
واحد اطالعات اکونومیست خسارت ناشی از تغییرات اقلیمی 
برای اقتصاد جهانی را تا ســال ۲۰۵۰ حدود هشت تریلیون 

دالر برآورد کرد.
واحد اطالعات اکونومیست در گزارش روز چهارشنبه خود از 
تغییرات اقلیمی هشدار داده است که با افزایش گرم شدن کره 
زمین رشد اقتصادی کشورها تحت تاثیر قرار گرفته و نابودی 
زیرساخت ها بر اثر سیل و طوفان باعث تحمیل خسارت های 

سنگینی به کشورهای مختلف شده است.

اکونومیست با بررســی متغیرهای کالن اقتصادی ۸۲ کشور 
جهان دریافته است که تا پایان سال ۲۰۵۰ در نتیجه تغییرات 
اقلیمی حدود سه درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهان 

کاهش خواهد یافت.
در بین مناطق مختلف جهان، قاره آفریقا بیشترین آسیب پذیری 
و آمریــکای شــمالی کمترین آســیب پذیــری را از تغییرات 
اقلیمی متحمل خواهند شــد؛ به گونه ای که رشــد اقتصادی 
آفریقا تحت تاثیــر این تغییــرات تا ســال ۲۰۵۰ حدود ۴.۷ 

درصد کمتر خواهد شــد. جان فرگوســن - مدیر تحلیل داده 
در اکونومیست - با اشــاره به این که کشــورهای فقیر بیش از 
کشورهای ثروتمند تحت تاثیر این تغییرات جوی قرار خواهند 
گرفت، افــزود: کشــورهای ثروتمند می توانند تــا حد زیادی 
در برابر تغییرات اقلیمــی مقاومت کنند اما این مســاله واقعا 
 یک ریســک بزرگ برای کشــورهای در حال توســعه و کمتر
 توسعه یافته اســت.  در شرایطی که کار ســختی در مبارزه با 
نابرابری داریم این مشکل هم به مشکالت قبلی افزوده شده است.

در بین کشــورهای مختلف، آنگوال بیشــترین اثرپذیری از 
تغییرات اقلیمی در جهان را داشته است؛ به گونه ای که طبق 
پیش بینی واحد اطالعات اکونومیســت، رشد اقتصادی این 
کشور تحت تاثیر این وقایع تا سال ۲۰۵۰ حدود ۶.۱ درصد 
کاهش پیدا خواهد کرد. نیجریه بــا ۵.۹ درصد، مصر با ۵.۵ 
درصد، بنگالدش با ۵.۴ درصد و ونزوئــال با ۵.۱ درصد دیگر 
کشورهایی هستند که بیشترین آسیب پذیری را از تغییرات 
اقلیمی خواهند دید. اکونومیست در بخش دیگری از گزارش 

خود پیش بینی کرده اســت که حجم تولید ناخالص داخلی 
جهان تا ســال ۲۰۵۰ به ۲۵۰ تریلیون دالر برســد. در بین 
کشورهای مختلف، آمریکا و کانادا کمترین تاثیر را از تغییرات 

اقلیمی خواهند دید.
طبق اعالم فرگوســن، کاهش رشــد اقتصادی جهان در اثر 
تغییرات اقلیمــی اکنون از حرف گذشــته و به مرحله عمل 
رسیده است. کشورهای در حال توسعه نمی توانند به تنهایی 

از پس این ریسک بر بیابند و نیاز به کمک فوری دارند.

با تغییر رمز دوم کارت های بانکی از ایستا به پویا 
)یک بار مصرف( برخی کالهبرداران شگردهای 

جدیدی را به کار گرفته اند.
بر اساس اعالم بانک مرکزی رمز دوم پویا از ابتدای 
دی ماه ســال جاری الزامی می شود و مشتریان 
بانکی برای اســتفاده از خدمات این رمز، نسبت 
به دریافــت رمز دوم به جای رمز ایســتای خود 

اقدام کنند.
در این میان برخی کالهبرداران که پیش از این نیز 
با استفاده از روش های فیشینگ، اقدام به دریافت 
اطالعات و سوء اســتفاده مالی از حساب مردم 
می کردند، با ارسال پیامک، طراحی نرم افزارهای 

مشــابه و ... ســعی در سوء اســتفاده از حساب 
مشتریان بانک ها را دارند.

در همین راســتا، بانک ملی ایران در راســتای 
حفظ منافع مشــتریان، نســبت به شگردهای 
جدید کالهبرداران به دلیل داغ بودن بازار نصب 
رمزهای یکبار مصرف هشدار داده و گفته است 
که کالهبرداران با شــگردهایی در تالش اند تا از 
این فضا جهت دریافت اطالعات کارت اقدام کنند.

این بانــک به مشــتریان خود تاکیــد کرده که 
فعال ســازی برنامه »رمز یک بــار مصرف ۶۰« 
صرفا از طریق دانلود از ســایت رســمی بانک به 
آدرس bmi.ir صورت گرفتــه و از هیچ صفحه 

دیگری اقدام به دانلود و نصب نشــود. همچنین 
مشــتریان این بانک که دارای گوشی هوشمند 
نیســتند، می توانند با اســتفاده از کد دستوری 
 #۶۰*۷۳۷* اقــدام بــه دریافت رمــز یک بار

 مصرف کنند.
به این ترتیب یکی از روش هایی که کالهبرداری 
از مشــتریان بانکی را تا حد چشم گیری کاهش 
می دهد، دانلودو نصب اپلیکیشــن های بانکی از 
طریق سایت رســمی بانک اســت و برای نحوه 
دریافت پیامکی رمز دوم پویا نیز مشــتریان هر 
بانک بهتر است به سایت رســمی بانک خود یا 

شعب بانکی مراجعه کنند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشــموالن طرح حمایت 
معیشــتی وزارت رفاه درباره اینکه آیا افرادی که اخیرا 
از فهرست یارانه بگیران حذف شده اند مشمول دریافت 
بســته جدید خواهند بود یا خیر؟ گفت: افرادی که به 
دلیل آزمون وسع، مشخص شــد که وسع مالی باالیی 
دارند و در زمره سه دهک باالی درآمدی هستند قطعا 
مشمول بســته حمایتی جدید نخواهند بود. حسین 
میرزایی  ضمن اعالم اینکه ســامانه #۶۹۶۳* اواسط 
هفته آتی به منظور کسب اطالع از وضعیت دریافت بسته 
حمایتی دولت فعال خواهد شد اظهار کرد: جزئیات دقیق 
از زمان آغاز به کار این سامانه را متعاقبا به مردم اطالع 
رسانی می کنیم. وی در پاسخ به پرسشی درباره فهرست 

مشموالن دریافت بسته حمایتی اعم از کارگران فصلی، 
دستفروشان، دختران مجرد و ... گفت: هر آن کس که 
دارای کد ملی باشد بنابر بررســی وسع مالی خانوارها 
چنانچه افراد در زمره سه دهک باالی درآمدی نباشند 
می توانند مشــمول این طرح قرار بگیرند و درخواست 
خود را برای دریافت این بسته حمایتی ارائه کند تا پس از 
بررسی شاخص ها و استانداردهای موجود، مشمول بودن 
یا نبودن وی را اعالم کنیم. دریافت بسته ها ابدا قشری 
نیست که بگوییم یک قشر مشمول هستند و قشر دیگر 
مشمول نیستند. سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن 
طرح حمایت معیشتی وزارت رفاه درباره اینکه آیا افرادی 
که اخیرا از فهرست یارانه بگیران حذف شدند مشمول 

دریافت بسته جدید خواهند بود یا خیر؟ گفت: افرادی که 
به دلیل آزمون وسع، مشخص شد که وسع مالی باالیی 
دارند و در زمره سه دهک باالی درآمدی هستند قطعا 
مشمول بسته حمایتی جدید نخواهند بود. وی درباره 
زوجینی که به تازگی ازدواج کرده اند نیز گفت: اگر هنوز 
یارانه شان را از خانواده شــان جدا نکرده باشند و یارانه 
شان وصل باشد که مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر یارانه 
شان قطع شده باشد و یا قصد داشته باشند حساب یارانه 
خود را تفکیک کنند باید به پلیس ۱۰+ مراجعه و پرونده 
تشکیل بدهند و مراحل الزم را طی و سپس اطالعات 
خود را با ذکر دلیل در سامانه ای که اعالم خواهیم کرد، 

وارد کنند تا مراحل الزم طی شود.

ســخنگوی شــرکت ملی نفت فرآورده های نفتی 
گفت: براساس مصوبه هیات دولت خودروهای باالی 
۲۵ سال و موتورسیکلت های باالی ۱۰ سال کارت 

سوخت به آن ها تعلق نمی گیرد.
به گزارش ایســنا، فاطمــه کاهی  با بیــان این که 
براســاس آیین نامه هیات دولت خودروهای دارای 
شرایط فرسودگی نه تنها کارت سوخت شان ابطال 
می شــود، اظهار کرد: برای این مساله کارگروهی 

تشکیل شده بود که در نهایت هیات دولت در مورد 
آن تصمیم گیری کرد.

براساس آیین نامه هیات دولت خودروهای سواری 
شخصی با عمر ۲۵ سال، سواری دولتی با عمر ۱۵ 
سال، تاکسی با عمر ۱۰ ســال، مینی بوس با عمر 
۱۵ سال، اتوبوس درون شــهری با عمر ۱۰ سال، 
اتوبوس برون شهری با ۱۵ سال، کامیون و کشنده با 
۱۵ سال عمر، وانت با ۱۵ سال، موتورسیکلت با ۱۰ 

سال و سایر وسائل نقلیه با گذشت ۲۵ سال از تاریخ 
ســاخت به عنوان خودروی فرسوده و از رده خارج 

محسوب می شوند.
براســاس این تصمیم که از ســال ۱۳۸۸ تاکنون 
جاری اســت تمام وســائل نقلیه ای که شــامل 
این قانون می شــوند امکان برخــورداری از کارت 
 ســوخت را ندارند و بایــد از ســهمیه آزاد بنزین

 استفاده کنند.

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، با وجود آنکه در مهرماه 
امسال تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی تهران به ۳۴۰۰ واحد 
رسیده و نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته، اما نسبت به 

ماه مشابه سال گذشته ۶۳.۷ درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس گزارش مرکز آمار اتاق تعاون ایران، 
بررسی های آماری در بخش ساختمان در مهرماه سال جاری نشان 
می دهد که عدد شاخص مدیران خرید )شــامخ( کل در بخش 
ساختمان ۴۴.۳ بوده است. عدد شامخ، شاخص مدیران خرید است 
که )PMI( یا Purchasing Manager’s Index نام دارد و 
یکی از مهم ترین شــاخص های اقتصادی است که مورد پذیرش 
اکثر کشورهای توسعه یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ 
برای حدود ۲۹۰۰۰ بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور 

دنیا محاسبه و منتشر می شــود. این شاخص که بر اساس پایش 
پرسشنامه ای به دست می آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط 
اقتصاد کالن به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های ساختمان، 

صنعت و خدمات ارائه می دهد.
به موجب نتایج به دست آمده در بخش ساختمان در مهرماه سال 
جاری در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، این عدد برای مهرماه 
معادل ۴۴.۳۰ است که نشان می دهد وضعیت بخش ساختمان 
 نســبت به ماه قبل روند آرامی داشــته و این وضعیــت در اکثر 
زیربخش های این شــاخص قابــل مالحظه اســت. بنابر اعالم 
فعاالن اقتصادی این صنعت، مقــدار تولید یا ارائه خدمات با رقم 
شاخص۴۴.۳۰، میزان فروش ۴۷.۴۷ و سفارشات جدید ۴۶.۲ تا 
حدودی نسبت به شهریور کاهش داشته است که قرار گرفتن در 

ماه های محرم و صفر در پایین بودن حجم معامالت بی تاثیر نبوده 
و همزمان موجودی مواد اولیه با رقم  ۴۱.۷۷ در مقایسه با شهریور 

ماه روند کاهشی داشته است.
قیمت خرید مواد اولیه ۶۰.۷۶ نسبت به شهریور تاحدودی افزایش 
یافته و قیمت محصوالت تولید شده ۴۵.۵۷ نسبت به شهریور کمی 
کاهش یافته که در کنار سایر متغیرها نشان از ادامه سایه رکود بر 
بخش ساختمان کشور دارد. میزان به کارگیری نیروی انسانی و نیز 
مصرف حامل های انرژی با رقم یکسان ۵۰.۶۳ تغییر خاصی نداشته 
و میزان صادرات نیز با اندکی کاهش عدد ۴۹.۳۷ را نشان می دهد.

با توجه به کاهش سفارشات و تولید، کاهش موجودی انبار به رقم 
۴۲.۴۱ منطقی به نظر می رسد.

نکته جالب توجه به انتظارات مثبت فعاالن اقتصادی مرتبط است 

که با رقم شاخص ۶۱.۳۹، علیرغم همه شرایط پیش گفته شده، 
برای ماه بعد بهبود وضعیت را پیش بینی کرده اند و با توجه به ارتباط 
صنعت ساختمان با بسیاری از صنایع و رسته های شغلی کشور، 
دوره های رونق و رکود آن مستقیما به رونق و رکود بخش زیادی از 

صنایع کشور می انجامد.
 بر اســاس گزارش مرکــز آمار اتــاق تعــاون ایــران، در یک 
دسته بندی کلی، بخش ساختمان در ایران شامل دو بخش کلی 
مسکونی و غیرمســکونی )تجاری و عمرانی( است که در بخش 
مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در مهرماه ۹۸ 
تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی تهران )به عنوان نمونه 
آماری بزرگ از کل کشــور( به ۳۴۰۰ واحد رســیده که هرچند 
نسبت به ماه گذشــته ۲۲ درصد افزایش یافته اما نسبت به ماه 

مشابه سال  گذشته ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می دهد. متوسط 
قیمت هر متر مربع نیز به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال گذشته افزایش را تجربه کرده است؛ درحالی که 
قدرت خرید در این بازار به دلیل تورم باال  همچنان پایین است؛ 
پیش بینی می شود طرح اقدام ملی مســکن که با هدف افزایش 
تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت می گیرد، بتواند در 
 صورت اجرای درست و کارشناسانه، در بلندمدت تغییراتی را در 

بازار مسکن ایجادکند.
در بخش ساخت و سازهای عمرانی نیز به واسطه تاثیر تحریم های 
ظالمانــه آمریکا بر درآمدهــای نفتی و همزمــان تاثیر کاهش 
درآمدهای نفتی بر کاهش اعتبارات عمرانــی دولت،کند بودن 

آهنگ رشد پروژه های عمرانی دور از انتظار نیست.

با وجود افزایش ارزش دالر در بازارهای جهانی، تمایل 
روسیه به کاهش حجم دالر از ذخایر ارزی خود افزایش 

داشته است.
به گزارش اسپوتنیک، روند دالرزدایی از اقتصاد روسیه 
مورد توجه رسانه های غربی قرار گرفته است. روزنامه 
فرانسوی " اکو" اخیرا در گزارشی اعالم کرده است که 
روسیه به کاهش تدریجی وابستگی اقتصاد خود به دالر 
ادامه می دهد و در عین حال بانک مرکزی روسیه نیز به 

توافقاتی با همتایان ایرانی، ترک و چینی برای استفاده 
از ارزهای ملی در مبادالت دو جانبه به جای دالر رسیده 

است.
این روزنامه اقدامات اخیر روسیه را " عملیات دالرزدایی" 
خوانده و افزوده است متنوع سازی ذخایر ارزی و تقویت 
ذخایر طال باعث کاهش آسیب پذیری اقتصاد این کشور 
در برابر شوک های خارجی و ثبات بیشتر روبل شده است 
تا جایی که روند کاهش ۱۷ درصدی ارزش روبل در سال 

گذشته اکنون تقریبا متوقف شده و حتی از ابتدای سال 
جاری ارزش روبل در برابر دالر ۷.۶ درصد تقویت شده 
است. با این حال کاهش ارزش یورو و یوان در برابر دالر 
باعث شده است از زمان آغاز فرایند کاهش سهم دالر از 
ذخایر ارزی روسیه، این کشور متحمل ۸.۷ میلیارد دالر 
زیان شود. طبق اعالم بانک مرکزی روسیه ذخایر طالی 
این کشور تا ابتدای ماه ژوئیه ۱۰۰.۳ میلیارد دالر ارزش 

داشته است.

خسارت ۸ تریلیون دالری تغییرات اقلیمی برای اقتصاد جهان

نحوه ارائه »بسته معیشتی« به زوج های تازه ازدواج کردهشگردهای جدید کالهبرداری رمز یک بار مصرف

ابطال کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت های فرسوده

کاهش ۶۴ درصدی معامالت آپارتمانی نسبت به سال گذشته

روسیه به دالرزدایی ادامه می دهد
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دستورالعمل  استخراج  رمزارزها  ابالغ  شد 

رانت  در 
حوزه  ماینینگ  به  نفع 

دستگاه های  دولتی
با  این مصوبه ها صنعت ماینینگ 
وارد چرخه اقتصادی نمی شود 

تاثیر ۴ درصدی
 افزایش قیمت 
بنزین  بر تورم 
طی یک  سال 

همتی خبر داد

یک  جمع 
کوچک، 

ضد  وطن و منافع 
ملی اقدام کردند
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احتکار  و هزاران  پرونده  
تخلف  در عرضه  کاال

بازار  سرمایه 
نیمه تعطیل  است

پراید  از  مرز 
۵۵  میلیون گذشت

شبکه ملی اطالعات و اینترنت ملی  در آزمون قطع اینترنت جهانی شکست خورد

زمین گیر شدن کسب وکارهای اینترنتی
صفحه3

صفحه2

جدال  بی پایان  با  موانع  تولید
مسائل مالی، پولی بانکی، گمرکی، بودجه،  تامین اجتماعی  

و  خصوصی سازی سد  راه  تولید  است

محیط   مساعد   تولید   و  کسب و کار   چگونه   فراهم   می شود؟ 

با وجود تاکید چندباره مســئوالن و متولیان دولتی 
مبنی بر عدم تاثیرگذاری قیمت بنزین بر کف بازار یا 
 همان افزایش قیمت ها و گران فروشی، شاهد  تخلفات 
 گســترده ای در این زمینــه هســتیم. از افزایش 
کرایه های تاکسی ها به خصوص مسافربرهای شخصی 
که هیچ گونه نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد گرفته 
تا قیمت میوه و سبزیجات که کاهش خرید مردم را به 

دنبال داشته است...

هر چند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران اندکی 
رشــد کرده و ارزش معامالت نیز افزایش یافته، اما 
ریسک این بازار تحت تاثیر قطع شــدن اینترنت و 
اختاللی که در انجام معامالت بورسی پیش آمده، نسبتا 
افزایش پیدا کرده است. در همین رابطه مدیرعامل 
بورس تهران با بیان اینکه در روزهای کنونی که کشور 
 با اختالالتی در اینترنت روبه رو اســت، گفت مردم 

می توانند برای انجام...

قیمت ها در بازار خودرو حاکی از افزایش قیمت 
برخی از خودروها  و افزایش تب داللی در این بازار 
است. البته همان طور که وزیر صمت تاکید کرده، 
 خودروســازها هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال 
نکرده اند. قیمت پرایــد ۱۱۱)تنوع رنگ( که روز 
سه شنبه با قیمت ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
 در بازار معامله می شــد روز چهارشــنبه از مرز 

۵۵ میلیون تومان گذشت...

سرمقاله
بی توجهی نظام  بانکی  

به تولید

بخش عمده ای از مشکالت 
فعلی تولید به چرخش نگاه 
بانک مرکزی نسبت به تولید 
بر می گردد. متاسفانه نظام 
بانکی به بخش تولید توجهی ندارد و وظیفه خود 

را در تثبیت نرخ...

  محمدرضا نجفی منش، عضو 
اتاق بازرگانی تهران

متن کامل  د ر صفحه 2

يادداشت
پیشرفت 80  درصدی شبکه 

ملی اطالعات تایید نشد

متن کامل  د ر صفحه3

 محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
دولتمانعافزایشقیمتهامیشود

دژپسند گفت: دولت با تمرکز بر نظارت جامع 
بر بازار خدمات و کاال ها مانع افزایش قیمت ها 

می شود.
فرهــاد دژپســند وزیر امــور اقتصــادی و 
دارایی پس از حضور در جلســه کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان در جلسه 
کمیسیون سواالت متنوعی را مطرح کردند 
 که محور برخــی از آن ها گمــرک، مالیات 

و بورس بود.
وی با بیان اینکه کنترل قیمت ها در شــرایط 
کنونــی یکــی از مهم ترین بحث هــای روز 
است، افزود: در شرایط عادی در علم اقتصاد 
قیمت گذاری در بازار بهترین گزینه اســت 
حتی در صدر اسالم زمانی که احتکاری کشف 
می شود حضرت رســول )ص( می فرمودند 

"قیمت تعیین می شود". 
  عضــو کابینه دوازدهم اظهار کــرد: بیش از 
یک ســال اســت که تحت تاثیر تحریم های 
 ظالمانه آمریکا قــرار داریم که این کشــور 
تمام قوت و قــدرت خود را بــه گار گرفته تا 
بتواند شــکاف میان دولت و ملت را افزایش 
دهد، امــا طی یک ســال گذشــته با همت 
و همــکاری دولت، مردم و قــوای حاکمیت 
این امــر محقق نشد.دژپســند ادامــه داد: 
دولت بــا تمرکز بر نظــارت جامع بــر بازار 
 خدمــات و کاال هــا مانع افزایــش قیمت ها 

می شود.
به گــزارش خانه ملت، وزیر امــور اقتصادی 
و دارایــی با بیــان اینکــه نظارت بــر بازار 
 تداوم داشــته و براساس گزارشــات رسیده
 بازار خدمات و کاال ثبــات دارد، اضافه کرد: 
جمعه )۲۴ آبان ماه( نشســت فــوق العاده 
ستاد تنظیم بازار تشکیل شد و در آن جلسه 
قیمت ها مورد بررسی قرار گرفت و مجوز های 
 صادر شده در گذشته برای افزایش قیمت ها 

لغو شد.

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه 
دولت:

تاثیر۴درصدیافزایشقیمت
بنزینبرتورمطییکسال

رئیس کل بانک مرکزی گفت که بر اســاس 
بررســی های علمی انجــام شــده افزایش 
قیمــت بنزیــن در کل حــدود ۴ درصد در 
 طول یک ســال آینده در تورم تاثیر خواهد

 گذاشت.
به گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکزی در حاشــیه جلسه هیئت 
وزیــران در جمع خبرنــگاران  درباره  پیش 
بینی های انجام شده در خصوص تاثیر قیمت 
بنزین در رقم تــورم اظهار کرد:  یکســری 
بررســی ها بر اســاس برآوردها بــر مبنای 
جدول داده ها و ســتانده هــا و تاثیرگذاری 
 بنزیــن در بخش هــای دیگر انجــام دادیم 
بر اســاس اعــالم همــکاران مــن اجرای 
این طرح به طور مســتقیم حــدود ۲ و نیم 
درصد و بــا احتســاب تاثیر غیر مســتقیم 
در کل حــدود ۴ درصــد در طــول یــک 
 ســال آینــده در تــورم تاثیــر خواهــد

 گذاشت.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن آمــار بــر 
 اســاس محاســبات علمــی انجام شــده

 است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاســخ 
به این پرســش که آیا افزایش قیمت بنزین 
تاثیری در بازار ارز داشته اســت اعالم کرد: 
تاثیری نداشــته اســت و بــازار ارز کنترل 
شده اســت  من قباًل نیز اعالم کرده ام که بر 
بازار ارز کنتــرل کامل داریــم و از مردم نیز 
خواهــش کرده ام کــه دارایی هــای خود را 
 در این بازار بــه کار نگیرند چرا که ریســک

 باالیی دارد.
همتی تصریح کــرد: بانک مرکــزی بر بازار 
مســلط اســت و از نظر ذخایر اسکناســی 
و ارزی شــرایط ما نســبت به قبل بهتر شده 
است؛ بنابراین خواهش می کنم اجازه دهند 
همین روال طبیعی را که در بــازار ارز داریم 
و ثباتی که ایجاد شــده ادامه پیدا کند و این 
روند کاهشــی تورم که در ماه های گذشــته 
داشــتیم، در آینده نیز ادامه پیــدا کند تا با 
کمک مردم و تالش هــای همکارانم در دیگر 
 بخش های اقتصادی بتوانیــم نتایج بهتری ر

 شاهد باشیم.

اخبار

در حالــی کــه عــالج اکثر 
مشکالت کشور از پل تولید 
می گذرد و بهترین گزینه برای 
جبران کاهــش درآمدهای 
نفتی تولید اســت، اما فضای 
کسب و کار هنوز نامساعد بوده و سیاست های دولت نیز 
منافی تحقق آن است.قوانین مزاحم، سفته بازی، مشکالت 
بانکی و گمرکی، بی ثباتی سیاست های مالی و پولی، عدم 
دسترسی آسان به فناوری های خارجی،عملکردهای غلط 
در رابطه با تولید و سیاست گذاری های اشتباه، انحراف از 
خصوصی سازی واقعی، رقابت نابرابر بخش های دولتی و 
خصوصی و همچنین بی توجهی به تولید و ایجاد برخی 
از محدودیت ها برای تولیدکنندگان از جمله مهم ترین 

مواردی اســت که در صحبت های اخیــر مقام معظم 
رهبری با فعاالن اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم 
به عنوان مانع رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار از 
آن یاد شده اســت.موضوع تولید و اهمیت آن باعث شد 
که ابتدای سال جاری رهبر انقالب اسم سال 98 را سال 
رونق تولید ملی نام گذاری کند و البته هم سویی برخی 
از تحوالت در کشــور نیز مثل ممنوعیت واردات کاالی 
خارجی به کشور و همچنین عدم صرفه واردات کاالی 
خارجی و خرید آن در بازار با منافع تولید، تا حدودی بستر 
رونق تولید را فراهم کرد. اما مسئله این است که علی رغم 
این موضوع و تاکیدی که بر ضرورت بهبود فضای کسب 
و کار طی سال های مختلف شده اســت و حتی در این 
زمینه نیز قوانین متعددی نوشته شده، اما در عمل شاهد 
رونق تولید به معنای واقعی آن نیستیم. موانع گمرکی 
و بانکی عرصه را برای بســیاری از بنگاه ها تنگ کرده و 

فرصت تامین بازار داخلی را از آنها گرفته است. از سویی 
مشکالت عرضه کاالها در بازار خیلی از تولیدکنندگان را 
متهم به احتکار کرده و سخت گیری و فشار به تولیدکننده 
را روز افزون کرده اســت. در ایــن خصوص مقام معظم 
رهبری گفته همه خطاها در یک سطح نیستند و نباید 
برای هر خطایی دستگاههای نظارتی بر سر تولید کننده 
بریزند. به گفته ایشان باید قوانین مربوط به مسائل مالی، 
پولی، بانکی، گمرکی، بودجه و تأمین اجتماعی به نفع 

تولید تغییر پیدا کنند و عرصه برای واردات و سفته بازی 
بسیار تنگ شود.در این خصوص آنچه جای بررسی دارد، 
سیاست ها و اقداماتی است که دولت در شرایط کنونی 
برای حمایت از تولید قادر به انجام آن اســت. دولت به 
طور مشخص برای بهبود فضای کســب و کار مواضع 
خود در رابطه بــا تولید را چگونه بایــد تغییر دهد؟ آیا 
 اصالح سیاست های مالی و پولی در راستای منافع تولید،

 میسر خواهد بود؟

هر چند شــاخص کل بورس 
اوراق بهادار تهران اندکی رشد 
کــرده و ارزش معامــالت نیز 
افزایش یافته است، اما ریسک 
این بازار تحت تاثیر قطع شدن 
اینترنــت و اختاللی که در انجام معامالت بورســی پیش 
آمده است، نسبتا افزایش پیدا کرده است. در همین رابطه 
مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه در روزهای کنونی که 
کشور با اختالالتی در اینترنت روبرو است، گفته مردم می 
توانند برای انجام معامالت خود به کارگزاری ها مراجعه کنند 
و بر این اساس راه های جایگزینی پیش روی سهامداران قرار 
داده شده تا بتواند از آن طریق به معامالت ادامه دهند.اما به 

اعتقاد کارشناسان اختالل هر چند جزئی باعث فرار برخی 
از سرمایه گذاران خواهد شد که در بازار سرمایه باید تا حد 

امکان جلوی آن را گرفت.
بورس یکی از بازارهایی است که طی سال های اخیر بسیار 
مورد تاکید قرار گرفته و سعی سیاست گذاران افزایش حجم 
معامالت بازار و تامین نقدینگی مورد نیاز تولید از مســیر 
آن است. به همین دلیل سیاست های دولت و اقدامات آن 
نباید مانع از کاهش ریسک بازار و افزایش جذابیت آن برای 
سرمایه گذاران شود. این در حالیست که اختالل اینترنت 
طی چند روز اخیر خسارت ســنگینی به بورس زده است 
و اثر واقعی آن را در کاهش حجــم معامالت بازار دیده ایم.  
در همین رابطه دبیرکل کانون نهادهای ســرمایه گذاری 
ایران گفته:»در روزهای اخیر بازار سرمایه نزدیک به ۴۵۰۰ 
واحد کاهش شاخص شده، چون این حس را ایجاد می کند 

که ریسکی در بازار وجود دارد، اما آنچه مشخص است این 
است که با قطعی اینترنت، کسب وکارهای مجازی قربانی 
اول خواهند بود.«با این حال برخی از خبرها حاکی از رفع 
اختالل اینترنت است که البته در رشد نسبی بورس طی روز 
چهارشنبه بی تاثیر نبوده است.بر اساس گزارش های موجود، 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت ۳۰8 
واحد افزایش یافت و به رقم ۳۰۴ هزار و 99۶ واحد رسید. 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز با افزایش 9۷۷ واحدی به 

رقم 8۷ هزار و ۷۷9 واحد رسید.
در معامالت دو میلیارد و ۳۷ میلیــون و ۷8۳ هزار و ۱۵۴ 
سهم داد و ستد شــد که ارزش آن بیش از ۱۰8۲ میلیارد 
تومان بوده اســت.در بورس تهران حجم معامالت ۲,۰۳8 

میلیون سهم ثبت شده است.
در این میان پتروشــیمی پردیس بیشــترین تاثیر منفی 

را در شاخص داشــته و پس از آن فوالد مبارکه اصفهان و 
پتروشیمی پارس قرار دارند.کشتیرانی جمهوری اسالمی 
نیز با ۱۰8 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس 
تهران داشته و پس از آن نفت بهران تاثیرگذار بوده است.
نمادهای پربیننده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به 
بانک تجارت، بانک ملت سایپا، ایران خودرو و پاالیش نفت 
اصفهان بوده است.همچنین شاخص کل در فرابورس رشد 
کرد و با افزایش ۲8 واحدی به ۳9۵۰ واحد رسید. ارزش روز 
بازار اول و دوم فرابورس به بیش از ۲۲۶ هزار میلیارد تومان 
رسید.معامله گران در فرابورس ۱۳8 هزار معامله انجام دادند.

در فرابورس ایران نیز شاخص های تاثیرگذار به ترتیب تولید 
نیروی برق دماوند، بیمه کوثر و نفت ایرانول بودند.نمادهای 
پربیننده در فرابورس هم به گروه صنایع کاغذ پارس، ذوب 

آهن اصفهان و بانک دی اختصاص یافت.

محیطمساعدتولیدوکسبوکارچگونهفراهممیشود؟

جدال  بی پایان  با  موانع  تولید

»کسبوکار«بررسیمیکند

بازار   سرمایه  نیمه  تعطیل  است

روحانی:
یکجمعکوچک،ضدوطنو

منافعملیاقدامکردند
رئیس جمهور بــا قدردانی از اجتماعــات عظیم و 
»خودجوش« مردم در شــهرهای مختلف کشور از 
جمله زنجان، تبریز، شــهرکرد و سایر شهرها علیه 
آشوبگرها، تاکید کرد: این بزرگترین نمایش قدرت 
ملت ایران است و در این جریانات هم توان دشمنان 
ما مشخص شد و هم میزان ایستادگی، بزرگواری و 
عظمت ملت ایران به نمایش درآمد.حسن روحانی 
روز چهارشنبه در جلسه هیات وزیران اظهارداشت: 
امروز می خواهم از ملت بزرگ و هوشیار ایران تشکر 
و سپاسگزاری کنم و به خاطر آگاهی، صبوری و موقع 
شناسی مردم سر تعظیم فرود بیاورم.رئیس جمهور 
افزود: مردم ایران از یک آزمون تاریخی دیگر سربلند 
بیرون آمدند و نشان دادند علیرغم اینکه ممکن است 
مشکالت اقتصادی و یا گله هایی از مدیریت کشور 
داشته باشند، اما هرگز نخواهند گذاشت آب به آسیاب 
دشمن ریخته شــود.روحانی خاطرنشان کرد: ملت 
ایران به خوبی آگاه هستند که هدف اصلی خودکفایی 
کشور در زمینه تامین انرژی است تا محتاج به بیرون 
نباشیم و بتوانیم با تولیدی که در داخل انجام می دهیم 
انرژی مورد نیاز را به درستی تامین و به طور صحیح 
مصرف کنیم و مقداری عدالــت را در جامعه پیاده و 
اجرا نماییم.رئیس جمهور با بیان اینکه به دنبال این 
هستیم که از یارانه سوخت، مردم نیازمند بیشتر از 
آنهایی که غیرنیازمند هستند استفاده کنند، گفت: 
آنچه حاصل طرح اصالح قیمت انرژی بوده، پرداخت 
مبالغی به ۱8 میلیون خانوار متوســط و کم درآمد 
است که بر این اساس دو مرحله آن تاکنون در تاریخ 
۲۷ آبان برای حدود ۷ میلیون و 8۵۰ هزار خانوار و 
در تاریخ ۲9 آبان برای ۴ میلیون و ۴۴8 هزار خانوار 
وجوه مورد نظر پرداخت شده و به مابقی خانوارها نیز 
روز شنبه پرداخت خواهد شد.روحانی افزود: ممکن 
است طرح اصالح شامل برخی از افراد بشود که حتی 
خودشان از دریافت یارانه ها انصراف داده بودند و در 
این گروه ها هستند به گونه ای که برخی افرادی که 
مبالغ را دریافت کرده اند نمی دانستند که این پول از 
کجا آمده و دچار تعجب شــده بودند که باید در این 
راستا توضیحات بیشتری برای مردم بیان شود.رئیس 
جمهور تاکید کرد: مردم در این حوادث نشان دادند که 
نقشه آشوب و حادثه سازی دشمن و تالش سرویس 
های بیگانه و تروریســتی را به خوبی می شناسند و 
فریب آنها را نمی خورند.روحانی با اشاره به گزارش 
وزیر کشور در جلســه امروز هیات دولت به عنوان 
مسوول اجرای طرح و ارائه آمار و ارقام افرادی که در 
چند روز اخیر به خیابان ها آمده بودند، گفت: مشخص 
شــد که چه تعداد از افراد به خیابان ها آمده بودند و 
آشــوبگران تعداد کمی از آنها بودند؛ منتهی آشوب 
طلبان سازمان یافته، برنامه ریزی شده و مسلح بودند 
که کامال بر اساس برنامه طراحی شده از سوی ارتجاع 

منطقه، صهیونیست ها و آمریکایی ها اقدام کردند.
رئیس جمهور افزود: این نشان می دهد که این جمع 
کوچک ضد کشــور و علیه وطن و منافع ملی اقدام 

کردند.

عرضــه۱۰میلیــاردیورویی
صادرکنندگاندرسامانه»نیما«

بازار ارز کشور طی روزهای گذشته برخالف انتظار 
برخی ســوداگران با نوساناتی بســیار جزئی همراه 
بوده اســت؛ مروری بر ذخایر ارزی کشــور و میزان 
عرضه صادرکننــدگان نیز بســیاری از نگرانی ها را 
برطرف می کند.طی روزهای گذشته برخالف انتظار 
برخی سوداگران، بازار ارز کشــور با  نوسانات بسیار 
جزئی که طبیعت بازار و معامالت است، همراه بوده 
اســت. رئیس کل بانک مرکزی نیز دو روز پیش در 
بازدیدی ســرزده از صرافی های میــدان و خیابان 
فردوســی تهران اعالم کرد که ذخایر ارزی کشور از 
وضعیت مناسبی برخوردار بوده و بخش عمده ای از 
نیازهای ارزی کشور از سوی صادرکنندگان تأمین 
می شــود.عبدالناصر همتی در گزارش های میدانی 
که طی روزهای گذشــته از بازار داشــته و جلسات 
مکرری که با صرافان و تأمین کننــدگان ارز برگزار 
کرده، همواره این اطمینــان را داده که روند قیمتی 
ارز در بازار، جهشــی نخواهد بود و نوســانات بنابر 
اقتضای طبیعی بازار رخ داده است. او شرایط کنونی 
ارز در کشور را مناســب می داند و به پشتوانه آمار و 
تحلیل های کارشناســی و اتفاقاتی که در معامالت 
نفت و فرآورده های نفتی ایران رخ داده، بر این موضوع 
پافشاری می کند که جای هیچ گونه نگرانی در بازار ارز 
وجود ندارد.همتی البته طی روزهای گذشته به دلیل 
بروز برخی رفتارهای هیجانی در بازار، به مردم هشدار 
داده که با هدف سرمایه گذاری، وارد بازار ارز نشوند و 
فقط نیازهای واقعی خود را تهیه کنند. او می گوید که 
مردم باید هوشیار باشــند تا مبادا سرمایه های خود 
 را در جریان رفتارهای هیجانی در بازار ارز از دســت

 بدهند.

اخبار
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قیمت ها در بازار خودرو حاکــی از افزایش قیمت 
برخی از خودروها  و افزایش تب داللی در بازار خودرو 
اســت. البته همانطور که وزیر صمت تاکید کرده، 
خودروسازها هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نکرده 
اند.قیمت پراید ۱۱۱)تنوع رنگ( که روز سه شنبه 
گذشــته با قیمت ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در 
بازار معامله می شد روز چهارشنبه از مرز ۵۵ میلیون 
تومان گذشت.به گزارش کســب و کار نیوز، قیمت 

انواع محصوالت سایپا و ایران خودرو در کارخانه و بازار 
را در جدول های زیر که استخراج شده از قیمت های 
اعالمی )تا ســاعت حوالی 9 صبح( است، می توانید 
مشــاهده کنید. یکی از مهمترین تغییرات روزانه 

بازار خودرو تغییر قیمت پراید ۱۱۱ اســت.قیمت 
پراید ۱۱۱)تنوع رنگ( که روز گذشته با قیمت ۵۴ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار معامله می شــد 
امروز از مرز ۵۵ میلیون تومان گذشــت.در همین 

رابطه وزیر صمت درباره علت افزایش قیمت برخی 
خودروها پس از افزایش قیمــت بنزین اظهار کرد: 
هیچ افزایش قیمتی از ســوی خودروسازها اعمال 
نشده اســت؛ این هم مربوط به این چند روز نبوده 
مثل همیشــه که داللی و برخی اقدامات می شــد، 
االن هم بحث همان داللی است و پیگیری می کنیم 
 با عرضه بیشــتر اجازه ندهیم افزیش قیمتی در این

 زمینه داشته باشیم.

سخنگوی دولت بیان کرد: به ما گفتند برخی اجازه 
تغییر شیفت در عسلویه را نمی دهند و به برخی لوله ها 
دینامیت بسته بودند؛ چه کســی از این انفجار سود 
می برد.علی ربیعی در حاشــیه هیأت دولت در جمع 
خبرنگاران با بیان این که الزم است که تشکر دولت 
را از هوشــیاری مردم اعالم کنم، گفت: درست است 
که مردم گله دارند اما می دانند و در کنار اغتشاشگران 
نایستادند.سخنگوی دولت تاکید کرد: تشکر دولت از 
مردم را اعالم می کنم، شواهد نشان می دهد از یکشنبه 
کسانی که در خیابان ماندند هدفشان اغتشاشگری 
بود. امروز در هیأت دولت از هوشمندی رهبر انقالب 
سپاسگذاری شد که با پیش بینی موضعی گرفتند که 

آبی بر آتشی بود که برخی برافروختند.
وی ادامه داد:  روز گذشته در هیأت دولت به اغتشاشات 
پرداخته شد. تصمیم دولت این است که تا پایان سال 
هیچ افزایش قیمتی نداشــته باشیم و نیز تاکید شد 
شــرکت های دولتی صمت و جهاد نظارت هر روزه و 
مستمر داشته باشند.ربیعی در خصوص بیرون ماندگان 
در سهمیه گفت: این افراد در سامانه مشخص ثبت نام 
کنند.وی با اشاره به این که گزارش شبکه ملی اطالعات 
در دولت اعالم شــد، گفت: از کارهای وزیر ارتباطات 

سپاسگزاری شد. بحث اینترنت هم مطرح شد که به 
شورای امنیت محول شده که با در نظر گرفتن آرامش 
وصل خواهد شــد، برخی باید هزینه سوءاستفاده از 
تکنولوژی را بپردازیم.وی در خصوص آسیب دیدگان و 
جبران خسارت گفت: امروز فرصت نشد در این رابطه 
صحبت کنیم.سخنگوی دولت با بیان این که پیش 
بینی می شد سال 98 سال ســخت سیاسی داشته 
باشــیم، گفت: هنگامی که تحریم شروع شد گفتند 
می خواهیم بیشترین فشار را به مردم وارد کنیم و این 
کار ایاالت متحده برخالف قرارداد الجزایر بود که در 
کشور ما دخالت می کنند آن هم در صورتی ما سعی 

می کنیم امنیت روانی را برقرار کنیم.
وی ادامه داد: ســه گروه به خیابان ها آمدند که گروه 
اول نگران بودند و این قابل درک اســت. گروه دوم از 
جریان هایی بودند که می خواستند بحران اجتماعی 
ایجاد کنند. به ما گفتند برخی اجازه تغییر شیفت در 
عسلویه را نمی دهند و به برخی لوله ها دینامیت بسته 

بودند؛ چه کسی از این انفجار سود می برد.وی ادامه داد: 
آقای جهرمی گفت می خواستند خط تلفن اصفهان 
را قطع کنند. برخی مسیر ورود کاال را بسته بودند و 
این شواهد نشان می دهد ما با جریانی مواجه بودیم 
که بی شرمانه می  خواستند کشور را با بحران مواجه 
کنند.ســخنگوی دولت با بیان اینکه برخی رسانه ها 
مردم را به آتش زدن تشویق می کردند، گفت: ما این 
موارد را در گروه های اول انقــالب دیده بودیم. مردم 
عادی به سمت مراکز نظامی و انتظامی نمی روند.وی 
ادامه داد: یک گروه هم بودنــد که متاثر از این افراد با 
سالح های سرد به میدان آمدند. من همدردی می کنم 
با افرادی که از این گروه ها آسیب دیدند و در کنارشان 
هستیم. قطعا نوع اعتراضات تمیز داده خواهد شد. به 
زودی جناب آقای علوی در این رابطه اطالع رســانی 
خواهند کرد.ربیعی با بیان اینکــه مردم می گویند 
چرا ما از افزایش قیمت اطالع نداشتیم، گفت: تجربه 
نشان داده که پیش از این با اعالم برخی انبار بنزین در 

منازل انجام می دادند و چقدر مردم آسیب دیدند. چه 
کسی با چه استداللی می گوید ما از سه هفته قبل باید 
اطالع رســانی می کردیم. مگر در مجلس و در برنامه 
ششــم در خصوص تغییر حامل های انرژی صحبت 
نکردیم. بحث این بود که یا باید مالیات بگیرید یا پول 
چاپ کنید. اقتصاددان ها در این زمینه صحبت کردند.
وی در پاسخ به این پرسش که طرح معیشتی تا چه 
زمانی ادامه می یابد، اظهار کرد: طرح معیشتی »تا« 
ندارد و این طرح ادامه خواهد یافت. این طرح اکنون 
قانون برنامه ششم و مصوبه دولت را دارد و برای اجماع 
عمومی هم مصوبه سران قوا را دارد و در قوانین بودجه 
ساالنه هم پایدار خواهد ماند. هر وقت منابع جدیدتری 
به دست آوریم، بیشتر کسری طرح حمایت معیشتی 
را جبران می کند.سخنگوی دولت همچنین درباره 
میزان اختصاص بنزین سهمیه ای برای خودروهای 
شخصی خاطرنشان کرد: تعیین ۶۰ لیتر منطق علمی 
داشته است. ۶۰ لیتر برای روستاها و شهرهای کوچک 
کفایت می کند. من از مــردم خواهش می کنم چند 
ماهی صبوری داشته باشند، زیرا با کنترل قیمت هایی 
که ما انجام می دهیم اثرات این طرح را متوجه خواهند 

شد.

افزایشتبداللیدربازارخودرو

پراید از مرز ۵۵ میلیون گذشت

سخنگویدولت:

مردم چند ماهی صبوری کنند

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
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قیمت دالر به کانال ۱۱هزار تومان بازگشت
بعد از تخلیه شوک بنزینی از بازار ارز، دالر وارد کانال ۱۱هزار تومان شده است. همزمان با کاهش التهاب در بازار ارز و به دنبال آن آغاز سیر نزولی قیمت دالر و سایر ارزهای معتبر، قیمت 

طال و سکه نیز طی روز جاری روند چشمگیر نزولی را دنبال کرده است.گفتنی است، با کاهش قیمت ارز، قیمت تمام سکه نیز نسبت به دیروز 90 هزار تومان کاهش یافته و با ارزش 4 
میلیون و ۱60 هزار تومان فروخته می شود.

بی توجهی نظام  بانکی  به تولید
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران

بخش عمده ای از مشکالت فعلی تولید به چرخش نگاه بانک مرکزی نسبت به تولید بر می گردد. متاسفانه نظام بانکی به بخش تولید توجهی ندارد و وظیفه خود را در تثبیت نرخ ارز متمرکز کرده که البته طی روزهای اخیر باز هم افزایش قیمت داشت. 
پیشنهاد می شود به منظور تغییر نگاه بانک مرکزی به تولید، دولت بانک مرکزی را مسئول رونق تولید کند. وگرنه همان طور که مشاهده می شود، وضعیت تولید و سیاست های حمایتی از تولید نسبت به گذشته، کمتر هم شده است. برای مثال اعالم 
می شود که میزان تسهیالت پرداختی به تولید ۲۶ درصد رشد داشته، در حالی که شاخص قیمت مصرف کننده ۶۰ درصد رشد داشته است. یعنی سیاست حمایت مالی از تولید ۴۰ درصد نسبت به گذشته عقب افتاده است. این امر همان طور که ذکر 
شد به دلیل نوع نگاه بانک مرکزی نسبت به تولید است. موضوع دیگر تعارض قوانین گمرک با منافع تولیدکننده است. به جای اینکه نظام گمرکی در راستای منافع تولیدکننده گام بردارد، پرونده های تخلف زیادی برای تولیدکنندگان شکل داده است. 

وجود ده ها هزار پرونده تخلف از تولیدکنندگان نشان از این امر دارد.

تضاد منافع ذاتی دولت با بخش خصوصی
فرشید شکر خدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران

در حال حاضر تبلیغات کاالی خارجی چندین برابر داخلی است و این امر حکایت از بی توجهی به تولید داخلی دارد. مشکل ما در رابطه با محیط کسب و کار به سال های طوالنی بر می گردد. منافع ذاتی دولت با بخش خصوصی در تضاد است و همین امر 
مانع از رونق تولید می شود. برای مثال دولت در بحث تنظیم بازار در قیمت گذاری دخالت دارد و منافع تولید را نشانه می گیرد. برای مثال دولت در قیمت گوشت، برنج، روغن و ... ورود پیدا می کند و همین امر مانع از تعادل نظام عرضه و تقاضا خواهد شد. 
به عبارتی پارادوکس تنظیم بازار و منافع تولید مانع از رونق تولید شده است. به همین دلیل بسیاری از شرکت های بخش خصوصی برای ادامه حیات به نهادهای دولتی متصل می شوند و یا به نوعی خود را به دولت وصل می کنند. وقتی شرکت های شبه 
دولتی با تکیه بر منابع ثروت و قدرت در بخش هایی که به بخش خصوصی واقعی مرتبط است فعالیت می کنند، چگونه بخش خصوصی واقعی رشد خواهد کرد؟ و یا چطور به صحبت مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید واقعی و عدم رقابت 

مخرب با بخش خصوصی واقعی، باید عمل کرد؟ اکثریت بخش های دولتی در کسب و کارهای بخش خصوصی دخیل شده و سهامدار شرکت هستند. طبیعتا همین ها جدال پنهانی را با بخش خصوصی شروع کرده اند.

افزایش  ریسک  در بازار   سرمایه
علیرضا باغانی، کارشناس بازار سرمایه

برخی از مشکالت بازار سرمایه ساختاری است. به همین دلیل حتی آن زمانی که اینترنت وصل بود و حجم معامالت باال رفته بود، هسته معامالت با اختالل روبه رو بود. بنابراین اگر ما نتوانیم ساختاری مناسب برای معامالت آنالین طراحی 
کنیم، ریسک بازار همچنان باال باقی خواهد ماند. اگر به وضعیت بازار سرمایه در این خصوص نگاه کنیم، حتی آن زمانی که اینترنت بین المللی مشکلی نداشت، هسته معامالت قطع و وصل می شد. اینترنت محدود بود و در دسترس نبود. 
در این راستا نیاز به سرمایه گذاری است. یعنی مسئوالن این حوزه باید به اهمیت این مسئله و نقش آن در معامالت بازار واقف باشند. کارگزاری ها در بیشتر کشورها حذف شده و معامالت به صورت آنالین انجام می شود. در حالی که هنوز 

کارگزاری ها واسطه انجام فعالیت های مرتبط با متقاضیان بازار هستند. نشان بی توجهی به بازار سرمایه، اختالل در اینترنت است که باعث شده بازار به حالت نیمه تعطیل درآید.

سرمقاله
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 مديران استارت آپ هاي شيپور، آچاره و طاقچه روز چهارشنبه در جلسه اي 
كه در وزارت ارتباطات برگزار شــد نســبت به وضعيت حاكم بر اينترنت 
كشور انتقاد و اعالم كردند با وجود اينكه برخي پلتفرم ها در اين روزهاي 
مسدودسازي اينترنت جهاني از نظر بازديد رشد داشته اند، اما از نظر آنها اين 

وضعيت براي آينده كسب وكارهاي نوپا خطرناك خواهد بود. 
در سي و دومين جلسه از سلسله نشست هاي »نقد و انديشه« كه در وزارت 
ارتباطات برگزار شد، »محمد صدوقي« مديرعامل طاقچه با اشاره به آمار 
۵۰ هزار تايي محتوا در طاقچه تاكيد كرد كه در روزهاي اخير فروش اين 
پلتفرم افزايش داشته اما اين اتفاق را موقتي دانست و گفت:  »شايد در وهله 
اول اين فروش جذاب به نظر برسد ولي در دراز مدت مشكالتي را به همراه 
خواهد داشت. در بحث توسعه برنامه گير مي افتيم و برنامه نويسان به مشكل 
خواهند خورد. واقعيت اين است كه االن مردم طبق عادت گوشي خود را به 
دست مي گيرند و چون به جايي دسترسي ندارند، به خواندن كتاب از طاقچه 

يا ديدن فيلم از سايت هاي داخلي مشغول مي شوند. «
او باور دارد كه امروزه حتي ســايت هاي خبري نيز نســبت به گذشــته 
بازديد كننده بيشتري دارند چرا كه مردم ديگر اخبار را از شبكه هاي اجتماعي 
دنبال نمي كنند: »تمام اينها اما ظواهر امر است و در آينده مشكالت جدي 

گريبان گير همه خواهد شد. «

»رضا اربابيان« مديرعامل شيپور نيز با تاكيد بر اين موضوع كه اگر اينترنت 
جهاني وصل نشود، بزرگ ترين ضرر به كشــور زده خواهد شد از تمامي 
مسئوالن خواهش كرد به اين موضوع رسيدگي كنند چراكه كسب وكار تعداد 
زيادي از جوانان در گروي اين موضوع است:  »برنامه نويسان ما نمي توانند 
در اينترنت جستجو كنند و شبكه داخلي نيز يك نهال كوچك است كه 
نمي تواند نيازهاي ما را فعال برطرف كند. اگر اينترنت جهاني نباشد نمي توانيم 
خودمان را بروز نگه داريم و شايد ترافيك مان باال برود ولي مسائل عميق تري 

در اين ميان وجود دارد كه مشكل ساز خواهد شد. «

»حامد تاج الدين« مديرعامل آچاره نيز با اشاره به مصاحبه اي كه شب گذشته 
از او در صدا و سيما پخش شده، نسبت به پخش تقطيع شده اين مصاحبه 
واكنش منفي نشان داد و گفت: »من گفتم كه با وجود قطعي ها، سرويس 
ما فعال اســت و كار مي كند اما در ادامه گفتم كه رشدمان متوقف شده و 
سفارش هاي ما نيز به يك سوم روزهاي گذشته رسيده است. اين جمالت 

من پخش نشد. «
تاج الدين با اشــاره به وضعيت اينترنــت جهاني تاكيــد دارد اينترنتي 
كــه در ايران پيــش از قطعي ها هــم موجود بــود، اينترنــت واقعي در 
ابعاد جهاني نيســت و از دولت خواســتار اين شــد كه هم محدوديت ها 
برداشــته شــود و هم وضعيت اينترنت نســبت به قبل هم بهبود يابد تا 
 كسب وكارها بتوانند روزنه اميد باقي مانده در كشــور را به مردم و جهان 

نشان دهند. 
او با اشــاره به اين موضوع كه ورودي بسياري از كسب وكارها از موتورهاي 
جست وجو نظير گوگل است، مسدود بودن اين سايت در كشور را مساله 
دردسرســازي عنوان كرد: »امكان ندارد بتوانيم خودمــان را از اينترنت 
جهاني دور كنيم و در دنيا به روز بمانيــم. نبايد آخرين تحقيقات علمي 
 جهان را ندانيم و از دنيا عقب بمانيم. گمــان نمي كنم وضعيت به همين 

منوال باقي بماند. «
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بر
اگر به تعــداد دفعاتي كه شــكم تان را تغذيه مي كنيــد، ذهن تان را آل

نيز تغذيه كنيد، ديگر هرگز مجبور نخواهيد شد براي تغذيه شكم، 
داشتن سقفي باالي سر، يا لباسي بر تن نگران شويد. 
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عادل طالبي دبير انجمن صنفي كسب وكارهاي اينترنتي شهر تهران شد 
كناره گيري شايان شليله از سمت دبيري انجمن 

صنفي كسب وكارهاي اينترنتي
در پي استعفاي شايان شليله از سمت دبيري انجمن صنفي كسب وكارهاي 
اينترنتي شهر تهران در روز يكشنبه، روز چهارشنبه در جلسه هيات مديره 
انجمن، عادل طالبي به عنوان دبير انجمن صنفي انتخاب شد. »شايان شليله 
در متن استعفاي خود از سمت دبيري انجمن صنفي كسب وكارهاي اينترنتي 
شهر تهران، ضمن تشكر از اعتماد و همراهي اعضاي هيات مديره در طول يك 
سال و نيم گذشته، به نكاتي اشاره كرده كه به اعتقاد او مي تواند براي توسعه 
اكوسيستم و فعاليت هاي صنفي راهگشا باشد: براي من به شخصه انجمن 
صنفي، اتحاديه كشوري كسب وكارهاي مجازي، سازمان نصر و اتاق بازرگاني 
باهم فرقي ندارند. هر نهادي كه رشد و توسعه كارآفريني را تسريع كند و حتي 
يك گره از مشكالت كسب و كارها باز كند، به عنوان يك سازمان مردم نهاد 
بايد از طرف تك تك اعضاي صنف حمايت شود. هدف من هميشه از حضور 
در چنين نهادهايي يا فعاليت هاي اجتماعي مانند جشنواره وب و موبايل 
ايران كمك به توسعه اين مسير بوده، هســت و خواهد بود. انجمن صنفي 
جوالنگاه افراد خود بزرگ بين و شيفته  ديده شدن نيست و نبايد باشد. انجمن 
صنفي محلي است براي پرداختن به مشكالت صنف، تالش براي رفع آنها و 
پرهيز از مواجهه اشتباه يا غيرضروري با دولت، دستگاه هاي امنيتي و ساير 
ارگان ها. شاهد آن هستيم كه در بسياري موارد مسير تعامل بخش خصوصي 
با دولت روز به روز ناهموارتر مي شود. به برخي از عوامل اين اتفاق ناخواسته 
اشاره مي كنم: نبود درك درست از فعاليت صنفي، نداشتن شناخت جامع 
از قوانين كشور به ويژه در ميان اعضاي جوان اكوسيستم استارتاپي ايران، 
نگاه بسيار منفي دوستان باتجربه و اقدامات اشتباه و شتاب زده. متاسفانه 
وجود چنين رفتارهايي فقط و فقط راه را بــراي افرادي باز خواهد كرد كه 
صرفا به دنبال منافع شخصي و برندينگ شخصي هستند. به عنوان فردي 
كه در دو سال گذشته با نهادهاي دولتي و همكاران بخش خصوصي بر سر 
مشكالت اكوسيستم دست به گريبان بوده، بايد صراحتا بگويم كه نمي شود 
تمام مشكالت را به گردن دولت انداخت؛ تا زماني كه كار صنفي ساختارمند 
و فرهنگ تعامل در كنار رفتار حرفه اي و سازماني در تمام اكوسيستم ريشه 
نگيرد، مشكالت بنيادين اين حوزه حل نخواهد شد. اميدوارم كه دبير جديد 
يا هيات مديره جديد با توجه به مشكالت صنف، بدون نگاه به منافع شخصي 
و با شجاعت به دنبال رفع مشكالت اكوسيستم استارتاپي ايران باشند و با 
استفاده از مستندات و تجربه هاي سال هاي گذشته  انجمن، بتوانند گامي در 

جهت بهبود امور بردارند. «

ســرمايه گذاري خارجي و انتقال دانش مديريتي 
ضروري است

حضور سرمايه داران خارجي در تركيب موسسان و هيات مديره اسنپ يك 
پديده منفي است؟ رئيس ســازمان پدافند غيرعامل كشور در يك برنامه 
تلويزيوني از اين گفت كه 8۵ درصد ســهام يكي از مهم ترين تاكسي هاي 
برخط در ايران متعلق به شركتي غيرايراني اســت و اين به طور بالقوه يك 
مخاطره اطالعاتي به شمار مي رود. پس از اين، ژوبين عالقبند، مديرعامل 
»اســنپ« در همان برنامه تلويزيوني درباره تركيب سهامداران مهم ترين 
تاكسي ياب اينترنتي كشــور گفت: »درباره سهامداران شركت نكته اي كه 
بايد بگويم عمده سهام شركت ما، متعلق به  ام.تي.ان ايرانسل است و باالي 
6۰ درصد سهام ما را دارند. ام.تي.ان ايرانسل يكي از دو قطب مخابرات كشور 
است. سهامدار آلماني 3۰ درصد و درصد كمي هم فروشگاه هاي زنجيره اي 
هايپراستار سهم دارند«. به گفته مديرعامل شركت اسنپ، دو عرب - آلماني 
شركت اسنپ را در ايران تاســيس كردند و اكنون، سه نفر ايراني و يك نفر 
خارجي در هيات مديره اين شــركت حضور دارند. به گزارش اتاق بازرگانی 
تهران، عليرضا كالهي صمدي، عضو هيات نماينــدگان اتاق تهران درباره 
موضع گيري منفي بعضي نسبت به حضور سرمايه گذار خارجي گفت: »بعضي 
سرمايه گذاري هاي خارجي كه در آن فرصت طلبي وجود دارد منفي است 
اما سرمايه گذاري خارجي كه با ارزش افزوده و انتقال دانش فني و مديريتي 
همراه است را نمي توان منفي دانست. اين در واقع نوع مثبت سرمايه گذاري 
است اما برخي دوستان با اين ديدگاه به همه سرمايه گذاري ها نگاه مي كنند 

كه هر جا خارجي هست، يعني مشكالتي ايجاد مي شود«. 
كالهي گفت: »از طرفي مي گوييم كشــور به دانش مديريتي و سرمايه نياز 
دارد و از سوي ديگر سرمايه گذار خارجي را مي ترسانيم. اين درحالي است 
كه همه كشــورها در جهان براي جذب ســرمايه خارجي با يكديگر رقابت 
مي كنند اما موضع گيري هاي ما مانعي براي حركت كشــور در اين رقابت 
 است«. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين درباره فعاليت هاي

 انحصار طلبانه شركت هاي استارت آپي بزرگ در كشور گفت: »مساله انحصار 
در كســب وكارهاي اينترنتي يك مساله ذاتي اســت. اين شركت ها بزرگ 
مي شــوند و بازار را قبضه مي كنند اما نمي توانيم به اين دليل با آنها برخورد 
كنيم. نمي توان در اياالت متحده آمريكا آمازون را تعطيل كرد چون انحصار 
ايجاد كرده است. كسب وكاري موفق است كه قابليت بزرگ شدن دارد و اين 
كسب وكارها نوعي انحصار يا شبه انحصار را ايجاد مي كنند«. كالهي گفت: 
»شركت جوين فنچر راكت و ايرانســل در بسياري از موارد با سرآوا پارس و 
ديگر مجموعه هاي ايراني رقابت كرده است اما ماهيت اين كار همين است. 
در نهايت بين ديوار و شــيپور هم يك برنده داريد. اين رقابت و بزرگ شدن 

شركت ها اجتناب ناپذير است. ماهيت اين كسب وكارها همين است«. 

كمك هزينه »اسنپ« براي تهيه بنزين تمديد شد
اسنپ در راستاي حمايت از رانندگان ناوگانش از تمديد طرح كمك هزينه 
خريد بنزين تا روز شــنبه )۲ آذر( خبر داد. اين تاكسي اينترنتي از روز ۲6 
آبان طرحي را براي تســهيل خدمت رســاني رانندگانش تا پيش از واريز 
سهميه  بنزين آغاز كرده است. اين تاكسي اينترنتي اعالم كرده كه در طرح 
حمايتي خود با اعطاي وامي براي تهيه بنزين، تالش مي كند خدمت رساني  
به مسافران و درآمدزايي رانندگانش را تضمين كند. گفتني است كه طبق 
اعالم شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي، سهميه بنزين به رانندگان اسنپ 
تعلق خواهد گرفت. آن طور كه روابط عمومي اسنپ خبر داده است، از ۲6 
آبان كه اين طرح آغاز شد، تاكنون حدود ۲۰۰ هزار راننده از كمك هزينه 
اسنپ استفاده كرده اند و استقبال خوبي از اين طرح حمايتي به عمل آمده 
است. همچنين اسنپ با تخصيص ميلياردها تومان پاداش تالش مي كند تا 
ضمن ثابت نگه داشتن قيمت سفرهايش، درآمدزايي رانندگان خود را بهبود 
بخشد. به همين منظور تا روز شنبه )۲آذر( كمك هزينه اي به صورت وام براي 
جبران افزايش قيمت بنزين به حســاب كاربران راننده واريز مي شود. اين 
مبلغ پس از پرداخت هزينه سهميه بنزين توسط شركت ملي فرآورده هاي 
نفتي در پايان ماه از حساب اسنپي رانندگان كسر خواهد شد. الزم به ذكر 
است اين كمك هزينه به كاربران راننده اي تعلق مي گيرد كه از فعاليتشان 
در ناوگان اسنپ بيش از 3ماه بگذرد و بيش از ۵۰كيلومتر در روز )تا سقف 
۱۵۰كيلومتر( فعاليت داشته باشند. اين كمك هزينه هر ۲۴ساعت يك بار 

پرداخت مي شود. 
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وزير صنعت، معدن و تجارت 
در حالی پس از ماه ها سرانجام 
دســتورالعمل صــدور جواز 
استخراج ارز ديجيتال را امضا و 
در نهايت ابالغ كرد كه فعاالن 
اين صنعت همچنان بالتكليف اند. روز چهارشنبه ما نيز 
با فعاالن اين صنعت همگام شــديم تا اخبار جديدی را 
بيازماييم كه هرچند دولتی ها با نگاه خوش بينانه اعالم 
می كنند؛ ولی ابهامات و گره های بسياری در اين مسير 

وجود دارد كه قدم به قدم آن را شرح می دهيم. 
در همين زمينه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت روز چهارشــنبه  گفت: »دستورالعمل صدور 
جواز و پروانه بهره برداري استخراج رمزارز نهايي و توسط 
وزير صمت ابالغ شد.« ســعيد زرندي افزود: »دريافت 
درخواســت هاي صدور مجوز از طريق سامانه خدمات 
صنعت، معدن و تجارت )بهين ياب( انجام مي شود و صدور 
مجوز از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 
صورت مي گيرد.« وي اضافه كرد: »براساس دستورالعمل 
ابالغي، صدور يا اصالح جواز تاسيس و پروانه بهره برداري، 
براي استخراج رمزارز در محل واحدهاي توليدي فعال 
صنعتي و معدني موجود ممنوع است؛ اما اخذ مجوز براي 
اين فعاليت در محل واحدهاي توليدي غيرفعال صنعتي 
كه سه سال از عدم فعاليت آنها گذشته باشد، مجاز است.« 
زرندي تصريح كرد: »اعتبار جواز تاســيس صادرشده 
شش ماه بوده و با ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي طرح و 
تاييد آن توسط سازمان براي يك دوره  ديگر قابل تمديد 
اســت.« معاون طرح و برنامــه وزارت صمت بيان كرد: 
»براساس اين دستورالعمل، در صورتي كه سرمايه گذار 
بعد از فراهم كردن امكانات طــرح از قبيل زمين، برق، 

ساختمان و تجهيزات، تقاضاي صدور جواز تاسيس كند و 
اقدامات انجام شده مطابق ضوابط اين دستورالعمل باشد، 
صدور جواز تاســيس يا پروانه بهره برداري امكان پذير 
است.« معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: 
»رعايت ضوابط مربوط به برچسب انرژي و استانداردهاي 
كيفيت توان الكترونيكي و استانداردهاي فناورانه مرتبط 
براي توليد و واردات تجهيــزات فرآورده هاي پردازش 
رمزنگاري شده )ماينينگ( در صورت ابالغ از سوي مراجع 

ذي ربط از جمله سازمان ملي استاندارد الزامي است.«
اما با خواندن اين خبر، سواالتی به ذهن متبادر می شود 
از جمله اينكه »زمان اجرای اين مصوبه چه زمانی خواهد 
بود؟«، »با توجه به اينكه تمام ماينرهای واردشــده به 
ايران از طريق قاچاق وارد شده اند و هنوز تمهيدی برای 
قانونی وارد شدن اين دستگاه ها انديشيده نشده، پس چه 

ماينرهايی امكان فعاليت خواهند داشت؟«، »مسئوالن 
مربوطه تاكنون تمهيدی بــرای ماينرهايی كه پيش از 
اين ضبط شده اند، انديشيده اند؟« و »چرا امكان دريافت 
دوباره جواز تاسيس وجود دارد؟«. اما با وجود پيگيری ها 
و تماس های بســيار »كســب وكار« با وزارتخانه های 
ذی ربط تاكنون هيچ مســئولی حاضر به صحبت نشده 
است. اين شد كه ما به عنوان فعال اين صنعت با وزارت 
صمت تماس گرفتيم و اين ســواالت را مطرح كرديم. 
اپراتور مربوطه در پاســخ به اين سوال »كسب وكار« كه 
»زمان اجرای اين دستورالعمل چه زمانی خواهد بود؟« 
گفت: »دستورالعمل امروز ابالغ شــده است؛ ولی برای 
اجرا شما می توانيد از شنبه اقدام به ثبت نام كنيد.« اين 
فرد در پاسخ به سوال دوم »كسب وكار« مبنی بر اينكه »با 
توجه به اينكه تمام ماينرها قاچاق محسوب می شوند چه 

كسانی می توانند جواز تاسيس اخذ كنند؟« گفت: »در 
اين مورد هيات وزيران بايد تصميم بگيرد. در مورد اين 
موضوع پيشنهادهايی به معاون اول رئيس جمهوری داده 
شده است؛ مبنی بر اينكه ماينرها برای فعاليت بايد تعرفه 
گمركی خود را بپردازند؛ اما تاكنون در اين مورد تصميمی 
گرفته نشده است.« اپراتور مربوطه در پاسخ به سوال سوم 
»كسب وكار« كه چرا جواز تاسيس شش ماهه است و تنها 
يك بار قابل تمديد« افزود: »شما ممكن است يك بار اين 
جواز را بگيريد؛ اما نتوانيد ماينرهای خود را راه اندازی كنيد 
و پروانه بهره برداری بگيريد. بنابراين می توانيد يك بار اين 
جواز را تمديد كنيد، آنگاه وارد سيكل پروانه می شويد و 
زيرساخت ها را فراهم می كنيد.« برای بررسی نقاط ضعف 
و قوت اين دســتورالعمل با يك كارشناس نيز صحبت 

كرديم. گفتگوی »كسب وكار« را در ادامه می خوانيد. 

دستورالعمل استخراج رمزارزها ابالغ شد 

رانت  در حوزه ماینينگ به نفع دستگاه های دولتی
باالترين مقام اجرايی كشور بدون قيد و شرط ماينينگ را يك صنعت اعالم كرده است

با اين مصوبه ها صنعت ماينينگ وارد چرخه اقتصادی نمی شود 
32 دستگاه  ازجمله قوه قضائيه، سپاه، ارتش، نيروی انتظامی، بانك مركزی و... در موضوع رمزارز اعالم وجود كرده اند

مينا حسينی
News kasbokar@gmail.com

فرايند فاسد تصميم سازی در حوزه رمزارز
سهيل نيكزاد، عضو هيات مديره انجمن بالک چين

دستورالعمل صدور جواز تاسيس استخراج رمزارز كه از سوی وزارت صمت برای اجرا ابالغ شده است، شامل دستگاه هايی نمی شود كه به صورت قاچاق وارد ايران شده است. وزير صنعت دستورالعملی را امضا نمی كند كه در آن كسی تخلف 
كند. اين دستورالعمل منطقا به ماينرهايی تعلق می گيرد كه بعد از اين قانونی وارد شوند. ماينر قانونی واردشده هنوز نداريم. در اين دستورالعمل برای قانونی بودن ماينرها چيزی نوشته نشده است. وقتی نوشته نشده يعنی ماينر قاچاق 
واردشده را جايی بگذاريد و شما آن را رجيستر كنيد و پول گمرك آن را بدهيد كه قانونی محسوب شود و بتوانيد از اين دستورالعمل استفاده كنيد يا اينكه عمال می پذيرند كه شما تخلف كنيد. بنابراين كار دوم را نمی كنند. پس منطقا مورد 
اول اجرا خواهد شد. اگر بخواهند هوای فعاالن اين صنعت را داشته باشند احتماال می گويند با اين روش دستگاه های خود را رجيستر كنيد و حقوق دولت را داده باشيد چون گمرك داده نشده است. احتمال خيلی ضعيفی دارد كه اين تعرفه 

گمركی را ببخشند؛ ولی خيلی بعيد است و اين غيرقانونی بودن كسانی كه ماينر دارند را خيلی اذيت می كند. تاكنون هيچ تمهيدی برای آزاد شدن دستگاه هايی كه پيش از اين ضبط شده، انديشيده نشده است. 
ماجرا از اين قرار است كه ماينينگ يك صنعت پرسود است. دولت يك سری مكانيزم های قانونی دارد برای پول درآوردن از صنايعی كه دارند در كشور كار می كنند. اين مكانيزم های قانونی چيست؟ يكی از اين موارد اين است كه 
از آنها ماليات بگيرد. اين فرايند قانونی می تواند در كشور انجام شود. تمام مصوبه ها، ابالغيه ها و هر چيزی كه در مورد ماينينگ تاكنون در ايران شنيده ايد، چه رئيس جمهوری امضا كرده باشد، چه وزير و چه شخص ديگری، به جز 
آن يك مصوبه ای كه رئيس جمهور گفت ماينينگ صنعت است، هر چيز ديگری كه وزير نيرو، وزير صمت، وزير آی.سی.تی و يا هر وزارتخانه ديگری می نويسد، يك تخلف قانونی است. علت آن، اين است كه قانونا باالترين مقام 
اجرايی كشور بدون قيد و شرط ماينينگ را يك صنعت اعالم كرده است. اگر ماينينگ صنعت است؛ مثل ذوب آلومينيوم و آهن، صنعت ريخته گری و صنعت تراشكاری و... بايد از برق صنعتی به قيمت مصوب برق صنعتی استفاده 
كند چون اين يك صنعت است. حاال تمام اين مصوباتی كه می بينيد همه مشتمل بر بندهايی هستند كه به جز حق قانونی صنعتگر، يك سری حقوق ديگر را از اين صنعت می گيرد؛ يعنی به طور مثال می گويد اگر تو كفاشی بودی 
يك جواز و يك مجوز برق می خواستی و می رفتی فعاليت می كردی؛ ولی در حال حاضر چون ماينينگ هستی يك جواز می خواهی، يك مجوز برق، يك تاييديه ای هم من بايد بدهم، شش ماه يك بار هم بايد به من دوباره مراجعه 
كنی. علت اين برخورد چيست؟ علتش اين است كه فرايندی كه اين قانون ها را دارد می نويسد و تصميم سازی می كند يعنی آن كسی كه پيش نويسش را می نويسد و آن كسی كه روی آن كار می كند و... از يك فرايند فاسدی دارد 
می آيد؛ به دليل اينكه تالش می كند رانتی ايجاد كند. به طور مثال شما قرار بوده است كه ماين كنيد و پول درآوريد و ماليات دولت را بپردازيد، اين تصميم ساز می گويد در حال حاضر كه اين گونه است و قرار است تو هم پول درآوری، 
يك جايی اضافه بر همه، من برای اعطای يك مجوز تو را معطل خودم می گذارم. در پيشنهاد وزارت آی.سی.تی فعال صنعت ماينينگ سه، چهار مورد از اين مواردی كه معطل وزارت آی.سی.تی باشد، بود. در پيشنهاد وزارت نيرو 
و وزارت صنعت نيز به همين گونه؛ ولی نكته مهم اين است كه همه اين چيزهايی كه اين وزارتخانه ها اضافه كرده اند مضاف بر حق قانونی صنعت بودن ماينر است. چون رئيس جمهوری نامه زده و گفته كه ماينينگ صنعت است؛ 
يعنی ماينر را مثل چرخ خياطی می توانيد استفاده كنيد و پول برق صنعتی بدهيد. اين اضافه كاری به كسی تعلق نمی گيرد. اين مصوبه ها كه از هر سه وزارتخانه تاكنون درآمده است و همين طور ابالغيه ها و دو مصوبه بانك مركزی 
تمامش فقط يك سری كارهای بد است. با اين كارها اين صنعت نه تنها به نتيجه نمی رسد، بلكه وارد چرخه اقتصادی هم نمی شود. يعنی اگر اين مصوبه ها باشد ماينرها اين صنعت را مضمحل می كنند و از ايران می روند يا در كار 
دزدی و زيرزمينی كار كردن می روند. برق دزدی می كنند يا اينكه برق هرچند تومانی می گيرند و به آن كسی كه می خواهد كنتور بخواند، رشوه می دهند كه مصرف كمتری برای شان بزند. نشان به آن نشان كه مصرف برق ماينرهای 
ايران طبق اعالم معاون شركت توانير نيم درصد مصرف برق كشور است؛ ولی اتالف يا پِرت حدود ۱۱ درصد است؛ يعنی ۲۲ برابر آن چيزی كه اسمش ماينينگ است، دارد تخلف و دزدی و... می شود. با اين اوصاف بعيد است كه 
اين موضوع راهی به جايی به جز اين ببرد. تمام اين سه مصوبه )مصوبه وزارت صنعت، پيش نويس وزارت آی.سی.تی و پيش نويس وزارت نيرو( و دو مصوبه بانك مركزی فقط با هدف ايجاد رانت درست شده است؛ يعنی مهم ترين 
اتفاقی كه در آن قابل مالحظه است، اين است كه يك كسی كه قانونا اين اجازه را نداشته است كه به كار ماينرها نظارت كند يك قانونی پيشنهاد داده است كه از اين به بعد آن هم بتواند جلوی فعاليت ماينرها را گاهی بگيرد. مثال 
گاهی جلوی فعاليت فعال اين صنعت را بگيرد و آن فعال بگويد »چند می خواهی كه جلوی من را نگيری؟« يعنی رانت به نفع دستگاه های دولتی كه به طور عجيبی 3۲ دستگاه دولتی در ايران برای ماينينگ اعالم آمادگی كرده اند 
كه اين موضوع به آنها ربط دارد. قوه قضائيه، سپاه، ارتش، نيروی انتظامی، بانك مركزی و... همه در اين موضوع اعالم وجود كرده اند. اين به اين معنی است كه آدم های زيادی بوی پول شنيده اند و تالش می كنند از ابزار قانونی شان 
استفاده كنند و به گونه ای اين پول را به سمت خود بكشانند. اينكه چرا اين كار را می كنند، مشخص نيست چون اگر كار قانونی باشد اينكه شما كارمند سازمانی باشيد و حقوق شما ۵ ميليون است، در آن سازمان هميشه اين گونه 
است مگر اينكه بخواهيد تخلفی كنيد كه اينقدر هيجان داريد كه اين قصه بيايد سمت سازمان شما. اگر يك نفر يا سازمان بود می گفتيم اين اتفاق است و در همه جای دنيا ممكن است اين گونه باشد، اما وقتی 3۲ سازمان می گويند 
مسئول قانونی اين صنعت من هستم نمی شود با خوش بينی به آن نگاه كرد و انگار تله ای قانونی برای دزدی كردن است. در اين راستا همه مصوبه ها )مصوبه ای كه وزير نيرو امضا كرد، دو مصوبه ای كه رئيس كل بانك مركزی آن را 

امضا كرد، مصوبه وزارت صنعت و هم مصوبه وزارت آی.سی.تی( ايراد دارد. مسئوالن سعی دارند خود را مدير صنعتی كنند كه مدير آن نبوده و قانونا هم نيستند.  

گاليه مديران كسب وكارهاي مجازي از وضعيت اينترنت كشور: 

نبايد از دنيا عقب بمانيم
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با وجــود تاکیــد چنباره 
مسئوالن و متولیان دولتی 
مبنی بر عدم تاثیرگذاری 
قیمــت بنزیــن بــر کف 
 بازار یــا همــان افزایش 
 قیمت هــا و گــران فروشــی شــاهد  تخلفات 
 گســترده ای در این زمینه هســتیم. از افزایش 
کرایه های تاکســی ها بخصوص مســافربرهای 
شخصی که هیچ گونه نظارتی بر عملکرد آنها وجود 
ندارد گرفته تا قیمت میوه و سبزیجات که کاهش 

خرید مردم را به دنبال داشته است. 
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این رابطه 
گفت: روز گذشــته ۱۸ هزار ۳۲ مورد بازرسی را 
بازرسان سازمان حمایت، ســازمان های صنعت، 
معدن و تجارت اســتان ها و همچنین بازرســی 
اصناف در ســطح اســتان ها انجام دادند و برای 
۱۲۴۲ متخلف، پرونده تشــکیل و برای بررســی 
به تعزیرات حکومتی ارسال شــده است. حسین 
مدرس خیابانی در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور 
با تاکید بر اینکه هرگونه افزایــش قیمت به بهانه 
تغییر نرخ بنزین در بازار غیرقانونی اســت و حتماً 
با متخلفان برخورد قانونی می شــود افزود: طبق 
توافق انجام شــد، تعزیرات حکومتــی به صورت 

ویژه و در شــعبات اختصاصی در سریع ترین زمان 
 ممکن این پرونده ها را بررسی و رای الزم را صادر 

خواهند کرد.
وی اضافه کرد: عالوه بر موضوع گرانفروشی، احتکار 
و امتناع از عرضــه نیز به عنوان یکــی از تخلفات 
مورد توجه بازرســان اســت که در صورت مواجه 
بدون، کوچکترین مماشــاتی بــا متخلفین برابر 
قانون برخورد خواهد شــد. مدرس خیابانی گفت: 
افزایش نرح بنزین در قیمــت انواع اقالم کاالیی و 
خدمات، تاثیر ناچیــزی دارد و برخی دغدغه های 
موجود ناشــی از جو روانی در ســطح بازار است 
 که با تدابیر اتخاذ شــده جلوی ایــن اتفاق گرفته 

خواهد شد.
وی افزود: خوشبختانه کاال های اساسی به میزان 
کافی در انبار های موجود است و در تامین کاال های 
ضروری و اساسی مورد نیاز مردم، هیچگونه مشکلی 
وجود ندارد. قائــم مقام وزیر صمــت تاکید کرد: 
بازرسی های شکایت محور در اولویت خواهد بود 
و بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازر، ستاد های 
خبری ۱۲۴ موظف هســتند از ۷ صبح تا ۱۰ شب 
شــکایات مردمی را دریافت کننــد و البته موارد 
در ســریعترین زمان ممکن از ســوی بازرســان 
مورد رســیدگی قرار می گیرد. مــدرس خیایانی 
گفت: مردم از ۴ روش موجود شامل تلفن گویای 
۱۲۴، سامانه ثبت شــکایات ۱۲۴، نرم افزار آپ و 
همچنین به صورت حضوری می توانند شــکایات 

خود را مطرح کنند. وی ادامه داد: روند بازرسی ها 
باید به گونه ای باشــد تا مردم اطمینان الزم را از 
نحوه اعالم شــکایت و رســیدگی به آن ها کسب 
کنند و کمک نمایند تا فضای موجود به درســتی 
 مدیریت و در حقــوق مردم هیچگونــه اجحافی 

نشود.
 حســین مدرس خیابانی گفت: ۴ هزار بازرس از 
ســازمان حمایت، ســازمان های صمت استان ها 

و اتاق اصناف در ســطح کشــور روزانه ۳۰ هزار 
مورد بازرســی میدانی را برای کنتــرل قیمت ها 
انجام می دهند. قائم مقام وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: در خصوص کنترل بازار عالوه بر این 
گشت های مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی، 
اتحادیه های صنفی کل کشــور نیز بــا ۱۵ هزار 
 بازرس در قالب ۸ هزار بازرس قیمت ها را در بازار 

رصد می کنند.

احتکار و امتناع از عرضه كاال پیامد اصلی گرانی بنزین در كف بازار شده است

هزاران  پرونده  تخلف  در عرضه  کاال

ارسال پرونده های تخلف به سازمان تعزیرات برای برخورد قانونی
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران 

برای برخورد با تخلفات راهکارهایی وجود دارد. بخشی از بازرسی ها به طور مداوم در سطح بازار انجام می شود و بعضی ها هم شــکایت محور بوده و از طریق تلفن و سامانه ۱۲۴ و براساس شکایتی که اعالم می شود، 
رسیدگی و به شاکی نتیجه اعالم می شود. در صورتی که تخلف ثبت شده تایید شود، پرونده به سازمان تعزیرات برای برخورد قانونی ارجاع خواهد شد. از سوی دیگر بازرسان سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و اصناف عالوه بر بازرسی هایی که تاکنون انجام می دادند با تشدید بازرسی با این تخلفات ها برخورد خواهند کرد. البته در دو، سه ماه گذشته شاهد ثبات قیمت ها در بعضی کاالها و بعضا کاهش قیمت 
بودیم. لذا مجموعه این عوامل و پیش بینی هایی که دولت در خصوص تامین سوخت برای ناوگان های حمل و نقل بار درون شهری انجام داده و ما امیدوار به تحقق آنها هستیم، نباید دلیلی برای افزایش بی رویه قیمت ها 

وجود داشته باشد. ضمن اینکه ستاد تنظیم بازار و … در سراسر کشور موظف شده اند که با کنترل بازار و سایر کارشناسی ها، در صورتی که نیاز به افزایش قیمتی باشد آن را بررسی و اعالم کنند.
واحدهای صنفی برابر قانون سود مصوب دارند و برابر آن سود می توانند کاالی خود را عرضه کنند. بر اساس آمارهای سامانه های کنترل کننده موجودی کاالها در سطح عمده فروشی و خرده فروشی خوشبختانه وضعیت 
موجودی کاال در سطح بازار نشان می دهد که به اندازه کافی کاال در بازار موجود و پیش بینی شده است. لذا دلیلی برای اینکه هزینه افزایش سوخت بر کاالی موجود در واحدهای عرضه کننده تاثیر بگذارد، وجود ندارد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس هیئت مدیره موتور جستجوی بومی پارسی جو 
از افزایش ۲۰۰ برابری مراجعات به این موتور جستجو 
طی روزهای اخیر و در نبــود اینترنت خبر داد.امیرعلی 
خیراندیش با اشــاره بــه افزایش مراجعــات به موتور 
جســتجوی بومی که در بستر شــبکه ملی اطالعات 
فعال است، گفت: موتور جســتجوی پارسی جو، روزانه 
پاسخگوی ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار جستجو در فضای وب بود که 
به دلیل نبود اینترنت و قطع بودن سرویس گوگل، میزان 
مراجعات به این موتور جستجوی بومی طی روزهای اخیر 

۱۵۰ تا ۲۰۰ برابر شد.
وی با بیان اینکــه تا پیش از این به دلیــل وجود موتور 
جستجوی گوگل، کاربران مراجعات باالیی به جویشگر 
بومی پارسی جو نداشــتند، افزود: طی روزهای گذشته 
میزان درخواست ها از جویشگر بومی پارسی جو افزایش 
یافت و این سرویس دهنده در بستر شبکه ملی اطالعات، 
پاســخگوی نیاز مراجعه کنندگان بود.خیراندیش در 
پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه این موتور جستجو تا 
چه میزان امکان پاســخگویی به تمامی کاربران ایرانی 
را خواهد داشت؟ اظهار داشــت: از لحاظ سخت افزاری 
و منابع فنی، محدودیت هایی در ارائــه خدمات داریم 
که باید برطرف شــود. وی در مورد اینکه کیفیت ارائه 
ســرویس در موتور جســتجوی بومی، آنطور که باید 
تقویت نشده است، گفت: پارسی جو امکان ارائه خدمات 
به این تعداد درخواســت را طی چند روز اخیر نداشت و 
به دلیل مشکالت سخت افزاری، برخی از اختالالت در 
ارائه خدمات این ســرویس طبیعی است.رئیس هیئت 

مدیره موتور جســتجوی بومی پارســی جو با اشاره به 
اینکه موتورهای جســتجوی ملی در تمــام دنیا دارای 
نقشه راه مشخصی هســتند، بیان کرد: با وجود اینکه 
سرویس دهنده ای مانند گوگل، تمام خدماتش در ایران 
قابل استفاده است، موتور بومی تاکنون نقش پررنگی در 

ارائه خدمات به کاربران نداشت.
خیراندیش با بیان اینکه کشــورهایی مانند کره، چین 
و روســیه دارای موتورهای بومی به زبان غیرانگلیسی 
هستند، گفت: عواملی مانند کیفیت، محتوا و رگوالتوری 
)قانون و مقررات(، عوامل پایداری موتورهای جستجو را 
تضمین می کند.به گفته وی از لحاظ کیفیت و پایداری 
فنی، تعداد سرورها و سخت افزارهای مربوط به پارسی جو، 
جوابگوی این حجم از درخواســت نیست، چرا که باید 
زیرساخت های مالی در حد چند هزار سرور به ما اختصاص 
یابد تا بتوانیم پاســخگوی میزان درخواست ها باشیم. 
رئیس هیئت مدیره موتور جستجوی بومی پارسی جو 
افزود: از لحاظ محتوا نیز حاکمیت باید محتوای مورد نیاز 
را در اختیار سرویس دهندگان موتور جستجو قرار دهد و 
موضوع تنظیم مقررات نیز از دیگر مواردی است که توسط 
حاکمیت باید برای سرویس دهنده فراهم شود؛ به نحوی 
که برخی کشورهای تولیدکننده موبایل را ملزم می کنند 
که حتی به صورت پیش فرض، موتور جســتجوی ملی 
خود را روی گوشی های وارداتی تنظیم کنند.خیراندیش 
خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر تمامی سعی مان این 
بوده که به جستجوهایی که مربوط به سایت های داخلی 

در شبکه ملی اطالعات می شود، پاسخ دهیم.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با تایید خسارات واردشده 
به واحدهای صنفی و خدماتی اصناف در سراسر کشور 
به علت اغتشاشات روزهای اخیر، گفت: فعال این آمار 
دسته بندی و تهیه نشده است.مجتبی صفایی درباره 
میزان خسارت وارد شده به اصناف سراسر کشور بر اثر 
اغتشاشات چند روز اخیر، گفت: در حال حاضر در حال 
احصاء و دسته بندی میزان خسارت وارد شده به اصناف 
هستیم و آمار دقیقی در این رابطه تهیه نشده است. 
ســخنگوی اتاق اصناف ایران بیان داشت: در تهران 
تعدادی از واحدهای تولیدی آســیب جدی دیده اند 
اما آسیب های وارده به واحدها و بنگاه های صنفی در 

اطراف شهر تهران جدی تر بوده است. وی با بیان اینکه 
در اقصی نقاط کشــور تخریب و آسیب به واحدهای 
صنفی گزارش شده است، گفت: اصناف به این دلیل 
معترضند و شکایات خود به محاکم قضایی ارائه داده اند. 
صفایی افزود: امیدواریم با توجه به قول مساعد ریاست 
قوه قضائیه شکایات این افراد به سرعت رسیدگی شود. 
وی افزود: با توجه به عدم دسترسی ارتباط اینترنتی 
بین اتاق های اصناف سراسر کشور با اتاق اصناف ایران 
فعال آمار دقیقی از میزان خسارت وارده به اصناف تهیه 
و دسته بندی نشده اســت اما به محض برقراری این 

ارتباط قطعا این آمار تهیه می شود.

کشور نیازمند ایجاد یک هاب احراز هویت در حوزه بانکی 
است تا امنیت دیتا که دغدغه بانک ها و مشتریان است را 
بتواند برطرف کند؛ از این رو مرکز آیفینک)مرکز نوآوری 
مالی خدمات انفورماتیک( با برگزاری رویداد سرنخ، زمینه 
الزم برای تحول در این حوزه را با مشارکت استارتاپ های 
فینتکی فراهم کرده است. با گسترش زندگی دیجیتال و 
نیاز افراد به دریافت خدمات الکترونیکی، موضوع احراز 
هویت به صورت دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است. 
هم اکنون معماری فعلی احــراز هویت در نظام بانکی با 
کاستی هائی همراه اســت. برای مثال کاربر به تعداد هر 
بانک مجبور است هویت خود را عرضه کند و در کنار آن 
شاهد مشکالتی مانند هزینه های باال، انعطاف پذیری کم 
سیستم، عدم امکان تعامل بانک ها و عدم اطمینان نیز 
وجود دارد.شرکت خدمات انفورماتیک برای این موضوع 
نیازمند یک همکاری مشارکتی اســت و در این زمینه 
اســتارتاپ های حوزه مالی بانکی می توانند راهکارهای 
خود را ارائه دهند. در این راستا استفاده از ویژگی فناوری 

بالکچین می تواند به ایجاد یک معماری مطلوب در این 
حوزه کمک کند. درصورت تحقق این امر، شاهد توزیع و 
انتقال متمرکز و امن داده های حساس میان بازیگران این 
عرصه خواهیم بود و یک معماری بالک چینی برای احراز 

هویت دیجیتال در سازمان ها و بانک ها ایجاد می شود.
بنابراین تجربه کاربری آســان، حفظ حریم خصوصی 
مشتریان، پایداری، امنیت و ثبات باال، امکان سرویس دهی 
باال به فینتــک، امکان احراز هویــت غیرحضوری و نیز 
نفوذناپذیــری و عدم تغییــر داده ها از جملــه مزایای 
معماری بالکچینی در نظام بانکی است.گروه بالکچین و 
فناوری های نوین شرکت خدمات انفورماتیک، دانش فنی 
و تجربه رسیدن به این هدف را در اختیار ارائه دهندگان 
ایده قرار می دهد و از ایده هــا و راهکارهایی که به مرکز 
نوآوری »آیفینک« ارائه می شود، حمایت می کند. رویداد 
سرنخ۲ توسط مرکز آیفینک )مرکز نوآوری مالی خدمات 
 انفورماتیک( در پنجمیــن نمایشــگاه تراکنش ایران 

برگزار شد.

رئیــس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی با بیان 
اینکه صادرات گوجه فرنگی به پاکستان از حدود ۲ 
هفته اخیر آغاز شده است، گفت: هرکیلوگرم گوجه 
به قیمت ۱ دالر و ۱۰ سنت به پاکستان صادر می شود 
.سید رضا نورانی با بیان اینکه صادرات گوجه فرنگی 
به کشور پاکستان حدود دو هفته است که آغاز شده 
، اظهارداشت: میزان صادرات در حال حاضر محدود 
است و قرار بود برخی شــرکت ها با طرف پاکستانی 
توافق کنند و بنده نمی دانم که این توافق ها حاصل 
شده یا خیر.به همین دلیل فعال نمی توان آمار دقیقی 

درباره حجم صادرات اعالم کرد.
وی با اشاره به اینکه گوجه صادراتی تولیدات گلخانه 

ای هســتند، افزود: در حال حاضر در ابتدای تولید 
محصــوالت گلخانــه ای داریم و به تدریــج میزان 
برداشت و صادرات زیاد می شود. نورانی با بیان اینکه 
هرکیلوگرم گوجه فرنگی گلخانه ای در  پاکستان یک 
دالر و ۱۰ سنت تحویل داده می شود، گفت: قیمت 
گوجه فرنگی گلخانه در داخل کشور بین شش تا هفت 
هزارتومان در هرکیلوگرم است که هزینه های بسته 
بندی، ســورت، حمل و نقل و ... نیز به آن افزوده می 
شود. وی با اشاره به اینکه سرمای زودهنگام در کشور به 
گوجه فرنگی تولیدی در فضای باز خسارت زده است، 
ادامه داد: تولید گوجه فرنگی گلخانه ای نیز تازه آغاز 

شده و به تدریج به تولید انبوه می رسد.

ســخنگوی انجمن صنفی تایر گفت: در خط تولید 
الستیک از مقداری بنزین استفاده می شود، اما تاثیر 
چندانی در قیمت الستیک نخواهد گذاشت. مصطفی 
تنها سخنگوی انجمن صنفی تایربا اشاره به اثرات  تغییر 
قیمت بنزین بر قیمت الستیک،گفت: افزایش قیمت 
بنزین تاثیری در نرخ الستیک ندارد. تنها مشکلی که 
منجر شده تا نرخ الســتیک تغییر کند، افزایش نرخ 

تورم است.
او بیان کرد: برای تولید الستیک در خط تولید به مقدار 
اندکی بنزین استفاده می شود که این امر تاثیر چندانی 
در قیمت آن ندارد. تنها ادامه داد: نرخ دالر در این چند 
روز افزایش داشته که این روند بر قیمت الستیک نیز 
شاید اثرگذار باشــد اما اگر این قیمت به تعادل برسد 
شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. سخنگوی انجمن 

صنفی تایر با اشــاره به افزایش قیمت الستیک های 
وارداتی، افزود: خوشبختانه به دلیل اینکه سوخت حمل 
و نقل کاالهای وارداتی گازوئیل است از این رو قیمت 
کاالهای وارداتی افزایش نخواهد داشــت. اما ممکن 
است این ثبات قیمت مقطعی باشد و با افزایش نرخ ارز 

نیز قیمت این کاال افزایش پیدا کند.
او با اشــاره به میزان مصرف تایر در کشور، گفت: در 
کشــور حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار حلقه الستیک 
استفاده می شود. تعداد الستیک استفاده شده، یک 
میلیون حلقه مورد نیاز آن نخی و یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار حلقه دیگر ســیمی اســت. به گفته تنها، ایران 
در تولید الســتیک های نخی کاماًل خودکفاســت و 
کارخانه های داخلی بیش از یک میلیون حلقه تایر نخی 

در سال تولید می کنند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت روز 
گذشــته اعالم کرد زیرساخت 
هایی را برای نسهیل دسترسی 
به کسب و کارهای اینترنتی در 
زمان قطع اینترنت جهانی فراهم 
کرده ایم و بسیاری از این مشاغل مانند گذشته و بر بستر شبکه 
ملی اطالعات در حال فعالیت هستند. ربیعی هم چنین با اشاره 
به اینکه گزارشی درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطالعات 
ارائه شده و در این رابطه از وزیر ارتباطات سپاسگزاری کرد. وزیر 
ارتباطات در گزارش خود اعالم کرده است که ۸۰ درصد اهداف 
زیرساخت شبکه ملی اطالعات را محقق کرده و افزایش ۴. ۲ 
برابری ظرفیت انتقال شبکه، افزایش ۳ برابری ظرفیت پهنای 
باند اینترنت بین الملل و افزایش ۸۰ برابری شاخص کیفیت 

شبکه داخلی را ایجاد کرده است. به گفته ربیعی بخش اعظمی 
از فعالیت اقتصادی ما از طریق این شبکه انجام می شود و بر 
ادامه تقویت شبکه ملی اطالعات در جلسه هیات دولت تاکید 
کرد. اما سخنان علی ربیعی در حالی مطرح شد که صاحبان 
بسیاری از این مشاغل به قطعی اینترنت جهانی اعتراض داشته 
و شبکه ملی اطالعات و اینترنت ملی در حد و اندازه ای نمی 
دانند که بتواند نیازهای آنها را بــرآورده کند. در حال حاضر 
کسب و کارهایی هستند که با مشکالت زیادی روبه رو شده 
اند مانند کسب وکارهای حوزه فین تک که به گفته مدیرعامل 
سایت تخفیفان، شرایط بسیار سختی را می گذرانند. نازنین 
دانشور گفت: همکاران ما در داخل شرکت نمی توانند کارشان 
را انجام بدهند، فروش ما زمین خورده و اگر این وضعیت تا چند 
وقت دیگر ادامه پیدا کند ما و همکارانی که جنس کارشــان 
شبیه تخفیفان است، دچار مشــکل جدی در گردش مالی  
خواهیم شد. وی اشاره کرد: مشتری ما نمی تواند به سادگی 
سایت مان را باز کند، حتی اگر موفق به این کار شود درگاه های 

پرداخت دچار مشــکل هستند.سایت تخفیفان در دسترس 
است اما بسیاری از تکنولوژی هایی که سایت ما مبتنی بر آن 
کار می کند، وابسته به ســرویس های خارجی است. مثال به 
گفته یکی از درگاه های اینترنتی که سایت ما با آن کار می کند، 
فقط ۳۰ درصد تراکنش ها طی این روزها با موفقیت انجام شده 
است. مشکالت این چنینی حجم تراکنش ها و ترافیک اینترنت 
را به شکل عجیبی پایین آورده است. دانشور افزود: بزرگ ترین 
شریک کاری ما »گوگل« اســت که اکنون به آن دسترسی 
نداریم. پرسنل بازاریاب و برنامه نویس ما بیکار هستند و از روز 
شنبه به آن ها مرخصی اجباری داده ایم. عمال کسب و کار ما 
خوابیده است. ما با چنگ و دندان سعی می کنیم فضای کاری  
خود را بدون تعدیل کردن نیروها، حفظ کنیم اما سفارش ها به 
شدت کاهش پیدا کرده اند. وی گفت: سایت ما االن در دسترس 
اســت اما نمی تواند فعالیت کند و یکی از درگاه های ما یک و 
نیم روز کامل کار نمی کرد. قراردادهای عملیاتی با شــرکای 
تجاری را بعد از این همه سال پرینت می کنیم و برایشان با پیک 

می فرستیم. به دلیل وضعیت جوی حتی نمی توانیم مدارک 
را برای نقاطی از کشور ارســال کنیم.هم چنین به گفته رضا 
الفت نسب، عضو هیات مدیره کسب وکارهای مجازی گفته 
قطع اینترنت طی ســه روز نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان به 
کسب وکارهای اینترنتی ضرر زده است. او البته برای تخمین 
زدن این رقم آمده محاسبه کرده چون گردش مالی فعاالن این 
عرصه سال گذشــته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان )معادل روزانه 
۲۷۳ میلیارد تومان( بوده و امســال به حدود نزدیک به ۹۰۰ 
میلیارد تومان خسارت به این شرکت ها وارد شده است. طبق 
آمار ۲۰۰ هزار فروشنده بر بستر شبکه های اجتماعی وجود 
دارد واال قطعا کل کسب وکار آن ها خوابیده است. رضا الفت 
نسب گفت: »فروش ها خیلی پایین آمده است. دیروز با برخی 
کسب وکارهای اینترنتی صحبت کردم و بر اساس برآوردهای 
انجام شده، گردش مالی شــان یک دهم کاهش داشته است. 
تازه این رقم برای کسب وکارهای بزرگ است. کسب وکارهای 

کوچک آسیب بیشتری دیده اند.«

شبکه ملی اطالعات و اینترنت ملی  در آزمون قطع اینترنت جهانی شکست خورد

زمین گیر شدن کسب وکارهای اینترنتی
سطح تراكنش كسب و كارهای مجازی تا 90درصد كاهش پیدا كرد

پیشرفت 08  درصدی شبکه ملی اطالعات تایید نشد
محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی

شبکه ملی اطالعات از اساسی ترین طرح های فضای مجازی است و استقالل ایران به این شبکه بستگی دارد اما این طرح با گذشت شش تا هفت سال هنوز یک فرآیند طراحی علمی و مهندسی مشخص ندارد. متاسفانه این شبکه تاکنون 
فاقد مجری و طراحی بوده در صورتی که طرحی به این وسعت باید مکانیزم طراحی، تیم طراحی و خروجی به معنای واقعی روشنی داشته باشد. اینکه گفته می شود شبکه های اجتماعی تاکنون نتواسته اند مجال بروز و ظهور در کشور 
پیدا کنند به همین نکته یعنی زیرساخت های اطالعاتی برمی گردد. همچنین با وجود اعالم تحقق ۸۰ درصدی این شبکه، گزارش پیشرفت شبکه ملی اطالعات در یک کمیته کارشناسی سطح باال، مرکب از برخی اعضای حقیقی شورای 

عالی فضای مجازی و مدیران مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، بررسی شد و به هیچ عنوان این میزان پیشرفت ۸۰ درصدی تایید نشد.
 خوشبختانه زیر ساخت های خدمات کاربردی مثل دیتا سنترها، شبکه های اجتماعی بومی، موتورهای جستجو و مواردی از این دست در شبکه ملی اطالعات لحاظ شــد تا این موارد بتوانند در داخل رشد و نمو پیدا کنند. اگر بتوان این 
زیر ساخت ها را در کشور فراهم کرد ضمن ایجاد اشتغال قابل توجهی در داخل می توان تکنولوژی های مورد نظر را در داخل کشور توسعه داد. از طرفی دیگر کسب و کارهای مبتنی بر بستر اینترنت امروز به اصلی ترین انتخاب مردم برای رفع 
نیازهای روزمره بدون اتالف وقت وهزینه اضافی تیدیل شده اند. وابستگی ما به فضای جدید و ناگزیر بودن زندگی در این فضا به ما این نکته را تأکید می کند که باید زیرساخت های زندگی جدید را خودمان ایجاد کنیم. کشورها در حالتی هستند 
که شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای اینترنتی به عنوان زیست بوم برای آن ها شناخته شده اما به دنبال این هستند که زیست بوم خود ساخته داشته باشند. در ایران نیز همین طور است اگر بخواهیم از زیست بوم های دگر ساخته استفاده 

کنیم باید از قوانینی که آنها می گذارند تبعیت کنیم لذا بهتر است هر چه سریع تر به فکر ایجاد زیست بوم خودساخته در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و شبکه های اجتماعی که بستری برای خرید و فروش کاال شده اند باشیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

افزایش ۲۰۰ برابری مراجعه به موتور جستجوی بومی

هركیلوگرم گوجه ایرانی یک دالر و 10 سنت صادر می شود

جزئیات صادرات گوجه فرنگی به پاکستان

افزایش قیمت بنزین تاثیری در قیمت تایر ندارد

»سرنخ« معماری احراز هویت در نظام بانکی را متحول می کند

آسیب جدی به واحدهای صنفی و خدماتی اصناف
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