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برگزاری تمامی نمایشگاه ها با رعایت کامل 
3 .....................................پروتکل های بهداشتی

حمایت سازمان مدیریت صنعتی از استقرار کسب 
3 .......و کارهای دانش بنیان مولد جهش تولید

وزیرنفت با حضور در کمیسیون انرژی مجلس به 
4 .......................سواالت نمایندگان پاسخ گفت

چند صندوق پروژه مشتمل بر پروژه های دولتی و 
5 ............... خصوصی تا اول مهر فعال می شوند
اعضای جدید هیأت نُّظار بانک مرکزی منصوب 
5 ................................................................شدند
6 آیا ایران واکسن کرونای روسیه را وارد می کند؟
سامانه امالک با اطالعات وزارتخانه های نفت و 

6 ......................................... نیرو تکمیل می شود
افزایش ریسک سرمایه گذاران بورس به دلیل 

7 ....................................اختالل هسته معامالت
ادامه در صفحه 2

وبینار آموزشی دادرسی مالیاتی و استفاده موثر از 
ظرفیت های قانونی

با پیگیری های سندیکای صنعت برق ایران؛

 درج ضوابط تعدیل در اسناد ارجاع 
کار توسط کارفرمایان الزامی شد

قراردادهای  در  تعدیل  ضوابط  کامل  پوشش 
اجرای شرکت های  و  نصب  تجهیزات،  تأمین 

تابعه توانیر با بخش خصوصی الزامی شد.

99-0569شماره :

13/05/99تاریخ : 

پیوست: دارد 

بسمه تعالی

ایرانبرقصنعتسندیکايعضوهايشرکتعامل محترممدیران

توسط کارفرمایانکارارجاعاسناددرتعدیلضوابطجلزوم درشرکت توانیر درخصوص ابالغیه :موضوع

احترام؛وسالمبا

دان تعدیل در فققراردادها، قیمتبرمؤثرعواملتغییراتواقتصاديشرایطبدلیل ناپایداريهمانطور که مستحضرید 

هاي سازندگان، از مهمترین چالشتوانیر هاي تابعههاي اجرایی و شرکتهاي دستگاهقرارداداسناد ارجاع کار و 

رود و سندیکا طی سنوات اخیر همواره به شمار میصنعت برقکنندگان کاال و خدمات پیمانکاران، مشاوران و تامین

جلوگیري بعمل آورد. از برگزاري مناقصات فاقد تعدیل تالش کرده است 

شرکتور، موضوع مذکهاي انجام شده و در راستاي جلوگیري از رفع مشکالت قراردادي ناشی از بر اساس پیگیري

لزومبرکار،ارجاعاسناددرتعدیلضوابطدرجموضوعبا08/05/1399ورخم1867/11شمارهابالغیه طیتوانیر

تاکیدیخصوصبخشباتابعههايشرکتاجرايونصبتجهیزات،تأمینقراردادهايدرتعدیلضوابطکاملپوشش

.استنموده

غیهابالنقضمصادیقمشاهدهصورتدرداردتقاضامحترماعضاياز،الذکرفوقنامهتصویر ارسالضمناز اینرو 

. فرمایندارسالسندیکااینبهپیگیريجهترامراتبمزبور،

سپهر برزي مهر

دبیر سندیکا

:  رونوشت

هاي بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی شرکت توانیر؛ جهت استحضار مدیرکل محترم دفتر بررسیجناب آقاي مهندس دقت؛ - 

)  126سندیکا (داخلی هاي تخصصیتبیانیان؛ دبیر کمیتهاقدام کننده:

با توجه به ناپایداری شرایط اقتصادی و تغییرات مستمر عوامل مؤثر 
بر قیمت قراردادها، فقدان تعدیل در اسناد ارجاع کار و قراردادهای 
مهمترین  از  توانیر  تابعه  شرکت های  و  اجرایی  دستگاههای 
چالش های سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان کاال 
و خدمات صنعت برق به شمار می رود. به همین دلیل سندیکای 
برگزاری  از  کرده،  تالش  همواره  اخیر  سنوات  طی  برق   صنعت 

مناقصات فاقد تعدیل جلوگیری کند.
بر اساس پیگیری ها و مکاتبات گسترده صورت  این ترتیب و  به 
رفع مشکالت  از  جلوگیری  راستای  در  و  از سوی سندیکا  گرفته 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C/
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توانیر،  شرکت  مذکور،  موضوع  از  ناشی  قراردادی 
شماره  ابالغیه  طی  جاری،  سال  ماه  مرداد  هشتم 
در  تعدیل  ضوابط  »درج  عنوان  تحت   11/1867
ضوابط  کامل  پوشش  لزوم  بر  کار«،  ارجاع  اسناد 
و  نصب  تجهیزات،  تأمین  قراردادهای  در  تعدیل 
تاکید  بخش خصوصی  با  تابعه  اجرای شرکت های 

کرده است.

از  جلوگیری  لزوم  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
صنعت  سندیکای  تعدیل،  فاقد  قراردادهای  عقد 
از  خبر،  این  اعالم  ضمن  ای  نامه  طی  ایران  برق 
در صورت  که  کرده  درخواست  عضو  های  شرکت 
را  مراتب  مزبور،  ابالغیه  نقض  مصادیق  مشاهده 

جهت پیگیری به سندیکا اعالم کنند. 
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99-0562شماره :

12/05/99تاریخ : 

پیوست: دارد 

بسمه تعالی

ایرانبرقصنعتسندیکايعضوهايشرکتمحترمعامل مدیران

ایرانسیارارتباطاتشرکتکنندگانتامیناطالعاتیبانکدرنامثبت: فراخوان موضوع

احترام؛وسالمبا

ارائهمحصوالتوخدماتکیفیتافزایشراستايدر) اولهمراه(ایرانسیارارتباطاتشرکترساندمیاستحضاربه

اطالعاتبانکداردنظردرداخلیمتخصصانوتولیدکنندگانتوانمنديازحداکثرياستفادهوحمایتهدفباوشده

و تکمیل نماید. توسعهراخودکنندگانتأمین

مستنداتآوريفراهموکاربريحسابایجادضمنبایستمینیازمورداطالعاتتکمیلونامثبتبرايمتقاضیان

ومالیتوانمنديها،نمایندگیوامکاناتانسانی،منابعمدیران،عمومی،اطالعاتثبت(مرحلهششقالبدرنیاز مورد

الکترونیکیصورتبهرانظرموردمستنداتوتکمیلدر سایت شرکت مذکور رانیازمورداطالعات) شرکتمدیریتی

.نمایندارسال

درجبهنسبتmci.ir/taminسایتبهمراجعهباصالحدیدصورتدرشود دعوت میعضومحترمهايشرکتازلذا 

.فرماینداقداممربوطهاطالعات

بینیپیشکنندگانتأمینباهمکاريبرايرافعالیتزمینه115حدودایرانسیارارتباطاتشرکتشایان ذکر است 

17026/340/99شمارهنامهتصویرهمراهبهخدماتوکاالکنندگانمینأتفعالیتهايزمینهکامللیست.استنموده

.گرددمیایفادپیوستبه مذکورشرکت18/08/1398مورخ

سپهر برزي مهر

دبیر سندیکا

)  126سندیکا (داخلی هاي تخصصیدام کننده: تبیانیان؛ دبیر کمیتهاق

دعوت از فعاالن صنعت برق 
برای ثبت نام در بانک اطالعاتی 

شرکت ارتباطات سیار
شـرکت ارتباطات سـیار ایران )همـراه اول( از 
فعـاالن صنعـت بـرق برای ثبـت نـام در بانک 
اطالعاتـی تامیـن کننـدگان خـود دعـوت به 

اسـت. آورده  عمل 
ایـن شـرکت در راسـتای افزایـش کیفیـت خدمات 
و  بـا هـدف حمایـت  و  ارائـه شـده  و محصـوالت 
اسـتفاده حداکثـری از توانمنـدی تولیدکننـدگان و 
متخصصـان داخلـی در نظـر دارد بانـک اطالعـات 
تکمیـل  و  داده  توسـعه  را  خـود  تأمین کننـدگان 

 . کند
ثبـت  بـرای  تواننـد  شـرکت هـای متقاضـی مـی 
نـام ضمـن ایجـاد حسـاب کاربـری و فراهـم آوری 
مسـتندات مـورد نیاز در قالب شـش مرحله شـامل 
ثبـت اطالعـات عمومـی، مدیـران، منابـع انسـانی، 
و  مالـی  توانمنـدی  نمایندگی هـا،  و  امکانـات 
مدیریتـی شـرکت، اطالعات مورد نیاز را در سـایت 
شـرکت مذکـور تکمیـل و مسـتندات مـورد نظر را 

بـه صـورت الکترونیکـی ارسـال کننـد. 
لـذا از شـرکت های عضو دعوت می شـود در صورت 
 mci.ir/tamin صالحدیـد بـا مراجعه بـه سـایت

نسـبت به درج اطالعـات مربوطه اقـدام کنند.
شـایان ذکـر اسـت شـرکت ارتباطـات سـیار ایران 
حـدود  115 زمینـه فعالیـت را بـرای همـکاری بـا 
تأمین کننـدگان پیـش بینـی کـرده کـه فهرسـت 
تأمین کننـدگان  فعالیـت  زمینه هـای  کامـل 
شـماره  نامـه  تصویـر  همـراه  بـه  خدمـات  و  کاال 
شـرکت   1398/08/18 مـورخ   99/340/17026
مذکـور در فایـل پیوسـت قابـل مشـاهده اسـت.

http://mci.ir/tamin
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برگزاری تمامی نمایشگاه ها 
با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی
نمایشگاه های  سهامی  شرکت  مدیرعامل 
مصوبه  از  ایران  اسالمی  جمهوری  بین المللی 
بالمانع  خصوص  در  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
بودن برگزاری نمایشگاههای تخصصی با رعایت 
گفت:  و  داد  خبر  بهداشتی  پروتکل های  کامل 
طبق این مصوبه برگزاری نمایشگاه ها در صورت 

رعایت پروتکل های تعریف شده، بالمانع است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از  شاتا، 
بهمن حسین زاده گفت: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا، از ابتدای امسال نمایشگاه بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران، اقدام به برگزاری سه نمایشگاه با رعایت 
تمامی پروتکل های بهداشتی تعیین شده نموده؛ این در 
حالی است که با پیگیری های صورت گرفته، 4 پروتکل 
اختصاصی با حضور متخصصین صنعت نمایشگاهی، 
وزارت بهداشت، هالل احمر و سایر عوامل دخیل در 

این حوزه طراحی و ابالغ شده است.
مرتبط  اصول  شامل  پروتکل  چهار  این  افزود:  وی 
و  سایت داران  بازدیدکنندگان،  غرفه سازان،  با 
راستا  این  در  اینکه  ضمن  است؛  مشارکت کنندگان 
طراحی  ویژه،  بسیار  مبنای  با  سایت داران  پروتکل 
و برای همه سالن ها، گیت های ورودی و خروجی و 

و  بدن  دمای  انسانی جهت سنجش  نیروی  استقرار 
مواردی از این دست، تهیه و به وزارت بهداشت ارسال 

شده است.
حسین زاده افزود: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی پس از تایید پروتکل تهیه 
روسای  و  کشور  سراسر  به  را  شده  تهیه  متن  شده 
و  نموده  ابالغ  ها  استان  پزشکی  علوم  دانشگاههای 
بین المللی  نمایشگاه  سوی  از  ابالغیه  این  همچنین 
صنعت  در  فعال  افراد  تمامی  به  اسالمی  جمهوری 

نمایشگاهی ارسال شده است.
کامل  رعایت  با  نمایشگاه  سه  برگزاری  از  وی 
پروتکل های بهداشتی خبر داد و در خصوص برگزاری 
این  برگزاری  گفت:  بهداشتی  و  شوینده  نمایشگاه 
نمایشگاه از جمله نمایشگاههای مرتبط با موضوع کرونا 
بوده و امکان عرضه آخرین دستاوردها و فناوری های 
مرتبط با این بیماری در آن فراهم شده بود، این در 
حالی است که این نمایشگاه به لحاظ توسعه صادرات 
و تحقق اهداف سال جهش تولید حائز اهمیت بود و 
قرار بود دستاوردها و تالش های صورت گرفته از سوی 
متخصصان و فعاالن عرصه را به نمایش بگذارند؛ این 
در حالی است که جو روانی ایجاد شده از سوی برخی 
افراد و در تضاد با اهداف سال جهش تولید و منویات 
رهبری و حتی برای مقابله با کرونا و حمایت از فعاالن 
بسته  برای  هیجانی  شرایط  یک  در  سالمت،  جبهه 
شدن نمایشگاه تخصصی شوینده و بهداشتی تصمیم 

گیری شد.
وی گفت: سه نمایشگاه برگزار شده شامل نمایشگاه 
صنایع  نمایشگاه  مرتبط،  صنایع  و  پنجره  و  درب 
سلولزی و نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای کرونا 
بود که در هر سه نمایشگاه ورود عموم مردم ممنوع 
بوده و با اطالع رسانی الزم و صدور کارت دعوت افراد 

در نمایشگاه حضور یافتند.

حمایت سازمان مدیریت 
صنعتی از استقرار کسب و 

کارهای دانش بنیان مولد جهش 
تولید/شرکت های متقاضی 

درخواست خود را ارایه دهند
مدیر همایش ها و بهره برداری از فضای سازمان 
مدیریت صنعتی از حمایت های ویژه این سازمان 
در راستای استقرار کسب و کارهای دانش بنیان 
مولد جهش تولید در سازمان مدیریت صنعتی 

خبر داد.
به گزارش شاتا، رضا کریمی افزود: تغییرات سریع 
در  گسترده  تغییرات  موجب  محیطی  و  تکنولوژی 
مدل های کسب و کار بنگاه های اقتصادی گردیده 
همگامی  و  پویایی  نوآوری،  از  ای  فزاینده  موج  و 
ثمره  و  است  نموده  ایجاد  را  دیجیتال  تحوالت  با 
و  بنیان  دانش  های  شرکت  ظهور  سریع  رشد  آن 

استارت آپ ها در کشور می باشد.
وی گفت: یکی از دغدغه های همیشگی این کسب 
استقرار  برای  اولیه  سرمایه  کمبود  نوپا،  کارهای  و 
شرکت در محیطی با زیرساخت های مناسب بوده 
است. امروزه صاحبان کسب و کارهای اقتصادی در 
پذیر  انعطاف  و  استاندارد  کاری  فضای  جستجوی 
تجهیزات  و  امکانات  حداکثر  و  هزینه  حداقل  با 

می باشند.
سازمان  فضای  از  برداری  بهره  و  ها  همایش  مدیر 
های  سیاست  به  توجه  با  افزود:  صنعتی  مدیریت 
خصوصا  کشور  در  تولید  جهش  از  دولت  حمایتی 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت 
مدیریت،  توسعه  های  رسالت  راستای  در  صنعتی 
تقویت و حمایت از کارآفرینی و رونق تولید، نسبت 
بنگاه  به  کاری  فضاهای  دادن  قرار  اختیار  در  به 
های کسب و کاردانش بنیان مولد جهش تولید در 

ساختمان شماره 2 خود اقدام می نماید.
های  شرکت  ها،  آپ  استارت  کرد:  عنوان  کریمی 
دانش بنیان، مراکز علمی و پژوهشی، شرکت های 
فعال در زمینه فناوری اطالعات، شرکت های فعال 
در زمینه مولفه های انقالب صنعتی چهارم و تحول 
 IOT پیاده سازی  در  فعال  دیجیتال، شرکت های 
در صنایع، انجمن ها و تشکلهای حرفه ای و سایر 
شرکت ها می توانند عالوه بر استقرار دفتر کسب 
و کار خود در فضاهای کاری ساختمان شماره 2 با 
امکانات وتجهیزات اداری کامل، از مزایای حضور در 
سازمان مدیریت صنعتی با بیش از نیم قرن سابقه 
و  مدیریت  توسعه  زمینه  در  صنعت  در  درخشان 
قرارگیری در محیط فعالیت سایرکسب و کارها ی 
دانش بنیان بهره مند شده و محیطی هوشمندانه، 
را  مدیریتی  دستاوردهای  آخرین  با  همگام  و  پویا 
برای موفقیت در کسب و کار خود را انتخاب نمایند.
وی ادامه داد: الزم است شرکت های دانش بنیان 
درخواست  حمایت،  این  از  برخورداری  متقاضی 
دبیرخانه  نمابر  به  مردادماه   25 تاریخ  تا  خودرا 
وجهت  نموده  88604343ارسال  شماره  به 
کاری  فضاهای  از  وبازدید  بیشتر  اطالعات  هرگونه 
سایت از  ویا  تماس   88054952 تلفن  شماره   با 

http://www.imicc.ir بازدید فرمایند.

http://www.imicc.ir
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وزیرنفت با حضور در کمیسیون 
انرژی مجلس به سواالت 

نمایندگان پاسخ گفت
تهران- ایرنا- وزیر نفت برای پاسخ به سواالت 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ارجاعی 
به  بود  انرژی حاضر شده  در جلسه کمیسیون 

سواالت نمایندگان پاسخ گفت
این  امروز  جلسه  درباره  نیاسر  شریعتی  مالک 
گفت:  نفت  وزیر  زنگنه  نامدار  بیژن  با  کمیسیون 
وزیر  پاسخ  به  انرژی  کمیسیون  امروز صبح  جلسه 
نفت به سواالت نمایندگان که به کمیسیون ارجاع 
سوی  از  اول  سوال  داشت.  اختصاص  بود،  شده 

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

حمایت از صنعت برق در کمیسیون انرژی دنبال می شود
تهران - ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: تالش می شود اجماع همگانی 

برای حمایت بیشتر از صنعت برق در کمیسیون انرژی حاصل شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا »کیوان مرادیان« در هنگام دیدار از مرکزپایش صنعت برق در محل شرکت مادر تخصصی 

تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران افزود: صنعت برق امروزه یکی از ضروری ترین نیازهای بشری است.
وی ادامه داد: امروزه هر کشوری که از برق مطمئن و پایدار برخودار است از یک رتبه باالی پیشرفت هم برخودار است.

مرادیان گفت: برق زیر ساخت اصلی ارتقای کیفیت خدمات است ضمن آنکه خود خدمت سهل و آسان است که راحتی را 
برای زندگی افراد فراهم می کند.

عضو کمیسیون مجلس ادامه داد: ناگزیر به توجه ویژه به این صنعت است تا بتواند بهتر و راحت تر خدمات مورد نیاز مردم را 
فراهم کند.

وی افزود: براین اساس تالش می شود تا نظر سایر اعضای کمیسیون به این صنعت جلب شده و یک اجماع همگانی برای 
حمایت بیشتر از این صنعت در صحن مجلس ایجاد شود.

تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس از مرکز پایش صنعت برق دیدار کرده 
و از نزدیک در جریان چگونگی عملکرد این مرکز، شاخص ها و محورهای پایش شرکت های برق، مدیریت بار شیکه، نحوه 

همکاری مشترکان در کاهش پیک، توسعه شبکه و... قرار گرفتند.
همچنین  این دیدار در خصوص راهکارهای اصالح اقتصاد صنعت برق، تامین مالی اصالح شبکه های فرسوده و... می بحث 

و تبادل نظر شد.

نماینده دشتستان درباره تاخیر در تکمیل فاز 11 
پارس جنوبی مطرح شد؛ آقای زنگنه دالیل تاخیر 
توانمندی  عدم  دلیل  ترین  عمده  که  کرد  بیان  را 
با  برخورد  امکان  عدم  و  وعده ها  خلف  و  پیمانکار 
از ناحیه وزارت نفت عنوان کرد و  پیمانکار دولتی 
نماینده دشتستان از پاسخ های وزیر قانع نشدند و 

سوال به شکل ملی به صحن ارجاع خواهد شد.
نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
با  ارتباط  در  دوم  سوال  افزود:  اسالمی  شورای 
قرارداد گازی ترکمنستان و حکم دیوان داوری بین 
المللی در این باره بود که وزیر نفت به جهت اینکه 
از جزئیات  در  توضیحات سوال کنندگان مواردی 
قرارداد و حکم داوری و موارد پیرامونی مطرح شده 
نیز  را  آنها  که  کرد  درخواست  بیشتری  وقت  بود، 
مستندات  و  دهند  پاسخ  سپس  و  کنند  بررسی 
خود درباره پاسخ های ارائه شده در جلسه را نیز به 

نمایندگان ارائه دهند.
شریعتی همچنین افزود: اعالم قانع شدن یا نشدن 
از  آینده موکول شد، سوال سوم  به  این سوال   از 
سوی نماینده رامیان و آزادشهر مطرح و طبق آیین 
نامه منطقه ای تشخیص داده شد. مقرر شد آقای 
نخعی به نمایندگی از اعضای کمیسیون موضوع را 
این  و  کنند  اعالم  به کمیسیون  را  نتیجه  و  دنبال 
سوال نیز مبنی بر قانع شدن یا نشدن از پاسخ های 

وزیر به آینده موکول شد.
به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  زنگنه  همچنین 
سوالی درباره وضعیت صنعت نفت و گاز در بورس 
و اینکه آیا سرمایه گذاری در این بخش را به مردم 
و  نفتی  شرکت های  داشت:  اظهار  می کند،  توصیه 
خیلی خوب  و  هستند  فعال  بورس  در  پتروشیمی 
سهام آن ها عرضه می شود، در واقع وضعیت خوب و 

قابل تاملی دارند.



شماره  2692 13 مرداد 99

5

اقتصاد ایران و جهان

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نود و هفتمین نشست 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:

چند صندوق پروژه مشتمل بر 
پروژه های دولتی و خصوصی تا 

اول مهر فعال می شوند
وزیر امـور اقتصادی و دارایی طی سـخنانی در 
نود و هفتمین نشست شـورای گفتگوی دولت 
و بخـش خصوصـی اظهار داشـت: توانسـتیم 
در سـایه همـکاری حکومـت بـا بخـش های 
خصوصـی، تعاونـی و غیـر دولتـی در اجـرای  
قانـون رفع موانع تولید، پنجـره واحد فیزیکی 

شـروع کسـب و کار را راه انـدازی کنیم.
بـه گـزارش روابط عمومـی سـندیکای صنعت برق 
ایـران بـه نقل از پایـگاه اطالع رسـانی دولت، دکتر 
فرهـاد دژپسـند بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: ایـن 
پنجـره واحـد ابتـدا در تهـران راه اندازی و سـپس 
در هفتـه گذشـته در چهـار اسـتان دیگـر عملیاتی 

شـد  و طبـق برنامـه، 12 اسـتان در هفتـه دولت و 
مابقـی اسـتانها نیـز تـا پایان مهـر ماه به سـرانجام 

رسـید. خواهد 
بـا  کـه  اقداماتـی  از  یکـی  داشـت:  اظهـار  وی 
همـکاری موثـر بخـش خصوصی در جهـت تعمیق 
بـازار سـرمایه اجـرا می شـود، افزایش عرضـه اولیه 
اسـت. در ایـن راسـتا ایـن آمادگـی وجـود دارد که 
تـا پایـان سـال 50 شـرکت خصوصـی را در بورس 

کنیم. پذیـرش 
وزیـر اقتصـاد تصریح کرد: در چهار ماه اول امسـال 
سـیزده هزار و هفتصـد میلیارد تومـان عرضه اولیه 
در بازار سـرمایه داشـته ایـم در حالی کـه این رقم 
بـرای کل سـال 1398، حـدود پنج هزار و سـیصد 

میلیـارد تومان بود.
دکتـر دژپسـند عنـوان کـرد: در هفتـه گذشـته؛ 
بـرای اولیـن بار، دو عرضـه اولیه در بـورس و اوراق 
بهـادار ایـران داشـتیم و ان شـاء اهلل ایـن رونـد را 

ادامـه خواهیـم داد.

وی بـا بیان اینکه افزایش شـناوری سـهام شـرکت 
هـای بورسـی؛ شـاخص دیگـر مـورد توجـه دولـت 
اسـت، گفـت: لـذا تالش مـا بر این اسـت، شـرکت 
هایـی کـه در بـورس پذیـرش مـی شـوند و یـا در 
حـال حاضـر در بـورس حضـور دارنـد، بـه افزایش 

شـناوری سهامشـان اقـدام کنند.
دژپسـند یـادآور شـد: خوشـبختانه در ایـن ارتباط 
یـک مصوبـه بسـیار مهـم از دولـت گرفتـه ایـم که 
تمـام شـرکت هـای دولتـی و نهـاد هـای عمومـی 
غیـر دولتـی را مکلف کرده اسـت، درصد شـناوری 
سـهام خـود در بـورس را حداقـل بـه 25 درصـد 
افزایـش دهنـد. وی تصریـح کـرد: یکـی از دالیلـی 
کـه این روزها شـاهدیم میزان شـناوری ها افزایش 

پیـدا کـرده بـه دلیـل همیـن مصوبه اسـت.
وزیـر اقتصـاد ادامـه داد: یـک الیحـه دو فوریتی به 
مجلـس شـورای اسـالمی داده ایـم کـه امیدواریـم 
تصویـب  بـه  آن  فوریـت  دو  هفتـه،  همیـن  طـی 
ایـن اسـت کـه شـرکت هایـی کـه  برسـد؛ و آن 
افزایـش سـرمایه بدهنـد و سـهامداران فعلـی آنهـا 
هـم از حـق تقـدم خودشـان صرفنظـر کننـد؛ 20 
درصـد افزایـش سـرمایه آنهـا مشـمول مالیـات بـا 

نـرخ صفـر می شـود.
اول مهـر، چندیـن صنـدوق  تـا  اعـالم کـرد:  وی 
پـروژه مشـتمل بـر پروژه هـای دولتـی و خصوصی 

فعـال خواهنـد شـد.
وزیـر اقتصاد در خاتمـه اظهار داشـت: توصیه ما به 
کسـانی که مـی خواهنـد به عنـوان خریدار سـهام 
در بـورس حضـور پیـدا کننـد، جـدای از اینکـه به 
نهـاد ناظـر سـازمان بورس اطمینان داشـته باشـند 
ایـن اسـت کـه اصـل "مطالعـه، مشـاوره و معامله" 
را فرامـوش نکـرده و چـه بـرای ورود و چـه بـرای 

خـروج از بـازار، هیجانـی تصمیـم گیـری نکنند.

با صدور احکامی از سوی وزیر اقتصاد

اعضای جدید هیأت نُّظار بانک 
مرکزی منصوب شدند

وزیر اقتصاد و امور دارایی طی احکامی جداگانه 
اعضای جدید هیأت نظار بانک مرکزی را منصوب 

کرد.
امور  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
احکامی  طی  دژپسند  فرهاد  دارایی،  و  اقتصادی 
اشرف  و  مرجانی  مهدی  مرادی،  علیرضا  جداگانه، 
به سمت  دو سال  به مدت  را  میری طامه  سادات 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  نظار  هیأت  عضو 

ایران منصوب کرد.
استناد  به  اقتصاد  وزیر  از سوی  احکام صادره  این 
صورتجلسه 11 تیر ماه سال جاری مجمع عمومی 
شده  صادر  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 

است.
نظار  است:  کرده  تأکید  احکام  این  در  دژپسند 
جدید بانک مرکزی در انجام کامل وظایف محوله 
بر اساس ماده 22 قانون پولی و بانکی کشور اهتمام 
ورزیده و گزارش های مربوط به عملکرد این بانک را 
به طور مستمر از طریق رئیس هیأت نظار به وزیر 

اقتصاد ارائه کنند.
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عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد:

آیا ایران واکسن کرونای روسیه 
را وارد می کند؟

اعالم  روسیه  مقامات  از  تعدادی  آنکه  از  پس 
دست  کرونا  واکسن  به  کشور  این  که  کردند 
یافته و حتی در ماه های پیش رو واکسیناسیون 
عضو  می زند،  کلید  کشور  این  در  را  سراسری 
اتاق بازرگانی تهران درباره امکان استفاده از این 

واکسن در ایران توضیحاتی را ارائه کرد.
ناصـر ریاحـی در گفـت و گـو با ایسـنا، با اشـاره به 
تفـاوت فراینـد واکسـن کرونا با واکسـن هایی مانند 
آنفوالنـزا توضیـح داد: در حـوزه واکسیناسـیون، ما 
دو مـدل اصلـی مواجه هسـتیم. یک مدل، واکسـن 
زدن بـه اختیار مردم اسـت، مانند واکسـن آنفوالنزا 
کـه با هماهنگی انجام شـده هرسـاله میـزان دوزی 
کـه در بـازار ایـران مورد نیاز اسـت از سـوی بخش 
خصوصـی وارد شـده و در بـازار عرضـه می شـود. 
نـوع دوم واکسـن اختیـاری نیسـت و همهـم مردم 
بایـد اسـتفاده کننـد. از ایـن رو مدیریـت این حوزه 

مسـتقیما در اختیار دولت اسـت.
وی ادامـه داد: در صورتـی کـه واکسـن نهایـی برای 
ویـروس کرونـا، پیدا شـده و تاییدیه رسـمی بگیرد، 
دولـت بایـد مذاکرات بـرای وارد کردن این واکسـن 

و در اختیـار مـردم قـرار گرفتـن آن را آغاز کند.
ایـن فعـال صنعـت دارو دربـاره میـزان اثربخشـی 
اظهـار  کرونـا،  ویـروس  برابـر  در  روسـیه  واکسـن 
کـرد: روسـیه جـزو کشـورهایی اسـت کـه در ایـن 
حـوزه رفتـار خـاص خـود را دارد. بـرای مثـال مواد 
بیولوژیـک واکسـن خـود را بـرای تسـت و آزمایش 
در اختیـار مراجـع بیـن المللـی قـرار نمی دهـد و از 
ایـن رو هیـچ نهـادی در خـارج از روسـیه نمی تواند 

کیفیـت و میـزان اثرگـذاری واکسـن ایـن کشـور را 
کند. تضمیـن 

ریاحـی اضافـه کـرد: در ایـران اسـتفاده از داروهـای 
کارشناسـان  تاییـد  بـه  نیـاز  قطعـا  ایـن چنینـی، 
وزارت بهداشـت و تاییـد مراجـع بیـن المللـی دارد 
امـا بـا توجـه بـه اینکه ایـن مراجـع چیـزی را تایید 
بـه  توصیـه  نیـز  ایرانـی  کارشناسـان  نکرده انـد، 
اسـتفاده از واکسـن روسـیه نمی کننـد و از ایـن رو 
فعـال برنامـه ای برای وارد کردن واکسـن این کشـور 

بـه ایـران وجود نـدارد.
وی دربـاره آخریـن وضعیت داروهایی کـه در درمان 
کرونـا می توانـد اثربخش باشـد نیـز گفـت: در وهله 
اول بایـد توجـه داشـت کـه ایـن ویـروس در حـال 
حاضـر هیـچ داروی قطعـی نـدارد و تمـام داروهـای 
مصرفـی تـالش کرده انـد که در مقابل رشـد شـدید 
بیمـاری مقاومت کنند که در بعضی موارد پاسـخگو 
بـوده اسـت. داروهایـی ماننـد رمدسـیویر کـه امروز 
ایـن  از  یکـی  شـده  وارد  آمریـکا  درمان هـای  در 
داروهاسـت. البتـه قیمـت داروی آمریکایـی بسـیار 
باالسـت و از ایـن رو دو شـرکت ایران تـالش خود را 
بـرای تولیـد ایـن دارو در داخل کشـور آغـاز کرده اند.

بـه گـزارش ایسـنا، در روزهـای گذشـته مقاماتـی 
از دولـت روسـیه اعـالم کردنـد کـه ایـن کشـور بـه 

واکسـن ویـروس کرونـا دسـت یافتـه اسـت.
دارد  امـکان  کـه  بـود  آمـده  نیـز  خبرهایـی  در 
واکسیناسـیون گسـترده در برابـر کرونـا از مهـر ماه 

بخـورد. کلیـد  روسـیه  در 
در هفته هـای گذشـته تعـدادی از شـرکت های بین 
المللی نیز از پیشـرفت خود در رسـیدن به واکسـن 
کرونـا خبر دادند، هرچند سـازمان بهداشـت جهانی 
هنـوز نتیجـه بخـش شـدن نهایـی هیچ یـک از این 

طرح هـا را تاییـد نکرده اسـت.
متن کامل

سامانه امالک با اطالعات 
وزارتخانه های نفت و نیرو 

تکمیل می شود
کارشناس مسکن تاکید کرد اگر وزارتخانه های 
نیرو، اطالعات و شناسه های کنتورهای  نفت و 
آب، برق و گاز را در اختیار سامانه ملی امالک 
این  اساس  بر  قبض ها  و  ندهند  قرار  اسکان  و 
سامانه صادر نگردد، نباید مجاز به اخذ هزینه 
بابت مصرف کنتورها از ساکنان یا مالکان باشند.
در  مسکن  حوزه  کارشناس  نوروزی،  ابوالفضل 
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  با  گفتگو 
ضمن اشاره به گام های مثبت برداشته شده توسط 
مجلس یازدهم در ارتباط با تصویب قانون مالیات بر 
خانه های خالی گفت: ماده 54 مکرر قانون مالیات 
رسیده  تصویب  به   1394 سال  در  مستقیم  های 
اجرایی  های  ضمانت  نداشتن  خاطر  به  که  است 
مناسب، عدم توانایی جهت شناسایی خانه خالی و 

نرخ غیر بازدارنده آن قابلیت اجرایی نداشت.
قانون  اظهاری در  تایید فرآیند خود  *ضمانت های 

مالیات بر خانه های خالی
نکته  این  بر  تاکید  با  این کارشناس حوزه مسکن، 
خوداظهاری  پایه ی  بر  مجلس  اصالحی  طرح  که 

اطالعات  تایید  جهت  تضامینی  گرفتن  نظر  در  و 
موفق  کشورهای  همه  گفت:  است،  خوداظهاری 
بر  مالیات  ابزار  با  بازار مسکن که  در حوزه کنترل 
بازار  به  را  خالی  های  خانه  توانسته اند  خالی  خانه 
عرضه کنند، از روش خوداظهاری با در نظر گرفتن 

تضامینی جهت اجرای آن استفاده کرده اند.
مجلس  طرح  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
خوداظهاری  جهت  هایی  ضمانت  چه  یازدهم، 
مالکان و ساکنان در نظر گرفته شده است؟ افزود: 
جهت  ضمانت هایی  طرح،  این  اصلی  بخش  دو  در 
گرفته  نظر  در  ساکنان  و  مالکان  خوداظهاری 
که خدمات  است   7 تبصره  بخش  است. یک  شده 
دستگاه ها صرفا بر اساس اقامتگاه اصلی ثبت شده 
صورت  کشور  اسکان  و  امالک  ملی  سامانه  در 
در  که  باشد  می   5 تبصره  دیگر  بخش  و  می گیرد 
که  مسکونی  »واحدهای  است:  آمده  تبصره  این 
اطالعات اقامت و مالکیت آن ها در سامانه امالک و 
اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی 
محسوب می شوند« و به تبع آن مالک این واحدها 

مشمول مالیات بر خانه های خالی می شوند.
*لزوم ثبت اطالعات دو وزارت خانه نفت و نیرو در 

سامانه ملی امالک و اسکان
خوداظهاری  سنجی  صحت  با  ارتباط  در  نوروزی، 
برای آن دسته از واحدهای مسکونی که روند قانونی 
واحدهای  این  اطالعات  و  نکرده  طی  را  ساخت 
بیان  نیست،  اختیار  در  کامل  طور  به  را  مسکونی 
یک  احراز  جهت  اطالعات  مهم ترین  از  یکی  کرد: 
واحد مسکونی، وجود اطالعات کنتورهای آب، برق 
و گاز است که این اطالعات در اختیار وزارت خانه 
دستگاه های  این  بنابراین  است.  نفت  و  نیرو  های 
کنتورها  تمامی  اطالعات  و  شناسه ها  باید  اجرایی 
را به صورت بر خط در اختیار سامانه ملی امالک و 

https://www.farsnews.ir/news/13990514000668/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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متن کامل

در حالی که در معامالت دیروز بورس، شاخص 
کل وارد کانال 2 میلیون واحدی شده بود، امروز 
به دلیل اختالل هسته معامالت، بازار با کاهش 
به  ورود سرمایه روبه رو شد و شاخص مجددا 

کانال 1.۹ میلیون بازگشت.
اداره  از سال 89 به بعد،  به گزارش خبرنگار مهر، 
کل فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار 
که  کرد  اقدام  اتوس  افزار  نرم  به خریداری  نسبت 
در تمام سال های پس از استفاده از این نرم افزار، 
بوده  رو  روبه  ایراداتی  با  معامالت  هسته  همواره 
است اما از آنجایی که بازار سرمایه با معامله گران 
افزاری  نرم  باگ  این  داشت،  سروکار  محدودی 
طی  اما  نبود  عمومی  افکار  توجه  مورد  گاه  هیچ 
ماههای گذشته با رونق تاریخی معامالت بورس و 
این  بازار،  این  به  از سهامداران خرد  ورود بسیاری 

اختالالت تشدید شد.
هرچند که تالش های تیم نرم افزاری سازمان بورس 
توانست باگ نرم افزاری اتوس را تا حدودی اصالح 
و  نرسید  صفر  به  گاه  هیچ  مشکالت  این  اما  کند 
مرتفع نشد؛ حتی بارها این نرم افزار با هزینه های 
باال آپدیت و به روز رسانی شد ولی این باگ از بین 

نرفت.
از یک سو - که شرکت  افزایش تحریم ها  با  نهایتاً 
از  و  نشد-  آن  اصالح  به  حاضر  کننده  پشتیبانی 
در  بورس  معامالت  حجم  افزایش  دیگر،  سوی 
یکسال گذشته، رفته رفته ایرادات هسته معامالت 
گذاران  سرمایه  برای  روزمره  و  دائمی  چالشی  به 

بورسی تبدیل شد.
معامالت، سینک  در هسته  اختالل  این  بروز  علت 
با  مشتری  گیری  سفارش  و  درخواست  نشدن 

این صورت که  به  افزار است  نرم  و  حافظه سامانه 
ثبت می کند؛  را  فروش  یا  مشتری، سفارش خرید 
نمی تواند  افزار  نرم  حافظه  در  اینکه  دلیل  به  ولی 
سینک و »بر هم نشست« داشته باشد، پیام خطا به 

سفارش دهنده ارسال می کند.
اطالعات  پردازشگر  همان سیستم  معامالت  هسته 
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، یک ابر سامانه پیچیده محسوب می شود.
معامالت،  هسته  اختالل  سرمایه:  بازار  کارشناس 

ریسک معامالت را افزایش داده است
در  سرمایه  بازار  کارشناس  رباطی  محمود  مهدی 
هسته  مشکالت  درباره  مهر  خبرنگار  با  گفت وگو 
فکر  گذاران  سرمایه  برخی  داشت:  اظهار  معامالت 
می کنند مشکالت و ایراداتی که در هسته معامالت 
بروز می کند به خاطر عدم سرمایه گذاری سازمان 
بورس در این حوزه است و اعالم می کنند که چرا 
معامالت  از  بورس  کارمزدی که سازمان  علی رغم 
اقدام  جدید  سامانه  خرید  برای  می کند،  دریافت 

نمی شود.
وی افزود: این در حالی است که 90 درصد مشکالت 
هسته  برمی گردد؛  تحریم ها  به  معامالت  هسته 
معامالت بورس 90 درصد کشورها از 2 یا 3 شرکت 
بین المللی خریداری می شود که پشتیبانی و به روز 

رسانی ها را هم همین شرکت ها انجام می دهند.
ادامه  بورس  کارگزاری  شرکت های  کانون  عضو 
داد: شرکتی که هسته معامالت را به ایران واگذار 
کرده، به دلیل تحریم های ظالمانه علیه ایران حاضر 
از  سامانه،  این  که  آنجایی  از  نیست  آن  آپدیت  به 
امکان  است،  برخوردار  باالیی  بسیار  پیچیدگی 
اصالح و به روز رسانی آن هم در داخل وجود ندارد.

وی یکی دیگر از عواملی که موجب فشار مضاعف به 
سامانه و تشدید اختالالت می شود را پیشنهادگیری 
و معامله مستقیم سرمایه گذاران و سهامداران در 
که  است  حالی  در  این  و گفت:  کرد  عنوان  بورس 
کارگزاری ها  به  گذاران  سرمایه  کشورها،  دیگر  در 
سفارش خرید یا فروش می دهند و کارگزاری برای 

آنها معامالت را انجام می دهد.
مستقیم  ورود  سرمایه،  بازار  کارشناس  گفته  به 
شدن  حجیم  سبب  معامالت،  به  گذاران  سرمایه 
حالی  در  این  و  شده  اطالعات  پردازش  هسته 
است که هسته معامالت امکان پاسخگویی به همه 

کاربران را ندارد.
وی این اتفاق را سبب وارد آمدن آسیب هایی نسبتاً 
اتفاق  جدی به اصل معامالت دانست و افزود: این 
ریسک فعالیت در بازار را افزایش داده و امکان مظنه 
گیری را از کاربران گرفته است. درنتیجه معامالت 
افت کرده و بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند 
در روزهایی که بازار با اختالل هسته معامالت روبه 

رو است، وارد فضای خرید و فروش سهام نشوند.
سامانه معامالت دو هسته ای می شود

علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران نیز در واکنش 
بورس  سازمان  تدبیر  و  معامالت  اختالل هسته  به 
برای حل این چالش گفت: برای رفع مشکالت در 
انجام  بنیادین  تغییراتی  زودی  به  معامالت  سامانه 
به  تهران  بورس  بازار  در  حاضر  سهام  می دهیم. 
در  سامانه  مشکالت  و  زیاد  تراکنش های  واسطه 
کوتاه مدت و خیلی موقت در دو تایم زمانی معامله 

می شوند.
دو  در  صنایع  تغییرات،  این  در  گفته صحرایی،  به 
سفارش  جداگانه  معامالتی  دوره  و  مختلف  زمان 
گیری می شوند. بخشی از معامالت در زمان زودتر 
شروع می شود از سوی دیگر، صنایعی که بیشترین 

مهر گزارش می دهد

افزایش ریسک سرمایه گذاران بورس به دلیل اختالل هسته معامالت

https://www.mehrnews.com/news/4989975/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
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صدور و تمدید کارت بازرگانی 
صادرکنندگانی که رفع تعهد 

ارزی نکردند ممنوع شد
تعهد  رفع  که  صادرکنندگانی  بازرگانی  کارت 
شهریورماه   31 تا  حداکثر  باشند  نکرده  ارزی 

دو شیوه تعامل سهامداران با 
صندوق های پروژه/ طرح های 

نیمه تمام را به صندوق های 
پروژه بسپارید

صندوق پروژه یک نهاد مالی است که بر اساس 
قانون اوراق بهادار تشکیل می شود و ایجاد آن 
اوراق  و  بورس  سازمان  از  مجوز  اخذ  به  منوط 

بهادار است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
تامین  راه های  انواع  از  یکی  پروژه ها  صندوق 
از  بسیاری  حاضر  حال  در  می تواند  که  است  مالی 
مشکالت کشور را در این زمینه برطرف کند. جمع 
آوری سرمایه های خرد و ایجاد بستری برای تکمیل 
پروژه های نیمه تمام یکی دیگر از مواردی است که 

با این صندوق ها می توان امیدوار به حل آن بود.
ایران  انرژی  بورس  مدیرعامل  حسینی،  علی  سید 
منافع  هم  تواند  می  ها  صندوق  این  است،  معتقد 
سرمایه گذار و هم منافع دولت و بخش خصوصی را 
در صورتی که به درستی اجرایی شود، تامین کند. 
در ادامه گفت و گوی فارس با حسینی مدیرعامل 

بورس انرژی را می خوانید:
چرا در سازمان بورس و مخصوصا بورس انرژی به 

مالی  تامین  برای  پروژه ها  از صندوق  استفاده  فکر 
پروژه های این بخش افتادید؟

حسینی: تحریم های ظالمانه علیه کشور باعث شده 
سرمایه گذاری و جذب منابع مالی در بخش انرژی 
با مشکل مواجه شود؛ ولی بخش انرژی برای جذب 
باالیی  بسیار  پتانسیل  و  سرمایه همچنان جذابیت 
دارد. در گذشته برای تامین مالی پروژه ها مخصوصا 
پروژه های حوزه انرژی راهکار های محدودی وجود 
جذب  مستقیم  ابزار  تنها  مشارکت  اوراق  و  داشت 

سرمایه های مردمی بود.
شرکت های  توسط  معموالً  مشارکت  اوراق  انتشار 
بزرگ انجام منتشر می شد و در صورتی که پروژه ای 
از قبل وجود داشت، می توانستیم از این روش برای 

تامین مالی استفاده کنیم.
برای  مالی  منابع  تامین  و  مشارکت  اوراق  فروش 
به  این طریق مشکل خاصی داشت که  از  پروژه ها 

سراغ صندوق پروژه ها رفتید؟
حسینی: بله. یکی از اصلی ترین مشکالت این شیوه 
تامین مالی این بود که به صورت دقیق قابلیت رصد 
سرمایه  مبالغ  کرد  هزینه  میزان  و  نحوه  پیگری  و 
گذاری شده، وجود نداشت. به عبارت دیگر، مشخص 
نبود مبالغ پرداخت شده توسط مردم چگونه در این 
پروژه صرف می شود و پروژه در چه مرحله ای قرار 
دارد. زمانی مشکل حادتر می شد که اصال مشخص 
نبود این مبالغ جمع آوری شده که از فروش اوراق 
مشارکت برای یک پروژه خاص به دست آمده، آیا 
در همان پروژه خاص هزینه می شود؟ مشکل آخر 
هم مربوط می شد به این مساله که با پایان یافتن 
پروژه سود مشارکت افراد که در این پروژه سرمایه 
گذاری کرده بودند، به درستی محاسبه نشده و به 

آنها پرداخت نمی شد.
نتیجه  این  به  بورس  سازمان  در  دالیل  همین  به 

تعلیق می شود.
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فارس 
وضعیـت کارت هـای بازرگانـی کـه تعهـدات ارزی 

خـود را انجـام نـداده انـد تعییـن تکلیف شـد.
 بـر اسـاس این گـزارش حمیـدزاد بـوم رئیس کل 
سـازمان توسـعه تجـارت در نامـه ای اعـالم کـرد: 
کارگـروه  هفتمیـن  و  ششـمین  جلسـات  حسـب 
اجـرای  راسـتای  در  و  تجـاری  سـوءرفتار  پایـش 
بنـد 4 تصمیمـات جلسـه 152 سـتاد هماهنگـی 
اقتصـادی دولـت مبنـی بـر ایجـاد سـاز و کارهـای 
تشـویقی و تنبیهی الزم جهت بازگشـت ارز حاصل 
و  ارزی  تعهـد  دارای  صادرکننـدگان  صـادرات  از 
همچنیـن بسـته سیاسـتی نحـوه رفـع تعهـد ارزی 
ارز صادراتـی ایفـا نشـده سـالهای 97 و 98 بانـک 
تیرمـاه سـال 99 تصمیمـات  مرکـزی مـورخ 25 

کارگـروه طبـق شـرح زیـر ارسـال مـی گـردد.
1- بانـک مرکـزی فهرسـت افـراد دارای تعهـدات 
ارزی تـا پایـان تیرمـاه 99 را مطابـق نامـه شـماره 
بـه   99 اردیبهشـت   9 مـورخ   2529/100/99

نمایـد. ارسـال  کارگـروه  دبیرخانـه 
2- باعنایـت به ارسـال لیسـت بانـک مرکزی کارت 
بازرگانـی افـراد دارای تعهـدات ارزی مطابق جدول 

ذیـل تعلیق مـی گردد.
3- صـدور و تمدیـد کارت بازرگانـی بـرای کلیـه 
اسـامی معرفـی شـده کمتـر از 70 درصـد ایفـای 
تعهـدات ارزی بانـک مرکزی تا زمـان رفع تعهدات 

ممنـوع می باشـد.
4- در خصـوص واحدهـای تولیـدی مقـرر گردیـد 
تـا آخریـن وضعیـت ایفـای تعهـدات ارزی واحدها 
از بانـک مرکـزی تـا تاریـخ 31 شـهریور 997 و در 
اولین جلسـه کارگـروه مطـرح و در خصوص تعلیق 

یـا ابطـال کارت اتخـاذ تصمیـم گردد.
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یادداشت

متن کامل

5 توصیه برای داشتن کسب وکاری پایدار

راز بقا در تالطم های پیش بینی 
نشده

در دورانی قرار داریم که شروع یک کسب وکار، 
از  چالش آفرین.  هم  و  است  هیجان انگیز  هم 
آنجا هیجان انگیز است که امکانات امروز بسیار 
بیشتر از گذشته است و شرکت ها به طیف بسیار 
گسترده ای از ابزارها برای بازاریابی، برندسازی، 
حسابداری و ... دسترسی دارند. از طرف دیگر، 
از آن جهت چالشی است که فعالیت به شیوه 
سنتی چندان امکان پذیر نیست و موفقیت هیچ 
شرکت و کسب وکاری تضمین شده نیست؛ حتی 
که  شرکت هایی  اکنون  امروز.  موفق ترین های 
مورد قبول جامعه باشند، با تصاحب سهم بازار 

دیگران، آنها را به حاشیه می رانند.
با این شرایط، چگونه می توان کسب وکار خود را در 

هیچ  که  البته  کرد؟  بیمه  آینده  تالطم های  مقابل 
راهی برای پیش بینی موانع پیش رو وجود ندارد، اما 
می توان آمادگی خود را برای شرایط جدید باال برد. 
در زیر، چند توصیه برای بقای کسب وکار شما در 

خالل مشکالت آورده شده است:
 از مشکالت گذشته خود استفاده کنید

بر  غلبه  با  اما  نیست  مصون  اشتباه  از  هیچ کس 
گرفتن  درس  و  خود  بزرگ  و  کوچک  اشتباهات 
برای  اتکاتری  قابل  آینده  می توانید  آنها،  از 
مانند  گذشته،  اشتباهات  بزنید.  رقم  کسب وکارتان 
سنگ های بزرگ و نتراشیده ای هستند که در هنگام 
بنای یک ساختمان، ظاهر می شوند. در چنین حالتی 
با توجه  یا آنکه  بنا را متوقف کرد  می توان ساخت 
داد.  ادامه  فعالیت  به  شده،  ظاهر  بزرگ  سنگ  به 
این سنگ و دشواری پدید آمده، می تواند شالوده ای 
محکم برای بنایی بلندمرتبه باشد. گاهی هم ممکن 
است بتوان با توجه به ویژگی های آن، ساخت بنا را 

ادامه داد و از آن به عنوان یک ستون یا حتی دیوار 
استفاده کرد. در هر صورت، قرار نیست مشکالت و 
تحمیل  کسب وکار  یک  به  که  شکست هایی  حتی 
کردن  رها  و  آن  فعالیت های  توقف  باعث  می شود، 
شکست،  هر  حالت،  بدترین  در  باشد.  مسیر  ادامه 
درسی ارزشمند در خود نهفته دارد. به همین دلیل 
است که برخی از شرکت های امروز، حتی جایزه به 
عنوان »بهترین شکست سال« در نظر گرفته اند تا 
کارکنانشان شکست ها و اشتباهات خود را با دیگران 
این صورت، می توان مطمئن  در میان بگذارند. در 
شد درسی که مبالغ سنگینی صرف آن شده است 
به  است،  گرانقیمت  آموزشی  دوره  یک  مانند  و 
گرفتن  درس  است.  رسیده  کارکنان  همه  گوش 
موشکافی  و  گذشته  شکست های  و  مشکالت  از 
را  می تواند شما  این مشکالت،  وقوع  دالیل  درباره 
خردمندتر کرده و در مقابل مسائل جدید توانمندتر 
سازد. با چنین کاری، می توانید برنامه ریزی بهتری 
و  فروش  برای  بهتری  پیش بینی  کسب وکار،  برای 
داشته  سازمانی  و  مالی  ریسک های  حداقل سازی 

باشید.
 تعیین ریسک ها و مدیریت آنها

شما نمی توانید کسب وکار خود را از هر اتفاقی که 
حال،  این  با  کنید.  مصون  دهد،  رخ  است  ممکن 
خطراتی  بالقوه،  ریسک های  شناسایی  با  می توانید 

را که متوجه شرکت است، کاهش دهید. چگونه؟
نخست، با ارزیابی عواملی که چنین مشکالتی ایجاد 
می کنند. پس از آنکه یک ریسک بالقوه را شناسایی 
آن  افتادن  اتفاق  از  جلوگیری  برای  کاری  کردید، 
کارکنان  کمک  از  استفاده  با  سپس  دهید،  انجام 
که  زمانی  کنید.  مدیریت  را  ریسک  آن  نیز  خود 
کارکنان خود را در پیشگیری از ریسک های بالقوه 
به یاری می طلبید، احساس همبستگی بین اعضای 

شما  دوش  بر  که  باری  و  می یابد  افزایش  شرکت 
است، سبک تر می شود. همبستگی کارکنان، همواره 
عامل مهمی در موفقیت است. بررسی ها نشان داده 
است حتی در زمان بحرانی که شرکت ها را تهدید به 
ورشکستگی می کند، کارکنان ترجیح می دهند همه 
به یک اندازه از حقوقشان کسر شود )همبستگی و 
اتحاد( تا آنکه حقوق عده ای حفظ شده و تعدادی 
مواقع  از  بسیاری  در  صورت،  هر  در  شوند.  اخراج 
مدیریت  و  به شناسایی  کارکنان  با کمک  می توان 
بحرانی  از  پیش  و  پرداخت  احتمالی  ریسک های 

شدن شرایط، اقدامی انجام داد.
که  شوید  متوجه  است  ممکن  مثال،  عنوان  به   
از  احیای شرکت پس  برای  برنامه ای  هیچ  تاکنون 
فجایع احتمالی تدوین نکرده اید. در چنین حالتی، 
به دنبال خواهد  را  پیامدها  یک بحران شدیدترین 
حمله  یک  است  ممکن  مثال،  عنوان  به  داشت. 
سایبری کوچک به سرورهای شما، مشکالتی جدی 
برایتان ایجاد کند. با شناسایی این ریسک، از یک 
شرکت متخصص برای افزایش امنیت شبکه خود و 
امنیت  اصول  درباره  کارکنانتان  آموزش  همچنین 

سایبری کمک بگیرید.
 برند خود را اعمال کنید

که  می شوند  مشاهده  بسیاری  کسب وکارهای 
آنچنان درگیر جذب مشتری می کنند  را  ذهنشان 
فراموش  آنها  می شود.  فراموششان  کار  اصول  که 
خود  برای  تجاری  نشان  و  برند  یک  که  می کنند 
ایجاد کنند. ایجاد یک برند، بسیار مهم است؛ چراکه 
می آید.  به حساب  و شخصیت شرکت شما  هویت 
با شرکت و  از مولفه های بصری مرتبط  برند شما، 
می شود  ترکیب  زبانی  کلمات(  و  )لحن  همچنین 
که در تبلیغات محصوالت و خدمات خود استفاده 

می کنید.

تجربه ای عالی با مدیریت دستاوردهای مشتری

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3678875-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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نگاه آخر

جشنواره ملی ازدواج اقوام ایران زمین به صورت مجازی

https://www.irna.ir/photo/83895064/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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