل پیچیدگی های زیادی دارد. به دلیل مشکالتی مثل مشکل انتقال ارز و تحریم ها، انتظاراتی که مردم از نتایج اجرای 
این طرح دارند که قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد؛ باید گفت در کوتاه مدت این اتفاق نخواهد افتاد. ولی اجرایی شدن این طرح، در میان مدت امکان پذیر است تا تولید کنندگان ما بتوانند در این مدت مسائل و چالش های صادرات و واردات 

را حل کنند. البته این طرح از لحاظ تاثیر جو روانی به بازار می تواند خیلی کمک کند و در کاهش قیمت در کوتاه مدت تاثیر دارد.

رئیس اتحادیه دام های سبک کشور با بیان اینکه کشتار 
دام های مولد با شتاب زیادی ادامه دارد، خواستار تغییر 
فوری مدیران دولت قبل شد. افشین صدر دادرس، 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با اشاره به 
اینکه کشتار میش های مولد با شتاب ادامه دارد، اظهار 
داشت: این اتفاق با توجه به کمبود شدید و گرانی بی 
سابقه نهاده های دامی و خشکسالی که در کشور اتفاق 
افتاده، شرایط کرونایی، کاهش مصرف گوشت و عدم 
اجرای برنامه های حمایتی مثل خرید داخلی و صادرات 
که دام انباشته شده را از چرخه تولید خارج می کند 
کامالً طبیعی است. چرا که دامداران در شرایط بسیار 

سختی قرار دارند و کسی نیز به آنها کمک نمی کند.
وی با اشاره به اینکه دامداران با توجه به شرایط دشواری 
که در آن قرار گرفته اند ناچار به کشــتار دام های مولد 
هستند، افزود: در حال حاضر تولید کنندگان نه تنها 
ســود نمی کنند بلکه برای جلوگیری از زیان بیش از 
حد ناچار به کشــتار دام های خود هستند.این فعال 
بخش خصوصی با بیان اینکه مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی از اسفند سال گذشته تا همین االن می گویند 
که ۴ میلیون تن نهاده دامی در گمرکات وجود دارد اما 
در بسیاری از استان ها کمبود نهاده ها همچنان معضل 
بسیار بزرگی برای صنعت دامپروری است که معاونت 

امور دام نیز در سفر به فیروزکوه به آن اذعان داشت.
دادرس تصریح کرد: متأسفانه مسئوالن برای اینکه 
ضعف ها و سوءمدیریت های خود را توجیه کنند مسئله 
حمل و نقل را بزرگ تر از آنچه هست جلوه می دهند، 
البته ما نیز افزایش سرسام آور هزینه های حمل و نقل 
را نفی نمی کنیم اما آیا مسئوالن نباید با دستگاه های 

دیگر مذاکره و این مسئله را به نوعی حل کنند؟
وی ادامه داد: در دوره نخست تحریم ها، نهاده های دامی 
با قطار و از طریق راه آهن از بندر امام به کرج می آمد 
و در آنجا تخلیه می شد. آیا االن نمی توانند از راه آهن 

برای حمل نهاده ها استفاده کنند؟
دادرس تصریح کرد: آنچه مسلم است راه حلی برای 
رفع این چالش ها وجود دارد اما واقعاً نمی دانیم که چرا 

اقدامی نمی شود؟
این فعال بخش خصوصی با اشــاره به اینکه امیدوار 
هستیم دولت ســیزدهم برای رفع این مشکالت هر 
چه سریع تر دست به کار شــود، گفت: اقدام نخست 

دولت باید تعیین تکلیف هر چه سریع تر معاونت ها، 
سازمان ها و شــرکت هایی باشــد که در این زمینه 
مسئولیت دارند. نیمه دوم شهریور در حال اتمام است، 
سال آبی آینده طبق پیش بینی ها سال کم آبی است و 
هنوز هیچ راهکاری برای خروج از بحران ها ارائه نشده 
و ما لحظه شماری می کنیم تا کسانی که در دولت های 
یازدهم و دوازدهم مســئول بودند و امتحان خود را 
پس دادند و نمره قبولی نیز نگرفتند هر چه سریع تر 

تغییر کنند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر معاونت امور دام وزارت 
جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت 
صنایع و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی باید هر چه 
سریع تر تعیین تکلیف شوند تا بلکه مدیران منتخب 
با تدبیر و سرعت بیشتری در این زمینه اقدام نمایند.
دادرس با انتقاد از تعلل معاونــت صنایع و بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی در آزادسازی صادرات دام زنده 
گفت: همواره این تعلل ها خسارت های جبران ناپذیری 

را به تولید و دامداران وارد کرده است.
وی با انتقاد از بی اطالعی مسئوالن مربوطه از وضعیت 
تولید کشور افزود: آنقدر که برخی از مسئولین برای 
تعادل بازار گوشــت بــه فکر واردات دام و گوشــت 
قرمز هســتند به فکر تأمین این کاالی اساســی از 
بازارهای داخلی نیستند این در حالی است که یکی 
از چالش های کنونی کشــور مازاد دام زنده اســت و 
متأسفانه مسئوالن به این امر واقف نیستند.این فعال 
بخش خصوصی اضافه کرد: همانطور که در خریدهای 
خارجی قیمت گوشت به کیفیت آن بستگی دارد، در 
بازار داخلی نیز بدین گونه است، نمی شود انتظار داشت 
که شرکت پشتیبانی بهای میش را به دامدار بدهد و بره 
تحویل بگیرد.دادرس با بیان اینکه در حال حاضر خرید 
دام داخلی ارزان تر از واردات دام تمام می شود عنوان 
کرد که علت عدم تمایل متولیان به تأمین نیاز از داخل 

کشور بر ما معلوم نیست؟
وی اضافه کرد: گرانی گوشت در بازار تناسبی با قیمت 
دام زنده ندارد و باید برای حل این معضل که ناشی از 
حضور پر رنگ دالالن است راهکاری اندیشیده شود که 
هم امنیت تولید کنندگان و هم حقوق مصرف کنندگان 
تأمین شود، چراکه بدون رعایت حقوق تولیدکنندگان، 

مصرف کنندگان نیز متضرر خواهند شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج از متعادل ســازی 
بازار برنج با لغو ممنوعیت واردات خبر داد.مسیح 
کشاورزگفت: در حال حاضر کمبود برنج خارجی 
و همچنین کاهش تولید داخــل موجب افزایش 
قیمت این محصول شــده که در این شرایط لغو 
ممنوعیت واردات برنج می تواند بازار را به تعادل 
برســاند.دبیر انجمن واردکننــدگان برنج افزود: 
یک ماه پیش در ستاد تنظیم بازار این موضوع را 
اعالم کردیم که اگر برای واردات برنج ممنوعیتی 
گذاشته می شــود باید ضرورت آن وجود داشته 

باشد، ولی امروز این ضرورت وجود ندارد.
وی گفت: ممنوعیت واردات برنج که از ۳۱ تیرماه 
برقرار شــده و تا اول آبان ادامه دارد در شــرایط 
کنونی که تولید برنج داخلی کاهش یافته و دولت 
از ذخایر اســتراتژیک برای تعادل بازار اســتفاده 
می کند ضرورتی ندارد.دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج افزود: ذخایر استراتژیک کشور باید در زمان 
حوادث غیرمترقبــه مانند قحطــی و به صورت 
مقطعی مورد استفاده قرار گیرد و در شرایطی که 
بخش خصوصی توان واردات برنج را دارد مصرف 

این ذخایر آسیب جدی به کشور وارد می کند.
وی گفت: ذخایر استراتژیک کشور از برنج وارداتی 
شــکل گرفته و در واقع شرکت بازرگانی دولتی با 
وارد کردن برنج وارداتی به بازار دنبال تنظیم بازار 
است.کشاورز افزود: ممنوعیت چهار ماهه واردات 
برنج در فصل برداشــت برنج داخلــی و به دلیل 
حمایت از تولید داخلی اعمال می شــود در حالی 
که شرکت بازرگانی دولتی برای تعادل بازار، خود 

برنج خارجی وارد بازار می کند.وی گفت: این در 
حالی است که بخش خصوصی توانایی واردات برنج 
را دارد و اگر این موضوع صورت پذیرد هم ذخایر 
استراتژیک کشور حفظ می شــود و هم به دلیل 
استمرار در ورود برنج به بازار قیمت برنج داخلی 

نیز به ثبات می رسد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنــج افزود: در حال 
حاضر شرکت بازرگانی دولتی به صورت مقطعی 
برنــج وارداتی با ۱5 هزار تومان اختالف نســبت 
به برنج داخلی عرضه می کنــد که این هم رقابت 
ناســالم میان برنجی که توسط بخش خصوصی 
وارد شــده و برنج تنظیم بــازاری ایجاد می کند 
و هم بــه دلیل اختــالف قیمت معنــادار با برنج 
 داخلی جلوی افزایش قیمت برنــج تولید داخل

 را نمی گیرد.
وی گفت: ضمن این که ذخایر استراتژیک کشور 
مشخص است و شرکت بازرگانی دولتی نمی تواند 
به صورت مستمر و گسترده تزریق برنج به بازار را 
ادامه دهد در حالی که بخش خصوصی این توان 
را دارد.کشــاورز افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ 
هزار تن برنج در گمرکات و بنادر کشور دپو شده و 
۲۰۰ تا 5۰۰ هزار تن هم در هندوستان و پاکستان 
آماده واردات است که به محض پایان محدودیت 
واردات، کشتی ها بارگیری و روانه ایران می شوند.
وی گفت: پیشنهاد ما این است که در شرایط فعلی 
ممنوعیت واردات برنــج دو ماه زودتر از موعد لغو 
شود و تصمیمی در خصوص ادامه ممنوعیت اتخاذ 

شود تا شرایط ثبات در بازار برنج ایجاد شود.

بانک مرکزی سقف های جدید تسهیالت خرید 
مســکن را به بانک عامل بخش مسکن از محل 
اوراق تســهیالت را ابالغ کرد که رقم آن همراه 
با وام جعاله ۸۰ میلیون تومانی به ۴۷۰ میلیون 

تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی طی مکاتبه ای با بانک عامل بخش 
مسکن، افزایش سقف های تسهیالت ساخت و 
خرید مســکن، از محل اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مســکن را به بانک مذکور 

ابالغ کرد.
بانک مرکزی افزایش ســقف های تســهیالت 
»ساخت و خرید مسکن« و »جعاله مسکن« از 
محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مســکن را به موجب مصوبه یک هزار و سیصد و 
بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۶ 
شهریور ماه ۱۴۰۰، به شرح زیر به بانک تخصصی  

بخش مسکن ابالغ کرد:
۱- سقف تســهیالت ســاخت و خرید مسکن 
از محــل اوراق گواهــی حق تقدم اســتفاده از 
تسهیالت مسکن به شرح جدول زیر تعیین شد:

۲- سقف تسهیالت جعاله مسکن از محل اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن، 

مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
۳- در جهــت کمک بــه بازار ودیعه مســکن، 
پرداخت حداکثــر ۱۰ درصــد از اوراق صادره 
مذکور برای پرداخت تســهیالت ودیعه مسکن 
با سقف های 5۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریال به 
ترتیب در تهران، مراکز استان ها و شهرهای باالی 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها مجاز است.

۴- بانک مرکزی مجاز است سقف های انفرادی 
و سقف کلی اختصاصی به بازار ودیعه مسکن را 

متناسب با شرایط اقتصادی تعدیل کند.

كشتار دام های مولد با شتاب زیادی ادامه دارد

همچنان با کمبود نهاده مواجه هستیم

متعادل سازی بازار برنج با لغو ممنوعیت واردات

هر ســاله با نزدیک شــدن 
 به ایــام اربعیــن و افزایش 
درخواســت ها برای سفر به 
عراق با رشد بی سابقه قیمت 
بلیت هواپیما به مقصد عراق 
روبرو هستیم. در حالی مسئوالن اعالم کردند که زائران 
برای بلیت رفت و برگشــت به عراق بیشتر از 5 میلیون 
تومان نباید بپردازند که ممکن است قیمت این بلیت 
برای رفت و برگشت در برخی آژانس های هواپیمایی به 

۳۰ میلون تومان نیز برسد.
هم اکنون قیمت رفت و برگشت برای اربعین در حدود 
5 تا ۶ میلیون است اما متاسفانه در سایه عدم نظارت با 
ورود دالل ها به بازار، این قیمت در بازار سیاه و در روزهای 
نزدیک به اربعین احتماال به چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰ 
میلیون خواهد رسید که باید از هم اکنون با نظارت صحیح 

و اقدامات الزم از بروز آن جلوگیری کرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی در رابطه با افزایش بی سابقه قمیت 
بلیت هواپیما به مقصد عراق در آستانه اربعین می گوید: 
با فرا رسیدن ایام اربعین بسیاری از مردم برای مسافرت 
به عراق آماده می شــوند که همین امر رشد تقاضا را به 
این مقضد زیارتی افزایش داده است. به گفته حرمت اهلل 
رفیعی، همین موضوع موجب شده تا دالالن و واسطه ها 
وارد میدان شوند و از رشــد تقاضا برای ایجاد بازار سیاه 
استفاده کنند. مسئوالن باید به این نکته توجه کنند که 
این مسافرت برای زیارت است ومسافرت تفریحی نیست 
بنابراین باید نظارت ها در این بخش تقویت شود تا مردم 

بتوانند به راحتی برای این مقصد بلیت تهیه کنند.
به گفته فعاالن این بخش، ستاد اربعین قیمت بلیت رفت 
و برگشت هواپیما را برای سفر اربعین ۴ میلیون و نیم و 
سازمان هواپیمایی کشور این قیمت را 5 تومان تعیین 
کرده که با توجه به بســته بودن مرزهای زمینی و باال 
بودن متقاضی سفر هوایی قیمت معقولی است. نهادهای 
نظارتی باید در این زمینه فعال باشند و اگر نظارت نکنند 

بازار سیاه بلیت های اربعین ایجاد شده و قیمت بلیت تا 
۲۰ میلیون هم افزایش خواهد داشت.

تهرانـ  نجف، 5 میلیون تومان؛ مشــهدـ  
نجف 6 میلیون تومان

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین مجدد 
قیمت بلیت پروازهای اربعین خبر داد. محمدحســن 
ذیبخش در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم 
اظهار داشت: بر اساس تصمیم اخیر سازمان هواپیمایی 
کشوری با همکاری شرکت فرودگاه ها و انجمن شرکتهای 
هواپیمایی، برای ایام اربعین امسال، قیمت بلیت پرواز از 
اصفهان، شیراز، تبریز و تهران به نجف رفت و برگشت 5 
میلیون تومان و یک طرفه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
ـ نجف هم  تعیین شد. وی افزود: قیمت بلیت پرواز مشهد 
رفت و برگشت ۶ میلیون تومان و یک طرفه ۴ میلیون 

تومان تعیین شده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به این که 
جلسه ستاد اربعین در سازمان هواپیمایی کشوری بابت 
تعیین نرخ بلیط عراق تشکیل شــد، اظهار کرد: در این 
جلسه نماینده ای از سازمان حج و زیارت حضور داشت. 
ذیبخش ادامه داد: افرادی که در سامانه سماح ثبت نام 
کرده و از داشتن ویزای خودشان اطمینان قطعی دارند 
می توانند نسبت به خرید بلیط اقدام کنند. در واقع زائران 

اربعین باید ویزا داشته باشند تا بتوانند نسبت به اقدام 
بلیط اقدام کنند. وی با بیان این که در صورت زائران بلیط 
را خریداری کنند اما ویزا را نتوانند تهیه کنند کنسلی آن 

بر اساس مقررات پروازهای خارجی صورت می گیرد.
وی درباره قیمت بلیت پروازهــای اربعین تاکید کرد:  
چنانچه هر کدام از ایرالین ها و آژانس های مســافرتی 
از قیمت های مورد توافق سازمان هواپیمایی کشوری و 
انجمن شرکت های هواپیمایی کشوری تخطی کرده و 
اقدام به گرانفروشی کنند، مسافرین می توانند از طریق 
سایت سازمان هواپیمایی سامانه شکایت مردمی اعالم 
کنند. قطعا در سازمان با توجه به پیش بینی های صورت 
گرفته در اسرع وقت نســبت به این موضوع رسیدگی 
خواهد شــد. وی با بیان یان این که از مردم می خواهیم 
تحت هیچ شــرایطی بلیط را گران تر از نرخ های اعالم 
شده امروز خریداری نکنند، گفت: قیمت های اعالمی،  
حاصل توافق با انجمن های شرکت های هواپیمایی است 
تا بتوانند سهمیه ۶۰ هزار نفر ایران در اربعین امسال را 
پوشش دهند. سخنگوی سازمان هواپیمایی بیان کرد: 
قیمت اعالم شده برای بازه زمانی ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر 
است و  از فردا شرکت های هواپیمایی می توانند نسبت به 

فروش بلیط بابت اربعین اقدام کنند.
رئیس هیئت مدیــره انجمن صنفــی دفاتر خدمات 
 مســافرت هوایی و جهانگــردی در رابطه بــا افزایش 

بی سابقه قمیت بلیت هواپیما به مقصد عراق در آستانه 
اربعین در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: با فرا رسیدن 
ایام اربعین بسیاری از مردم برای مسافرت به عراق آماده 
می شوند که همین امر رشد تقاضا را به این مقصد زیارتی 

افزایش داده است. 
به گفته حرمت اهلل رفیعی، همین موضوع موجب شده تا 
دالالن و واسطه ها وارد میدان شوند و از رشد تقاضا برای 
ایجاد بازار سیاه استفاده کنند. مسئوالن باید به این نکته 
توجه کنند که این مسافرت برای زیارت است ومسافرت 
تفریحی نیســت بنابراین باید نظارت ها در این بخش 
تقویت شــود تا مردم بتوانند به راحتی برای این مقصد 

بلیت تهیه کنند.
به گفته این فعال صنفی انتظار می رود مسئوالن برای 
سهولت دسترسی مردم به ســفر ارزان برای اربعین و 
زیارت، نظارت ها را در این بخش افزایش دهند. در غیر 
این صورت انتظار می رود با افزایــش فعالیت دالالن، 
قیمت بیلت به مقصد عراق برای رفت و برگشت به ۳۰ 

میلیون تومان نیز برسد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی در پاســخ به این پرســش که چرا 
ایرالین ها قیمت بلیت را به یکباره دو برابر افزایش داده اند 
و آیا این صحت دارد که پروازهای خارجی هزینه سوخت 
باالیی دارند و به این دلیل قیمت بلیت افزایش داشته 
است، گفت: ابتدا باید به این موضوع تاکید کنم که برای 
پرواز تهران به نجف هیچ هزینه ای بابت سوخت پرداخت 

نمی شود پس این موضوع یک توجیه بیش نیست.
رفیعی افزود: برخی اپلیکیشن ها در این روزها قیمت بلیت 
را حتی بیش از نرخ مصوب اعالم می کنند که این قطعا 
تقلب است و باید با این موضوع برخورد شود. چون هنوز 

پروازهای اربعین بصورت رسمی بازگشایی نشده است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی گفت: 
اپلیکشین های خرید بلیت هیچگاه به حقوق خودشان 
قانع نیستند و به صنعت گردشگری و حقوق مردم ضربه 
می زنند. متأسفانه این اپلیکشین ها از طرف بدنه دولت 
و نهادهای قدرت حمایت شده و وام های کالن دریافت 

می کنند.

سازمان هواپیمایی: قیمت بلیت پروازهای اربعین پنج تا شش میلیون تومان،گرانتر نخرید

بازار سیاه فروش بلیت اربعین
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

طــرح ســاماندهی بازار 
خودرو در جلســه مجلس 
شــورای اســالمی مورد 
بررســی قــرار گرفــت و 
در نهایــت بــه تصویــب 
نمایندگان رسید. واردات خودرو با رای نمایندگان 
مجلس آزاد شــد. بر این اســاس ســقف تعداد 
خودرو های مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یکبار توســط 
شــورای رقابت و بر اســاس میزان کمبود عرضه 
نســبت به تقاضای موثر خودروی ســواری طی 
یک سال گذشــته تعیین می شــود. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی جهت تامین نظر شورای 
نگهبان با واردات خودروی خارجی موافقت کردند. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
روز چهارشنبه ایرادات شــورای نگهبان در طرح 

ساماندهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند.
یک کارشــناس بازار خــودرو در رابطه چگونگی 
اجرای واردات خودرو و تاثیر آن بر کاهش قیمت 
خودرو در داخل کشــور می گوید: واردات خودرو 
در کشورهای دیگر موجب رقابت می شود چراکه 
در کشورهای توسعه یافته تجارت آزاد وجود دارد. 
به این دلیل اســت که در کشــورهایی با شرایط 
باثبات سیاســی واردات خودرو انجام می شود. در 
این کشــورها همزمان بــا واردات صنعت خودرو 
هم تقویت می شود. اما در ایران این شرایط وجود 
ندارد بنابراین با آزادســازی واردات خودرو باز هم 
دست مردم عادی از خودرو کوتاه می ماند. بنابراین 
واردات خودرو وقتی درســت است که در شرایط 
باثبات باشــیم و برای ثبات صنعت خودرو داخلی 

تمامی الزامات رعایت شــود. در ایران هیچ ثبات 
شــرایطی وجود ندارد. تمام بازارهــا متاثر از دالر 
است. دالر هم متاثر از اقتصاد سیاسی است و دائم 
نوســان دارد. لذا نمی توان همان نسخه واردات با 
همان شکل که در کشورهای توسعه یافته اعمال 

می شود، انجام داد.  
مرتضی مصطفوی اضافه کــرد: در طرح تصویب 
شده در مجلس مکانیزم واردات مشخص نیست. 
مشخص نیســت خودرو از چه کشــورهایی و چه 
نوع خودروهایی قرار اســت وارد شــود. خدمات 
پس ازفروش آنها باید تعیین تکلیف شــود و چه 

می شــود چون قرار اســت خودروهای سه سال 
کارکرد وارد شود باید برای خدمات پس ار فروش 
آنها برنامه ارایــه کرد. چراکه از ســال 95 به بعد 
نمایندگی خــودروی خارجی در کشــورنداریم. 
همچنین خودروهای کارکرده ای که وارد کشــور 
در چه ســطحی قرار دارند. آیا تمام این خودروها 
قرار است از چین وارد شــود. اگر این اتفاق بیفتد 
بازار خودروی ایران در دست چینی ها خواهد بود. 
یک کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به تصویب 
تغییرات طرح ســاماندهی بازار خودرو در مجلس 
گفت: واردات حدود ۴۰ تا 5۰ هزار دستگاه خودرو 

در سال بین ۱ تا ۱.۳میلیارد دالر ارز نیاز دارد. در 
صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت 
نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد. شجاعی گفت: 
اگر به طور میانگین قیمــت خودروهای وارداتی 
متناسب با بازار را بین ۲۰ تا ۲5 هزار دالر در نظر 
بگیریم و ســقف دالری بــرای واردات هر خودرو 
قائل شویم، واردات حدود ۴۰ تا 5۰ هزار دستگاه 
 خودرو در ســال بین ۱ تا ۱.۳ میلیــارد دالر ارز 

نیاز دارد.
این در حالی اســت که در این طرح قرار است هر 
شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات 
خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و یا خدمات 
مرتبط با انــواع صنایع نیرو محرکــه و یا از طریق 
واردات بدون انتقال ارز نســبت به واردات خودرو 
تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریــدی( و یا واردات 
خودروی بنزینی یا گاز ســوز با بر چسب انرژی ب 
)b( و باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا 
باالتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل 

ارزش صادارتی خود اقدام نماید.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد 
ارزی جدیدی برای کشــور ایجاد نماید.تبصره۲- 
سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه 
یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود 
عرضه نســبت به تقاضای موثر خودروی سواری 
طی یک سال گذشــته تعیین می شود. تبصره۳- 
منحصرکردن داشــتن نمایندگی یا ارائه خدمات 
پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع 
است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تعیین می شود. تبصره۴- واردات 
مجدد اقالم صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و 

در حکم کاالی قاچاق است.

مجلس رای به آزادسازی واردات خودرو داد

قیمت خودرو مي شكند؟
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

بانک مركزی ابالغ كرد؛

سقف وام خرید مسکن برای زوجین تهرانی 
۴۸۰ میلیون شد
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بيتكوین با قدرت وارد كانال 46 هزار دالری شد
ارزش بیتکوین و ارزهای دیجیتالی مهم نسبت به روز قبل افزایش محسوسی را تحربه 
کرد.در حالی که بسیاری از نهادهای نظارتی نبت به رمزارزها سختگیرتر شده اند، رییس 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در موضعی نسبتا نرم، تنها از صرافی های ارایه 
دهنده خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتالی خواسته اســت تا مجوزهای قانونی را اخذ 
و اطالعات مربوط به تراکنش های خود را ثبت کنند. گری گنسلر، توکن ها و ارزهای 
دیجیتالی را نوعی از دارایی خوانده است که احتماال زیرمجموعه اوراق بهادار محسوب 
می شوند. دولت هند که پیش از این به دلیل مخالفت داخلی از طرح ممنوعیت فعالیت 
های مرتبط با رمزارزها عقب نشینی کرده بود، در حال آماده سازی طرحی است که در 
صورت تصویب، خرید و فروش ارزهای دیجیتالی را مشمول دریافت مالیات می کند. 
احتماال ممنوعیت ارزهای دیجیتالی خصوصی نیز بخشی از الیحه خواهد بود. در کره 
جنوبی، احتمال تعطیلی دو سوم صرافی های ارایه دهنده خدمات ارزهای دیجیتالی در 
این کشور باال گرفته است.  دولت چین با صدور بیانیه جدیدی به مردم این کشور هشدار 
داد در توکن های غیر مثلی )یا همان ان اف تی( سرمایه گذاری نکنند چرا که قیمت آن 
ها حباب است و از دیدگاه مالی، این دارایی ها دارای ارزش خیلی کمتر از چیزی هستند 
که اکنون قیمت گذاری می شوند. وانگ جونهی- خبرنگار روزنامه ساوث چاینا مورنینگ 
پست- در مطلبی نوشت: وقتی که هیجان بازارها تخلیه شود، ارزش این ان اف تی ها به 
میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.  مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر ۲۰۳۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۱۷ 
درصد کمتر شده است.در حال حاضر ۴۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین و ۱۸ درصد در اختیار اتریوم است. بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

استخراج رمزارزها تهدیدی بزرگ برای صنعت برق کشور است
واردات ماینرهای نسل اول از رده خارج شده چينی به كشور

نماینده مردم لنگرود در مجلس تاکید کرد: متاسفانه عده ای سودجو ماینرهای نسل 
اول از رده خارج شده چینی را به کشور وارد کرده که مصرف برق آن به مراتب باال است.

پرویز محمدنژاد در جریان جلسه علنی مجلس و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی 
در خصوص رمزارزها و مبادالت آن در داخل کشور گفت: بسیاری از کشورها که از علم 
باالیی برخوردار هستند بحث استخراج رمزارزها را ممنوع کردند. ما در داخل کشور ۶۰ 
هزار مگابات تولید برق داریم که ۱۱.۵ درصد در طول مسیر تلف شده و ۱۲ هزار مگابات 
آن به حوزه برق آبی بازمی گردد که هیچ منبع ثابتی به شمار نمی رود. در نهایت ۲۷ هزار 
مگابات برق در دسترس ماست و ما حدود ۱۲  هزار مگابات کمبود برق داریم. حال از کجا 
می خواهیم یک پروژه عظیم مانند رمزارزها را که مصرف باالی دارد تامین برق کنیم؟وی 
در ادامه اظهار کرد: استخراج رمزارزها بزرگترین تهدید برای صنعت برق و تامین برق 
مصارف خانگی و تجاری هستند. تنها بخشی که وارد شبکه شده و به صورت مستمر برق 
مصرف می کنند استخراج رمزارزها است و این امر آسیب جدی به تاسیسات برقی وارد 
می کند.نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: از سوی دیگر از زمانی که رمزارزها وارد 
شده است سوداگران متصل شده و  ماینرهای نسل اول را وارد کشور می کنند با استفاده 
از ماینرهای نسل اول ۸۰۰ هزار کیلوبات برق برای تولید یک بیت کوین استفاده می شود 
و در حالی که ماینرهای نسل جدید ۱۴۲ هزار کیلوبات برق برای تولید یک بیت کوین 
استفاده دارند؛ متاسفانه امروز عده ای تمام ماینرهای نسل اول که از رده خارج شده را از 
چین وارد کشور می کنند. این ماینرها همگی از رده خارج شده و برق قابل توجهی نیاز 
دارند در صورتی که ماینرهای نسل جدید به مراتب برق کمتری استفاده می کنند.وی در 
ادامه تاکید کرد: بهترین کار احداث مزارع کنترل شده استخراج رمزارز است که افرادی 
که دارای تخصص در این حوزه هســتند در این مزارع مشغول فعالیت شوند.یک عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به مزیت هایی که بازار رمز ارز می تواند برای 
کشور داشته باشد از آن به عنوان وسیله ای برای هدف عبور از سد تحریم ها یاد کرد. بهروز 
محبی نجم آبادی نماینده مردم سبزوار در مجلس در جلسه علنی در خصوص گزارش 
کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت مبادله رمزارزها در کشور عنوان کرد: یکی از مسائل 
و چالش اساسی ما تنزل ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است. یکی از راه های رفع 
این مشکل کاهش نیاز به دالر و ارزهای رایج می باشد. اقتصاد ما زمانی می تواند در مقابل 
این ارزهای رایج قد علم کند که نیاز خود را به آنها کاهش دهد.وی افزود: این حوزه رمزارز 
حوزه ای متکی بر حوزه فناوری می باشد. اندیشمندان و دانشمندان ما هم می توانند به 
این موضوع ورود کنند و اقدامات خوبی را شکل دهند. ما باید توجه کنیم که برای ورود به 
میدان رمز ارز با تاخیر عمل کرده ایم و باید جبران مافات را هم در دستور کار  قرار دهیم. 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: شــیوه ورود ما به این بازار باید 
هوشمندانه باشد، ما می توانیم از این حوزه به عنوان یک ابزار برای عبور از تحریم ها بهره 
ببریم. البته باید آموزش الزم را برای افراد فعال در این حوزه در نظر بگیریم.محبی نجم 
آبادی عنوان کرد: افراد باید قانونمند و با اطمینان به این عرصه وارد شوند و حاکمیت باید 
درآمد و هزینه ها را تحت شفافیت قرار بدهد. ما باید توجه کنیم بخش قابل توجهی از این 
دارایی ها باید در حوزه های پایدار هزینه شود. باید توجه کنیم که امروز بخش خصوصی 
ما برای ورود کاالهای اساسی در چنبره تحریم گرفتار شده و نیازمند استفاده از این حوزه 
است. وی اضافه کرد: ما معتقدیم برای ورود به این میدان باید قانونی روشن و متولی روشن 
داشته باشیم تا موارد غیر مجاز مشخص و به نیاز ما پاسخ داده شود. ما می توانیم با توجه 

به این بازار در سال آورده ای تا سقف پنج میلیارد دالر داشته باشیم.

خسارت ميليون دالری به شركت های بازرگانی با 
شماره حساب جعلی

ارســال پیش فاکتورهای مشابه با پیش فاکتور اصلی با شــماره حساب جعلی شریک 
خارجی، ممکن است از طریق هک ایمیل طرف داخلی یا خارجی اتفاق بیفتد و سبب 
خسارت های میلیون دالری شــود و به این منظور، به شرکت های بازرگانی داخلی که 
تبادالت مالی بین المللی دارند، باید قبل از واریز هرگونه مبلغ، از صحت شماره حساب 
اطمینان حاصل کنند.به گزارش ایسنا،  انگیزه های متعددی هم چون کسب شهرت، قدرت 
نمایی، حذف مطالب مخالفان و یا آزار باعث می شود که افرادی همواره عالقمند هک و یا 
نابودی برخی سایت ها باشند. بسیاری اوقات تصور غلطی از این گونه هکرها وجود دارد 
و معموال شیوه هایی که معموال برای هک وبالگ ها استفاده می شود، بسیار ساده و رایج 
اســت و با کمی دقت می تواند از محتوا و مطالب وب سایت در برابر افرادی که سوءنیت 
دارند محافظت کرد.با توجه به موارد ارجاع شده به مرکز ماهر )مدیریت امداد و هماهنگی 
رخدادهای رایانه ای(، اخیراً ارسال پیش فاکتورهای مشابه با پیش فاکتور اصلی با شماره 
حساب جعلی شریک خارجی، مشاهده شده است. این حمالت عمدتا از طریق هک ایمیل 
طرف داخلی، خارجی و یا هردو اتفاق افتاده و گاهی سبب خسارت های میلیون دالری 
به یکی از طرفین شده است. به این منظور، به شرکت های بازرگانی داخلی که تبادالت 
مالی بین المللی دارند، اکیدا توصیه می شود که قبل از واریز هرگونه مبلغ به حساب طرف 
خارجی، از صحت شماره حساب از مسیرهایی غیر از ایمیل )نظیر تلفن، واتس اپ و یا 
غیره( اطمینان حاصل کنند.هکرها تالش می کنند با ارسال ایمیل و پیام هایی، مدیران 
وب سایت کاربران را فریب دهند تا نام کاربری و کلمه عبور آنها را به دست آورند. هکرها 
تمام تالش خود را می کنند که ایمیل ها هرچه بیشتر واقعی به نظر برسند. اما با کمی 
دقت می توان دریافت که ایمیل ها جعلی هستند. ایجاد صفحات جعلی )فیشینگ( یکی 
از شیوه های رایج سرقت اطالعات کاربران وب ســایت های مختلف در جهان است. در 
 )Login( این شیوه هکرها صفحاتی بسیار شبیه صفحه نخست یا صفحه ورود کاربران
یک سایت را طراحی می کنند و آن را در آدرسی که شبیه آدرس اصلی سایت باشد قرار 
می دهند. آن ها این گونه صفحات را به شیوه مختلف مانند ارسال ایمیل یا چت برای قربانی 
خود ارسال می کنند و در این میان گاهی افراد بدون دقت در مورد آدرس اصلی صفحه فوق 
کلمه عبور خود را وارد این صفحه می کنند که در نهایت در اختیار هکر قرار خواهد گرفت.

اخبار

فیس بوک و توییتر در روسیه جریمه شدند
دادگاهی در روسیه شرکتهای شبکه اجتماعی آمریکایی فیس بوک و توییتر را به دلیل کوتاهی در حذف محتوایی که از سوی این کشور غیرقانونی قلمداد می شود، جریمه کرد. دادگاه منطقه 

تاگانسکی اعالم کرد فیس بوک پنج جریمه دریافت کرده که مجموعا به ۲۱ میلیون روبل )۲۸۷ هزار و ۸۵۰ دالر( بالغ می شود. توییتر هم دو جریمه مجموعا به میزان پنج میلیون روبل 
دریافت کرده است. اپلیکیشن پیام رسان محبوب تلگرام هم ۹ میلیون روبل جریمه شد. اقدامات مسکو برای تحکیم کنترل خود بر اینترنت شامل ملزم کردن شرکتهای اینترنتی خارجی به 

گشایش دفتر نمایندگی در روسیه و ذخیره کردن اطالعات شخصی شهروندان روسی در داخل این کشور بوده است.

اعالم خبر لغــو و عدم لغو 
طرح منــع تردد شــبانه 
و ثبــت جریمه مــردم را 
ســردرگم کــرد، این در 
حالی اســت کــه مراکز 

واکسیناسیون شبانه روزی شده اند. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، طرح منع 
تردد شبانه به عنوان یکی از طرح های کرونایی در 
کشور اجرایی شد، این طرح به جهت جلوگیری از 
برگزاری مهمانی و دورهمی های خانواده و شبانه 
در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شده بود، این 
طرح در ابتدا از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد بود که ساعت 
آن کاهش پیدا کرد و به ۲۲ تا ۳ بامداد تغییر کرد  و 
هر کسی در این ساعات منع تردد شبانه با خودرو در 
سطح شهر تردد می کرد مشمول جریمه ۲۰۰ هزار 

تومانی می شد.
به دنبال شبانه روی شدن واکسیناسیون بسیاری 
در فضای مجازی نوشتند که چگونه امکان تردد به 
مراکز واکسیناسیون شبانه روزی ممکن است وقتی 
که منع تردد شــبانه وجود دارد و افراد در صورتی 
که به مراکز واکسیناســیون مراجعه کنند جریمه 

می شوند.

لغو طرح تردد شبانه از 21 شهریور ماه
۲۰ شــهریور ماه، زالی فرمانده مدیریت مقابله با 
کرونا در استان تهران از پیشنهاد تعلیق سه هفته 
ای منع تردد شبانه خبر داد و گفت: پیشنهاد تعلیق 
سه هفته ای منع تردد شــبانه را در تهران با هدف 
انجام واکسیناسیون شبانه روزی به نهادهای ذیربط 

داده ایم.
۲۱ شــهریور ماه، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: ما با توجه به افزایش 
سرعت واکسیناســیون و راه اندازی مراکز تزریق 
شبانه روزی واکسن، منع تردد شبانه را لغو کردیم 
البته این بدان معنا نیست که مردم به مهمانی بروند 

و در خیابان ها بچرخند.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: از 
مردم درخواســت داریم فقط برای تزریق واکسن 
شــب ها تردد کننــد و بدانند که تزریق واکســن 
بــه معنای ایمن شــدن کامــل و ماســک نزدن 
 نیســت و همچنان باید از حضــور در مهمانی ها 

و تجمعات پرهیز کرد.اعالم خبــر لغو ممنوعیت 
تردد شبانه از سوی ستاد ملی کرونا افزایش ترافیک 
در معابر شــهری را در بر داشت و شاهد ترافیکی و 
شلوغی بودیم و به نظر  می رسید که مردم این لغو 
ممنوعیت تردد را به معنای آزادی تردد دانســته 
بودند و در سطح شهر تردد داشتند که تصویر سطح 
شهر تهران را در شــب دوم پس از اعالم لغو تردد 

شبانه در زیر می بینید.

پلیس: لغو طرح منع تردد شبانه به این 
پلیس ابالغ نشده است

اما ماجرا از انجایی جالب شــد که مردم در سطح 
شــهر تردد کردند و با وجود خبر لغــو منع تردد 
شــبانه جریمه شــدند و اینجا بود کــه پلیس از 
عدم ابــالغ این موضــوع خبــر داد و ثبت جریمه 
 هــای ۲۰۰ هزارتومانــی تــردد، بر ســردرگمی

 مردم افزوده است.
ســید ابوالفضل موســوی پور جانشــین رییس 
پلیس راهنمایی و رانندگــی پایتخت گفت: هیچ 
ابالغیــه ای در مورد لغو طرح منع تردد شــبانه به 
این پلیس ابالغ نشــده اســت. جانشــین رییس 
پلیس راهنمایی و رانندگی دربــاره لغو طرح منع 
تردد شــبانه در پایتخت گفت: هیچ نامه و ابالغیه 
مکتوبی در این خصوص و از  ســوی ســتاد راهور 
 ناجا بــه پلیس راهور تهــران بزرگ ابالغ نشــده 

است.
سردار سید تیمور حســینی جانشین پلیس راهور 
ناجا در ایــن خصوص که آیا لغــو ممنوعیت تردد 
شــبانه فقط مختص شــهرهایی اســت که طرح 
واکسیناسیون شبانه روزی در آنها اعمال می شود 
یانه؛ بیان کــرد: تا زمانــی که ابالغیــه به پلیس 
 واصل نشــود نمی توانیم در این زمینه اظهار نظر

 و اطالع رسانی کنیم.

واکسینه شده ها در طرح منع تردد شبانه 
جریمه نمی شوند

سردرگمی مردم و بالتکلیفی تا دیروز ادامه داشت 
تا اینکه وزیر کشــور اعالم کرد که طرح منع تردد 
شبانه لغو نشده اســت و فقط افرادی که به مراکز 
واکسیناســیون تــردد کنند بــا هماهنگی مرکز 
واکسیناسیون، وزارت بهداشــت و پلیس جریمه 

نخواهند شد.
احمد وحیدی وزیر کشــور گفت: میــزان اجرای 
دســتورالعمل های بهداشــتی بعضا مورد رضایت 

نیست و باید تالش شود که در شرایط بهتری قرار 
بگیرد و قرارگاه موظف شــد که مسأله را پیگیری 
کند.در این زمینه ابهام وجود داشت؛ منع تردد که 
مصوبه ستاد کروناست هم چنان برقرار است و برای 
دو شبی که ممکن اســت برخی دچار ابهام بودند، 

جریمه اعمال نخواهد شد.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره امکان لغو منع 
تردد، تصریح کرد: باید به شــرایط بهتری برسیم و 
هنوز عدد و شرایط بیماری هنوز قابل توجه است 
و منع تردد ادامه خواهد داشت.حسین ذوالفقاری 
رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مدیریت کرونا در تشریح موضوع برداشته شدن منع 
تردد شبانه گفت: مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا 
در این خصوص تغییر نکرده اســت و کماکان منع 

تردد شبانه اعمال خواهد شد.
وی افزود: اما آنچه که در جهت حل مشــکل برای 
زدن واکســن افراد به صورت شــبانه مدنظر قرار 
گرفته اســت به این شــکل اســت که هماهنگی 
شد افرادی که برای زدن واکســن به مراکز شبانه 
روزی مراجعه می کنند توســط وزارت بهداشــت 
لیســت آنها به راهنمایــی و رانندگــی اعالم می 
شــود تا اگر جریمه ای اعمال شــده نســبت به 
 حذف جریمه اقدام شــود لذا از این منظر مشکلی 

وجود ندارد.

تکلیف کســانی که جریمه شــدند، 
چیست؟

در این بین این ســوال برای بســیاری مطرح شد 
که تکلیــف افرادی کــه در دو روز پــس از اعالم 

لغو منع تردد شــبانه در سطح شــهر تردد کردند 
و جریمه شــدند، چیست؟ که جانشــین پلیس 
راهــور ناجــا  در این مورد ســخن گفته اســت.

سردار ســید تیمور حســینی جانشــین پلیس 
راهور ناجا  تصریح کرد: پلیس بر اســاس ابالغیه 
 عمل می کنــد و هر زمــان که ابالغیــه به پلیس 

واصل شود قابل اجراست.
وی در پاســخ به این ســوال که اگر بر فرض مثال 
۲۵ شــهریور ابالغیه به پلیس واصل شود تکلیف 
تردد مــردم در روزهای گذشــته که به واســطه 
خبر لغو محدودیت تردد از ســوی ستاد کرونا در 
خیابان ها تردد داشــته اند چه می شود، گفت: به 
طور مثال اگر ابالغیه ۲۵ شــهریور به پلیس واصل 
شود و در ابالغیه قید شده باشد که از ۲۰ شهریور 
قاعده منع تردد ملغی شــود اطالعات ثبت شــده 
از تخلفات اعمال نمی شــود؛ بر همین اساس دیتا 
های مربوط به چند شــبی که به دلیل عدم وصول 
ابالغیه ذخیره شده بود پاک می شود.بر این اساس 
به نظر  می رسد که در ابتدا قرار بوده منع تردد شبانه 
به طور کامل لغو شود اما پس از لغو با حجم باالیی 
تردد شــبانه و ترافیک در سطح کالنشهرها مواجه 
بودیم که این مورد باعث شــد لغو طــرح اجرایی 
نشــود و با این فرمول که افراد پــس از مراجعه به 
مراکز واکسیناســیون پالک خود را اعالم کنند تا 
از طریق وزارت بهداشت و پلیس مشمول جریمه 
نشــوند و جریمه ثبت شــده برای آنها از سیستم 
پلیس حذف شود، هر چند بســیاری اعتقاد دارند 
 این طرح با شرایط کنونی تاثیر زیادی در پیشگیری

 از کرونا ندارد.

سردرگمی مردم با عدم لغو منع تردد شبانه

چه کسانی در شب تردد کنند، جریمه نمی شوند؟
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست کمیسیون 
صنایع و معادن با بیان اینکه ســهم اقتصاد دیجیتال 
از تولید ناخالص داخلی در حــال حاضر رقم پایینی 
است وعده داد که این عدد به ۱۰ درصد برسد.روح اهلل 
عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با تشریح نشست این کمیسیون با عیسی زارع پور وزیر 
ارتباطات گفت: وزیر ارتباطات وعده داد که سهم اقتصاد 
دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد. در 

حال حاضر این رقم پایین است.
وی افزود: وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در این 
نشست گزارشی از وضعیت اجرای شبکه ملی اطالعات 
و برنامه های این وزارتخانه برای تحقق آن ارائه کرد؛ با 
وجود گذشت سال ها از زمان اجرایی شدن این شبکه 

اما تاکنون اقدامات اساســی در این زمینه انجام نشده 
اســت. برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات انجام 
اقدامات اساسی برای توسعه شبکه ملی اطالعات است 
که بر اساس گزارش های ارائه شده به این موضوع ورود 

شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به نکات 
مطرح شده از ســوی نمایندگان، توضیح داد: پوشش 
اینترنت در روســتاها با توجه به آموزش مجازی یکی 
از گالیه های اعضای کمیسیون بود، در حال حاضر ۵ 

هزار روستای بیش از ۲۰ خانوار فاقد پوشش اینترنتی 
هستند که باید تحت پوشش قرار گیرد. رفع مشکالت 
موجود در حوزه تلفن ثابت نیز یکی دیگر از مطالبات 

نمایندگان بود.
در این راستا عیسی زارع پور نیز پس از حضور در نشست 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ۵ هزار روستا 
بیش از ۲۰ خانوار تاکنون به اینترنت دسترسی ندارند 
که وعده داده شد تا پایان سال ۱۴۰۱ همه این روستاها 

بتوانند از اینترنت برخوردار شوند.

وی افزود: در این نشست برنامه های وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات برای استفاده حداکثری از ظرفیت 
فناوری اطالعات برای حل مشــکالت مردم ارائه شد. 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز نقطه نظرات و 
دغدغه های خود را مطرح کردند. دسترسی تمامی کشور 
به شبکه ارتباطی اینترنت به ویژه ایجاد شرایط الزم برای 

آموزش مجازی از مطالبات نمایندگان است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: در این 
جلســه قول دادم که در اســرع وقت، تمامی ظرفیت 
وزارت ارتباطات برای آموزش مجازی پای کار می آید 
تا از یک سو دسترسی مردم فراهم شود و از سوی دیگر 
پشتیبانی الزم از نرم افزار شــاد انجام گیرد تا نگرانی 

معلمان و دانش آموزان برطرف شود.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی 
و لوازم جانبی تهران با بیان اینکه کاالیی از شــرکت 
شیائومی و سایر برندها به علت تحریم ها به طور مستقیم 
وارد کشور نمی شود، گفت: برای برند شیائومی در ایران 
تاکنون موردی با مشکل از کار افتادن مراجعه نکرده 
و به نظر می رسد مشکلی برای هیچ دستگاهی پیش 
نیاید.مهدی محبی در یک برنامه رادیویی با اشاره به 
خبر از کار افتادن گوشــی های برند شیائومی، اظهار 
کرد: کاالیی از شرکت شیائومی و سایر برندها به علت 
تحریم ها به طور مســتقیم وارد کشور نمی شود که 
بخواهند آن را قطع کنند، این کاالها از کشور دیگری 
به جز کشور اصلی می آید و لذا برای این کار حتما باید 

در آن کشورها سیم کارت خورده و ثبت شود تا بتواند 
وارد کشور شود، چراکه سهمیه همان کشورهاست.
وی ادامه داد: این مشــکل برای کاالهایی اســت که 
به صورت مســافری از اروپا وارد شده و بدون آنکه در 
همان کشور سیم کارت وارد شود احتمال قطعی در 
کشــور وجود دارد. فردی کوبایی گوشی شیائومی را 
از کشوری اروپایی تهیه کرده و به دلیل آنکه در همان 
کشور سیم کارت نینداخته، موجب قطعی گوشی وی 
شده و خبر را رسانه ای کرده است. رئیس اتحادیه صنف 

دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران 
پیرامون امنیتی بودن این قطعی از ســمت شرکت 
شیائومی خاطرنشــان کرد: معموال این موارد پیش 
نمی آید و پس از آنکه درصد فروش شیائومی باال رفته، 
رقیب ها به فکر کارهای این چنینی هستند اما در کشور 
ما برای گوشی های شیائومی که به صورت قانونی وارد 
کشور شده، مشکلی وجود ندارد. بنابراین برای برند 
شیائومی در ایران تا کنون موردی با این مشکل مراجعه 
نکرده و به نظر می رسد مشکلی برای هیچ دستگاهی 

پیش نیاید. محبی با بیان اینکــه رونمایی از آیفون 
۱۳ و قطعی برخی گوشی های شیائومی می تواند به 
هم مرتبط و به منظور رقابت صورت گرفته باشد، در 
مورد پیش فروش ۸۵ میلیون تومانی گوشی آیفون ۱۳ 
گفت: این قیمت ۱۰۰ درصد بازارگرمی است. وقتی 
کاالیی برای اولین بار وارد کشور شده با قیمت باالتری 
عرضه می شود، اما پیشنهاد می شود کاال را پیش فروش 
نکنند و حتما آن را از قبل بررسی کنند. کاال به طور 
وفور در کشور هست و برای تمام برندها مشکلی نداریم 
و در حال حاضر مشکلی برای قیمت آن وجود ندارد و 
چون به صورت ارز نیمایی وارد شده، قیمت باالیی در 

بازار نخواهد داشت.

اپل آیفون ۱۳ را که طراحی مشــابه مدلهای ســال 
گذشــته دارد و در آن به قابلیتهای ۵G و قابلیتهای 
جدیدی در دوربین و پردازنده تمرکز شــده است، 
رونمایی کرد.مدلهای جدید شامل آیفون ۱۳، آیفون 
۱۳ مینی، آیفون ۱۳ پــرو و آیفون ۱۳ پرو مکس در 
رویداد رسانه ای روز سه شنبه شرکت اپل رونمایی 
شدند. این گوشیها شــبیه آیفون ۱۲ هستند اما لبه 
باالی صفحه نمایــش آنها کوچکتر بوده و تراشــه 
سریعتر و سیستمهای دوربین ارتقا یافته ای دارند. 
اندازه صفحه گوشــی با توجه به مدلی که کاربر بین 
مدلهای مینی، اســتاندارد، پرو یا پرو مکس انتخاب 
می کند، ۵.۴ اینچ، ۶.۱ اینچ و ۶.۷ اینچ بوده و تغییری 
نکرده است.نســل جدید آیفون بــا قیمتهایی که از 
۶۹۹ دالر برای آیفون مینی ۱۳ تا ۱۰۹۹ دالر برای 
آیفون ۱۳ پرو مکس شروع می شود، از ۲۴ سپتامبر 
)دوم مهر( روانه فروش می شــوند.آیفون ۱۳ تراشه 
جدیدی به نــام Bionic A۱۵ برای پشــتیبانی 
از قابلیتهایی مانند تشــخیص اتوماتیک زمانی که 
دوربین گوشــی روی یک متن زوم مــی کند و یک 

حالت ســینماتیک برای تغییــر اتوماتیک فوکوس 
هنگام ضبط ویدیو دارد. اپل اعــالم کرد آیفون ۱۳ 
آنتن های ۵G سفارشــی و قطعــات رادیویی برای 
سرعتهای سریعتر داشــته و در پنج رنگ عرضه می 
شود.اپل در مدل جدید گوشی خود صفحه نمایش 
جدید سوپر رتینا ایکس دی آر اســتفاده کرده که 
اجازه می دهد صفحه در محیطهای بیرونی واضحتر 
دیده شود. این شرکت اعالم کرده که این روشنترین 
صفحه نمایش گوشی است که تاکنون در آیفون بکار 
رفته و ۲۵ درصد باالتر از مدل قبلی است. همچنین 
برای نخستین بار است که قابلیت ProMotion در 
گوشی بکار رفته و نرخ رفرش را در مدل آیفون پرو به 
۱۲۰ هرتز می رساند.مدلهای جدید آیفون با سیستم 
عامل iOS ۱۵ کار می کنند که ۲۰ ســپتامبر )۲۹ 
شهریور( منتشر می شود. نسخه جدید این نرم افزار 

بهبودهایی در ویجتهای صفحه هوم اسکرین صورت 
داده و قابلیتهای جدید در اپلیکیشنهای نقشه و پیام 
دارد. همچنین کنترلهای حریم خصوصی به روز شده 
و مرورگر وب، فیس تایم، اپلیکیشن والت و ردیابی 
 ۷ Series ســالمتی هم بهبود پیدا کرده اند.مدل
ساعت هوشــمند اپل که در این رویداد معرفی شد، 
صفحه بزرگتر و شارژ ســریعتری دارد و قیمتش از 
۳۹۹ دالر آغاز می شــود و اواخر پاییز به بازار عرضه 
خواهد شد.برای نخستین بار اســت که اپل صفحه 
ساعت هوشمند را از زمان عرضه سه سال پیش مدل 
Series ۴ بزرگتر کرده اســت. ساعت هوشمند به 
بخش مهمی از محصوالت اپل تبدیل شــده است و 
با تبدیل شدن به صنعت ساعت هوشمند، فروش آن 
اوایل امسال از مرز ۱۰۰ میلیون دستگاه عبور کرد. 
درآمد اپل از بخش دســتگاههای پوشیدنی و لوازم 

جانبی در سه ماهه سوم تحت تاثیر تقاضا برای ساعت 
هوشمند، ۸.۸ میلیارد دالر بود.

جف ویلیامز، مدیر عملیاتی اپل اظهار کرد صفحات 
جدید ۲۰ درصد بزرگتر از مدل Series ۶ اپل واچ 
هستند. لبه های صفحه ساعت هم ۴۰ درصد باریکتر 
است. طراحی مدل جدید شــامل گوشه های گرد 
صفحه، مشابه مدلهای قبلی است. صفحه مدل جدید 
۷۰ درصد روشــنتر بوده و ضد ترک است. با شارژر 
یو اس بی سی جدید، شــارژ این دستگاه ۳۳ درصد 

سریعتر شده است.
این شرکت همچنین آی پد مینی را با قابلیت اتصال 
۵G و طراحی تغییر یافته ای کــه آن را به مدلهای 
گرانتر آی پد ایر و آی پد پرو بیشــتر شــبیه کرده 
اســت، رونمایی کرد. اپل همچنیــن در مدل ارزان 
قیمت تبلــت آی پد دوربین جدیدی که مناســب 
کار و آموزش از خانه است، استفاده کرده است. این 
مدل از ۳۲۹ دالر و مدل مینی از ۴۹۹ دالر شــروع 
 می شود. هر دو دستگاه از هفته آینده قابل دسترس 

خواهند بود.

وعده زارع پور در كميسيون صنایع؛

سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به 1۰ درصد می رسد

چرا شیائومی برای گوشی ها مشکل ساز شد؟

آیفون 13 رونمایی شد

1۰۹۹ دالر برای آیفون 1۳ پرو مکس 


