
شرکت نفتی آرامکوی عربستان در دهه های آینده زیر آب می رود و افزایش درجه حرارت 
این کشور خسارت بسیار جدی به زیرساخت های این شرکت وارد می کند و میلیون ها نفر 

را در این کشور با کمبود آب مواجه خواهد کرد.
به گزارش بلومبرگ،  تغییرات آب و هوایی شــرکت آرامکو عربستان را به شدت تهدید 
می کند. تغییرات آب و هوایی موجب باال رفتن آب دریا و غرق شــدن بخش های زیادی 
از این شرکت خواهد شد. همچنین افزایش دما به زیرســاخت های شرکت آسیب زده، 
عملکرد آن را پایین آورده و حتی باعث از بین رفتن بخش هایی از آن می شود. کانسالتنت 
کلندر در گزارشی نوشت: افزایش سطح آب دریا تهدید جدی برای فعالیت های اقتصادی 
شرکت آرامکو عربستان بوده و احتماال باعث می شود که بخشی از این شرکت طی چند 
دهه آینده به زیر آب برود و فعالیت این شرکت بزرگ نفتی جهان بسیار سخت خواهد بود. 

تیبالت الکوند، رئیس کلندر در مصاحبه ای گفت:  »بخش جنوبی این شرکت احتماال در 
دهه آینده زیر آب می رود، خود  آرامکو هم تایید کرده تغییرات آب و هوایی یک خطر جدی 
است. آنها مسئول حفظ این دارایی ها هستند و من فکر نمی کنم که آنها بتوانند چنین کاری 
بکنند.« این گزارش با طرح این ســوال که ابهاماتی پیرامون عرضه سهام شرکت آرامکو 
وجود دارد، نوشته است: »سرمایه گذاران همچنان درباره ارزش این شرکت نگران هستند 
و تغییرات آب و هوایی       که                                                 بر  این شــرکت بزرگ نفتی تاثیرگذار      است نیز نگرانی دیگری 
برای سرمایه گذاران به وجود آورده، ضمن آنکه برخی مخالفان درباره آلودگی هایی که این 
شرکت ایجاد می کند هشدار می دهند.« سطح آب دریای عرب که آرامکو در نزدیکی آن 
واقع شده تا سال 2030، به میزان 13 سانتی متر افزایش می یابد که در این صورت برخی 
تجهیزات و امکانات این شرکت همانند یامبو و پاالیشگاه راس تنورا  و پایانه آن در مسیر 

جریان سیل ناشی از افزایش سطح دریا قرار می گیرد و خسارت جدی به آنها وارد شود. 
آرامکو در بیانیه ای در باره موضوع مرتبط با افزایش آب سطح دریا و تاثیرات تغییرات آب 
و هوایی اظهارنظری نکرده اما درباره آلودگی هوا و نیاز به تولیدات با کربن پایین در آینده 
گفته است ما بر این باوریم که ضمن اینکه نیاز انرژی جهانی را باید تامین کنیم باید آلودگی 
کمتری نیز داشته باشیم. درباره چشم انداز عرضه سهام آرامکو هم این شرکت تایید کرده 
که خطرات تغییرات آب و هوایی وجود دارد و می تواند تقاضا برای نفت و مشتقات آن را 
کاهش دهد. بلومبرگ نوشته است: در میان مدت خشک شدن منطقه عربستان تهدید 
 جدی برای فعالیت های اقتصادی این کشور خواهد داشت؛ چراکه این کشور تقاضای زیادی 

برای آب دارد. 
این تقاضا برای پاالیشگاه های این کشور ضروری است. ضمن اینکه مجبور خواهد شد تا 

کارخانه های شیرین سازی بیشتری تاسیس کند. میزان مصرف آب روزانه این کشور افزایش 
می یابد و مجبور خواهد شد ظرفیت ذخایر خود را افزایش دهد و احتمال دارد که میلیون ها 
نفر                           دسترسی به آب نداشته باشند، در صورتی که کارخانه های آب  شیرین کن به طور صحیح 
فعالیت خود را ادامه ندهند.از سوی دیگر افزایش درجه حرارت در عربستان نیز خسارت زا 
خواهد بود؛ چراکه دمای این کشور در هر دهه نیم درجه سانتی گراد از سال 1985 تا 2010 
افزایش یافته است و این انتظار می رود که این روند در دهه های پیش رو هم ادامه یابد و حتی 
افزایش بیشتری داشته باشد و افزایش درجه حرارت می تواند مناطق نفت خیز این کشور که 
آرامکو از آنها بهره برداری می کند، نظیر »گاوار«، »خریص« و »شیبه« را تحت تاثیر جدی 
قرار دهد.عربستان قصد دارد سهام شرکت آرامکو را بفروشد و حدود دوماه است که زمان 

عرضه آن به تاخیر می افتد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که تسهیالت پروژه اقدام ملی 100 میلیون تومان 
است گفت: ۷0 هزار واحد در قالب این طرح در شهرهای جدید معرفی شده که به زودی 
ثبت نام در بعضی استان ها از جمله تهران که شهرهای جدید در آن وجود دارد آغاز خواهد 
شد.حبیب اله طاهرخانی اظهار کرد: سقف تسهیالت طرح اقدام ملی 100 میلیون تومان 
است  که وارد ساخت می شود و در نهایت به شکل فروش اقساطی به خریدار منتقل خواهد 
شد. نرخ سود این تسهیالت نیز 18 درصد با مدت بازپرداخت 12 ساله است که با طول دوره 
ساخت محاسبه می شود.وی افزود: در هر استانی که شهر جدید وجود داشته باشد ثبت نام 
مسکن ملی همزمان با ثبت نام استان مورد نظر انجام می شود. تا کنون در هفت استانی که 

نام نویسی انجام شده شهر جدید نداشته ایم اما استان هایی که در آینده زمان نام نویسی آنها 
فرا می رسد اگر شهر جدید در آن وجود داشته باشد متقاضیان ثبت نام خواهند کرد.به گفته 
طاهرخانی، در شهرهای جدید حدود ۷0 هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن معرفی 
شده که برنامه ریزی آن با حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان این که شهرهای جدید غالبا در استان هایی 
که کالن شهرها در آن هستند قرار دارد گفت: استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، 

اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس از 
جمله استان هایی هستند که شهرهای جدید در آنها وجود دارد.

بهایزمین،اقساطیدریافتمیشود
طاهرخانی درباره مزایای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن گفت: حسن این طرح برای 
مردم این است که هزینه زمین، هنگام ساخت از آنها اخذ نمی شود. البته کامال رایگان نیست 

اما کارشناسان قیمت زمین را تعیین می کنند، مدتی به متقاضیان تنفس داده می شود و 
بعد قیمت به صورت اقساطی دریافت خواهد شد. به گزارش ایسنا، با توجه به این که قیمت 
زمین در ابتدا کارشناسی می شود مشمول تورم و افزایش قیمت در جریان پروژه نمی شود.

وی ادامه داد: هزینه ساخت نیز بر اساس قیمت تمام شده است. دولت، سودی مدنظر ندارد. 
در مناطق مختلف با توجه به شرایط شهرها، نوع زمین و مشخصات پروژه که تابع ضوابط 
شهرسازی است، قیمت ها تنوع دارد. ممکن است یک پروژه مشاعات باالیی داشته باشد و 
یک پروژه نداشته باشد که قاعدتا قیمت آنها با هم فرق می کند. یعنی تفاوت جغرافیایی و 

تفاوت مشخصات فنی پروژه ها باعث می شود که قیمت ها متفاوت باشد.

مدیرعامل بنیاد ملی توســعه فناوری گفت: کشــورهای 
همسایه مانند ترکیه، عربستان و امارات در برنامه های کالن 
خود برنامه ریزی کرده اند تا 10 ســال آینده 12.5 درصد 
درآمد ناخالص خود را در حوزه هاب داشته باشند. متاسفانه 
سهم ایران از هاب به اندازه ای ناچیز است که امکان مقایسه 
در آن وجود ندارد.، سهیل وطن دوست در مراسم  بنیاد ملی 
توسعه فناوری که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حال برگزاری است با بیان اینکه فناوری زندگی روزمره و 
کسب و کار ما را متحول کرده است، گفت: با توجه به اینکه 
عمر فناوری 10 ساله است، یک کسب و کار نمی تواند بدون 
یک عمر دوام داشته باشد.وی با بیان اینکه حوزه فناوری به 
هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و بالک چین معروف است، 
افزود: در ســال 1400، 2.5 میلیون شغل در حوزه هوش 

مصنوعی ایجاد خواهد شد.وی ادامه داد: در همسایگی ما 
کشورهایی وجود دارند که بیش از 1۷ میلیارد دالر از هوش 
مصنوعی سهم می برند که در این بین می توان به عربستان 
به میزان 3 میلیارد دالر، ترکیه 2 میلیــارد دالر و امارات 
1.5 میلیارد دالر اشاره کرد.وی با بیان اینکه 4۷ درصد از 
بازار هوش مصنوعی در اختیار کشورهای همسایه است، 
افزود: کشورهای همسایه مانند ترکیه، عربستان و امارات 
در برنامه های کالن خود برنامه ریزی کرده اند تا 10 ســال 
آینده 12.5 درصد درآمد ناخالص خــود را در حوزه هاب 

داشته باشند.
وطن دوست گفت: متاسفانه سهم ایران از هاب به اندازه ای 
ناچیز است که امکان مقایسه در آن وجود ندارد.مدیرعامل 
بنیاد ملی توسعه فناوری دلیل سهم ناچیز ایران را در حوزه 

هاب در چهار فصل تقسیم بندی کرد و افزود: این مشکالت 
به دلیل کندی سازمان ها، قوانین، فاصله فارغ التحصیالن با 
نیاز بازار و از دست دادن افراد متخصص و مهاجرت آنهاست.

وی با بیان اینکه باید سازمان دولتی و خصوصی برای رفع 
این مشکل ایجاد شود، گفت: این سازمان باید ایجاد شود تا 
از طریق پژوهش مطالعاتی انجام و استانداردسازی کند و از 

سوی دیگر فاصله بین نیروهای تخصصی و بازار را کم کند.
وطن دوست ادامه داد: ماموریت بنیاد ملی توسعه فناوری 
شامل پژوهش، آموزش و تجاری سازی است که در بخش 
پژوهش قرار اســت راهکارهایی در اختیار سازمان ها قرار 
بگیرد. همچنین در بخش آموزش نیــز از طریق مدارس 
چهارگانه )بالک چین، اینترنت اشــیاء، هوش مصنوعی و 

مدیریت سرمایه( آموزش دهد.

رئیس هیات مدیره انجمن زنان مدیر کارآفرینی تاکید کرد 
که همایش ها و سمینارهایی که بدون داشتن تخصص در این 
زمینه برگزار می شوند، باید تعطیل شوند.»رویا کوهستانی« 
ضمن انتقــاد از برگزاری جشــن ها و همایش هایی که به 
کارآفرینان جایزه می دهند، گفت: اینها تعریف کارآفرین 
را تغییر داده اند؛ بسیار دیده ایم که برخی موسسات فرمی 
را بر اساس اطالعاتشان به افراد ارسال می کنند و خواهان 

برگزاری همایش انتخاب زن برتر کارآفرین هستند.
وی با تاکید بر اینکه باید جلوی برگزاری این گونه همایش ها 
گرفته شود، تصریح کرد: در بســیاری از همایش ها تنها 
مدرکی به فرد ارائه می شــود و متاســفانه کسانی که نه 

کارآفرین است و نه مدرک دانشگاهی خاصی دارد، به صرف 
داشــتن مدرکی که از این همایش دریافت کرده شروع به 
تدریس حتی در دانشگاه ها می کنند.کوهستانی ادامه داد: 
هیچ شــاخصی برای انتخاب یک فرد به عنوان کارآفرین 
نمونه در این همایش ها و کنفرانس ها وجود ندارد. مثال مدیر 
یک آرایشگاه می شــود کارآفرین برتر و هم زمان فردی با 
یک شرکت معدنی و 150 نیرو می شود کارآفرین برتر که 
الزم است این موضوع را اصالح کنیم.رئیس هیات مدیره 
انجمن زنان مدیر کارآفرین با بیان اینکه باید بین کارآفرینان 
تفاوت قائل شــد، بیان کرد: اکنون صاحبان هر کســب و 
کاری کارآفرین محسوب می شــوند، اما به عقیده من باید 

شاخص برای کسب و کارها تعیین شود.وی با اشاره به طرح 
انتقال تجربه گفت: ما به عنوان اعضای انجمن مسئولیت 
اجتماعی داریم اگر در دانشــگاهی یا شــهری از تجارب 
خود صحبت کرده و تعاریــف کارآفرینی را ارئه می کنیم، 
این کار به هزینه شخصی خودمان باشد.کوهستانی ادامه 
داد: این در حالی اســت که برخی افراد بــا معرفی خود به 
عنوان فرد کارآفریــن و در ازای دریافت هزینه های کالن، 
همایش برگــزار کرده و بــه  این صورت تجــارب خود را 
منتقل می کنند.وی معتقد است که بسیاری از شرکت ها 
 و موسســات از این راه کســب درآمد می کنند که روش

 مناسبی نیست.  

مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان از تشدید نظارت بر بازار و تشکیل گشت ویژه 
برخورد با محتکــران خبر داد.داریوش بهنود قاســمی اظهار 
کرد: با اصالح قیمت بنزین و جو روانی که بعد از آن ایجاد شد، 
این احتمال وجود دارد که متخلفان بخواهند با گران فروشی 
یا امتناع از فــروش کاال، بازارســازی کاذب کنند یا بخواهند 
جریان عرضه کاال را به دســت بگیرند؛ بنابراین طرح تشدید 
اقدامات نظارتی و کنترلی در بازار کاال و برخورد با محتکران و 
گران فروشان در سراسر کشور در دستور کار سازمان حمایت 
مصرف کنندگان تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( استان های کشــور قرار گرفت.به گفته وی، 

ســازمان های صنعت، معدن و تجارت اســتان های کشــور، 
انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمل 
و نقل و پایانه ها، ناظران افتخاری ســازمان حمایت، بازرسان 
اصناف و ســازمان تعزیرات حکومتی از جمله ســازمان هایی 
هستند که در این نظارت ها همکاری دارند.مدیرکل بازرسی و 
امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با تاکید بر اینکه تشدید نظارت ها تا جایی که الزم باشد ادامه 
دارد، تصریح کرد که در تمام ابالغیه هــا و هماهنگی ها که با 
بازرسان انجام شده، تاکید شده که با کسانی که از عرضه کاال 
خودداری یا اقدام به احتکار کاال می کنند، به شــدت برخورد 
شود.به گزارش ایســنا، این مقام مسئول همچنین از تشکیل 

گشــت ویژه برخورد با محتکــران خبر داد و گفــت: به همه 
واردکنندگان، تولیدکنندگان و واحدهای صنفی خرد و کالن 
به صورت اکید توصیه شــده که هیچ وقفــه ای در عرضه کاال 
ایجاد نکنند.وی افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین 
کاال وجود ندارد و هیچ وقفه ای در توزیع کاال پذیرفته نیست. 
در این زمینه اعالم شده هر گونه دپو و عدم اعالم موجودی کاال 
از ســوی واحدهای تولیدی و صنفی، به خصوص در کاالهای 
اساسی؛ مصداق امتناع از عرضه و اختفاء کاال شمرده می شود 
و حتی در صورت محرز شدن تخلف ممکن است احتکار تلقی 
 شود که در این صورت با تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی

 با این افراد برخورد می شود.

بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه سپرده گذاری شرکت های بیمه 
در نظام بانکی محدود شده است و بعد از این بیمه ها اجازه ندارند 
تمام سپرده های خود را فقط در یک بانک بگذارند.رحیم مصدق 
در ششمین همایش بورس، بانک، بیمه در جمع خبرنگاران از 
محدودیت سپرده گذاری شرکت های بیمه در نظام بانکی خبر 
داد و گفت: یک شرکت بیمه دیگر نمی تواند تمام سپرده های 
خود را در یک بانک سپرده گذاری کند چرا که بر اساس مصوبه 
شورایعالی بیمه حداکثر یک سوم سپرده شرکت های بیمه باید در 
یک بانک سپرده گذاری شود.وی با تاکید بر اینکه سپرده گذاری 
شرکت های بیمه در بین بانک ها باید توزیع شود گفت: هدف از 
ابالغ این بخشنامه تنوع بخشی و کاهش ریسک سرمایه گذاری 
شرکت های بیمه است.مصدق در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه محدودیت سپرده گذاری در بانک ها آیا مشمول سقف 

سپرده گذاری نیز می شود تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای 
عالی بیمه برای سپرده گذاری شــرکت های بیمه در بانک ها 
محدودیت ســقف نیز در نظر گرفته شده است و شرکت های 
بیمه اجازه ندارند بیش از یک سوم منابع خود را در یک بانک 
سپرده گذاری کنند؛ در مجموع شرکت های بیمه باید سپرده های 
خود را در 3 بانک سپرده گذاری بکنند.عضو هیئت عامل بیمه 
مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی های بیمه سهم باال در رشد 
و توسعه اقتصادی است افزود: شرکت های بیمه می توانند بعد از 
دریافت حق بیمه های اقتصادی با سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف اقتصاد به رشد اقتصادی کمک کنند.معاون طرح و توسعه 
بیمه مرکزی بابیان اینکه سهم بیمه های زندگی باید به بیش از 
20 درصد پورتوی صنعت بیمه برسد گفت: سرمایه گذاری ذخایر 
ریاضی در شرکت های بیمه باید از سایر منابع سرمایه گذاری 

جدا شود که البته این تکلیفی است که به تازگی شورای عالی 
بیمه به شرکت های بیمه ابالغ کرده است.به گزارش تسنیم ، 
مصدق ضمن اشاره به اینکه سرمایه گذاری بلندمدت بازدهی 
را افزایش می دهد تاکید کرد: ذخایر ریاضی عبارت اســت از 
حقوق صاحبان سهام و پول هایی که شرکت های بیمه از مردم 
دریافت می کند و باید تفکیکی بین سرمایه گذاری ذخایر ریاضی 
انجام شود.وی همچنین به بازنگری و اصالح مقررات مربوط به 
جذب نماینده های بیمه زندگی که به تازگی انجام شده است 
اشاره کرد و افزود: در مصوبه اخیر شورای عالی بیمه این مقررات 
بازنگری شده است؛ بر همین اساس نماینده های بیمه زندگی 
 فقط می تواننــد بازاریابی این بیمه ها را انجــام دهند و صدور
  بیمــه نامــه باید تحــت نظر یــک نمایندگــی تخصصی

 بیمه انجام شود.

آرامکوزیرآبمیرود

واممسکنملیچقدراست؟
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صفحه 4

 کدام شرکت بیمه در کشور ارزش اطالعات 
را می تواند نرخ گذاری کند؟
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شریعتمداری :

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

شفافیت
  یارانه  آشکار

 راه های  جبران 
 کسری  بودجه

 دعواهای حقوقی 
بعد از وصل اینترنت

 قیمت بنزین پــس از مدت ها کــه تغییرات آن 
مطرح بود، باالخره از ابتدای 24 آبان ماه ...

محمدرضاشهیدی،کارشناساقتصادی

کمیلطیبی،کارشناساقتصادی

حمیدرضااعتدالمهر،رئیسهیاتمدیرهانجمن
صنفیکسبوکارهایاینترنتی

متنکاملدرصفحه2

متنکاملدرصفحه2

متنکاملدرصفحه۴
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برای استفاده از سیب اپ، سیبچه، کافه 
بازار و... باید حق اشتراک پرداخت

فرصتطلبیاپلیکیشنهای
ایرانیازقطعیاینترنت

گرانفروشیمیوه

کمتر از 15 روز مانده  به  ارائه بودجه منابع جبران کسری مشخص نیست

منابع و اعداد   نامشخص   بودجه  99
صفحه2

صفحه2

سهم    ناچیز    هیبریدی ها    
در   بازا ر   ایران

بازار   انحصاری    و   یارانه    سوخت    خودروسازان    را   نسبت  
به   تولید    خودروهای    کم مصرف   بی تفاوت   کرد

اپلیکیشــن های جهانی کــه روی تلفن های 
همراه کاربران وجود دارند و برنامه هایی را در 
اختیار کاربران برای استفاده و دانلود قرار داده 
اند رایگان هستند؛  در حالی که اپلیکیشن های 
بومی مانند سیب اپ و سیبچه و کافه بازار و ... 
برای ورود و استفاده از برنامه ها و امکانات خود 
اقدام به دریافت حق عضویــت می کنند و این 
حرکت مدت هاســت که اجرایی شــده اما در 
این روزها که با قطعی اینترنت و محدودیت در 
دسترســی به اپ های جهانی مواجه هستیم و 

مراجعه به این اپ ها افزایش...

گزارش های میدانی نشان می دهد وانت های حمل 
بار میوه خودسرانه کرایه حمل بار را 80 تا 120 هزار 
تومان افزایش داده اند و میوه در مراکز خرده فروشی 
و میادین تره بار گران فروخته می شــود. طی چند 
روزی که از  افزایــش قیمت بنزین می گذرد کم کم 
آثار تورمی این تصمیم آشکار می شود و بازار میوه از 
آن دسته بازارهایی است که در همین مدت افزایش 
قیمت و تخلفات فراوان را تجربه کرده است. وانت بارها 
بدون هیچ دستورالعمل و بخشنامه ای، کرایه حمل 
بار را به بهانه ســهمیه بندی بنزین 80 تا 120 هزار 
 تومان باال برده اند؛ این مساله، قیمت تمام شده میوه و 
صیفی جات را برای میوه فروشان افزایش داده و موجب 
شده آنها نیز نرخ های خود را تغییر دهند. مشاهدات 
میدانی نشــان می دهد  قیمت هر کیلوگرم گوجه 

فرنگی رسمی...



اقتصاد2
ایران وجهان

شریعتمداری مطرح کرد
دچار کم شــنوایی و کم بینایی 

سیستماتیک   هستیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی با بیان اینکه 
بسیای از مشــاغل به خاطر فناوری های نو در 
آینده تغییر می کنند یــا حذف می کنند، گفت: 
باید استانداردهای مشاغل برای آینده را تغییر 

دهیم.
محمد شریعتمداری  در مراســم آغاز به کار بنیاد 
ملی توسعه فناوری که توســط بخش خصوصی 
در تهران راه اندازی شده است، با بیان اینکه دچار 
کم شــنوایی و کم بینایی سیستماتیک در کشور 
هستیم، گفت: در کشورهای حاشیه خلیج فارس 
با پیشتازی عربستان و امارات متحده عربی 100 
میلیارد دالر در فناوری های نو انجام شده است و 
در چین 170 میلیارد دالر در زمینه فناوری های نو 
مانند بالک چین سرمایه گذاری شده است که این 
کشور از بزرگترین کشورها در سرمایه گذاری هوش 
مصنوعی است.  به گفته وی حجم سرمایه گذاری 
در فناوری های نوین تا سال 2025 به بیش از 1750 
میلیارد دالر می رسد که نسبت به رقم های کنونی 
6 برابر می شود. در بالک چین نیز با سرمایه گذاری 
انجام شــده این فناوری حدود 18هــزار میلیارد 
دالر اقتصاد پیرامون خــود را در جهان تحت تاثیر 

قرار می دهد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این سوال 
که آیا نسبت به فناوری های نو مانند بالک چین 
می توان بی توجــه بود، گفــت: حرکت عجیب 
و غریبی در دنیــا روی می دهــد و در آینده به 
خاطر فناوری های نو 400 تا 800میلیون نفر از 
شاغالن موجود شغل خود را به خاطر فناوری های 
نو از دســت می دهند، البته مشــاغل جدیدی 
به وجــود می آیند که پیش بینی می شــود 40 
 درصد از مشــاغل از دســت رفته قابل برگشت 

خواهد بود. 
شــریعتمداری همچنین با اشــاره به مباحث 
کشــورها در ســازمان بین المللی کار گفت: در 
این سازمان درمورد آینده کار صحبت می شود و 
یکی از مهمترین مباحث آینده مشاغل است از 
جمله اتصال شبکه به میلیاردها ابزار و تجهیزات 
اینترنتی است و بنابراین اشتغال به سبک امروز 

در آینده تقریبا غیرممکن خواهد بود. 
وی با بیان اینکه االن وقت بحث های فلسفی در 
مورد ورود تکنولوژی های نو به کشــور نیست، 
گفت: حیف است که از فناوری های نو استفاده 
نکنیم، زیرا دیر می شــود و عقــب می افتیم، ما 
هیچ از فناوری ها نمی ترسیم، مگر اسالم که به 
عنوان یک ایدئولوژی به کشور ما وارد شد، ملت 
ما آن را نپذیرفت و دین اسالم را گرفت و در جان 

خود نشاند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امروز 
زمان بحث است فلسفه تکنولوژی گذشته است، 
باید از ابزارهای نو استفاده کرد،  امروز دوره تعامل 
با ابزارهای نوین است، همان طور که قبال بشر به 
طبیعت تجاوز کرد و با ساخت خانه هایی در کنار 
بستر رودخانه از آب رودخانه استفاده می کرد، اما 
ســیلی آمد و خانه ای که به حریم رودخانه تجاوز 
کرده بود را از بین برد، بنابراین آثار تجاوز به حریم 
طبیعت و حریم خصوصی افراد ممکن اســت، در 
کوتاه مدت لذت باشد، اما در درازمدت به رحلت 

منجر می شود.
وی همچنین با بیان اینکه من خوشحالم 50دقیقه 
از وقت خود را برای شــنیدن فواید فناوری های 
نو شــامل هوش مصنوعی، بالک چین و اینترنت 
اشــیاء صرف کنم، گفت: گرچه گفت می شــود، 
برخی مسئوالن دچار کم شــنوایی و کم بینایی 
شــده اند، اما ایــن را بگویم ما حلزون شــنوایی 
 کاشته ایم و آماده شنیدن حرف های کارشناسان 

هستیم. 

در بازار آزاد تهران
قیمت سکه به ۴ میلیون و ۱۵۰ 

هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در بازار آزاد تهران،  ۳0 آبان 1۳۹8 به 4 میلیون و 

150 هزار تومان رسید.
 در جریان معامالت بازار آزاد تهران روز پنجشنبه 
۳0 آبان 1۳۹8 قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید به 4 میلیون و 150 هزار تومان، 
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به 4 
میلیون و 1۳0 هزار تومان، نیم سکه به 2 میلیون 
و 200 هزار تومان، ربع سکه به یک میلیون و ۳80 
هزارتومان و سکه یک گرمی به 850 هزار تومان 

رسیده است.
همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی 
1475 دالر و ۳4 ســنت و هر گرم طالی 18 عیار 

422 هزار و 455 تومان است.

اخبار

هر چنــد مســئوالن به 
صراحت اعــالم کرده اند 
که منابع حاصل از گرانی 
بنزین صــرف حمایت از 
اقشار ضعیف شده و ریالی 
از آن صرف مخارج دولت نمی شود، اما منابع بودجه 
سال ۹۹ هنوز مبهم است و معلوم نیست دولت چه 
مقدار پول برای تامین نیاز بازار به کاالهای اساسی 
در نظر گرفته است. در همین رابطه رییس سازمان 
برنامه و بودجه کشور در مورد اینکه آیا در بودجه 
14 میلیارد برای کاالهای اساســی در نظر گرفته 
خواهد شد، گفته این مســائل هنوز نهایی نشده و 

زمانی که نهایی شود، گزارش آن ارائه می شود.
با توجه به صحبت هــای مســئولین 17 آذر ماه 
برای تقدیم بودجه به مجلس برنامه ریزی شــده 
است. یعنی کمتر از 20 روز تا تقدیم الیحه بودجه 
باقی مانده در حالی که هنوز نــه خبری از اجرای 
اصالحات مالیاتی برای پر کردن جای خالی نفت 
در بودجه است و نه منابع تامین کاالی اساسی در 

بازار.  موضوع منابع مورد نیاز بــرای تامین بازاز و 
همچنین عرضه کاالی اساســی یکی از مهم ترین 
مباحث بودجه اســت که چگونگی آن با توجه به 
شــرایط تحریمی و محدودیتی که برای واردات 

کاالی اساسی به کشــور وجود دارد، حائز اهمیت 
اســت. بنابراین دولت باید میــزان منابع در نظر 
گرفته شــده برای کاالهای اساســی را با توجه به 
نیاز بازار برای ســال آتی مشــخص کند تا از این 

نظر مردم و بازاریان دغدغه ای نداشــته باشــند. 
به اعتقاد کارشناسان اما مشــکالتی که دولت در 
رابطه با کســری منابع دارد، باعث شده اعالم رقم 
 مشــخص برای این منظور از ســوی مسئوالن به 

تاخیر بیفتد.
در رابطه با بودجه سال ۹۹ رئیس برنامه و بودجه 
اظهار کرده در مورد قطع وابستگی به منابع نفتی 
هم تمام تالش خود را معطوف می کنیم که از محل 
فروش نفت در اعتبارات هزینه ای مبلغی اختصاص 
ندهیم و در بخشــنامه الیحه بودجه سال ۹۹، در 
خصوص سیاست های اصلی و کلی الیحه بودجه 
۹۹ اشاره شده و آمده اســت: »درآمدزایی پایدار، 
هزینه کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت 
و اصالحات نهادی نظام بودجه ریزی«، به عنوان 
چهار محور رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه 
از نفت ذکر شده است. اما معلوم نیست دولت چطور 
قادر به عملیاتی کردن این چهار محور خواهد بود؟ 
از سویی بر اساس برخی از برآوردهای انجام شده 
کسری بودجه در ســال آینده بیش از 200 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شــده که معلوم نیست 

دولت چگونه آن را جبران خواهد کرد؟

کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، 
تولید و رواج اســتفاده از آن همواره یکی از 
راهکارهای مهم به منظور ســاماندهی بازار 
خودرو بوده است که با افزایش قیمت بنزین 
نیاز به این موضوع بیش از پیش کرده است. 
بر اساس بررســی های موجود، واردات خودروهای با کیفیت و به روز 
دنیا ازجمله خودروهای تمام برقی و هیبریدی به بازار البته به صورت 
محدود و نظام مند باعث رقابت در این بــازار، پایان انحصارطلبی دو 
خودروساز عمده در کشور، افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل 
و نیز واقعی شدن سطح قیمت ها می شود.اما به اعتقاد برخی دیگر از 
کارشناســان کمبود ذخایر ارزی برای واردات این خودروها، قیمت 
باالی آنهــا و همچنین رانتی کــه به ازای واردات ایــن خودروها در 
جیب واردکنندگان می رود، همواره مســئوالن را از جایگزینی این 
خودروها با خودروهــای بنزینی در بازار منصرف کرده اســت. آمار 
ها نیز نشــان از کاهش ســهم نزدیک به صفر این خودروها در بازار 
دارد. از ســویی تنوع خودروهای هیبریدی که در چند ســال اخیر 
وارد بازار ایران شده اند بسیار محدود است، چراکه سایر خودروهای 

هیبریدی یا مشــمول ممنوعیت واردات خودروهای با ارزش دالری 
بیش از 40 هــزار دالر بوده اند یــا نمایندگی آن هــا در ایران وجود 
 نداشته اســت؛ ضمن اینکه اصوالً هم تنوع این دست از خودروها در 

دنیا باال نیست.
با این حــال در راســتای افزایــش واردات این خودروهــا و طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو، سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس اعالم کرده که تعرفــه وارداتی این خودروهــا به 50 درصد 

کاهش پیدا خواهــد کرد.  اما بر اســاس برخــی از گزارش ها حتی 
در صــورت واردات این خودروها بــا تعرفه صفر باز هــم حدود 40 
درصد به قیمت هــای جهانی این خودروها در ایران اضافه می شــود 
 که البته ایــن هزینه نهایــی نبوده و بــه آن باید ســود واردکننده 

خودرو را نیز اضافه کرد.
برای مثال در 2۹ اردیبهشــت ماه ســال جاری نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی در مصوبه خود مقرر کردند که واردات خودروهای 
ســواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولیــد آنها در داخل از 
پرداخت حقوق ورودی معاف شود؛ اما عالوه بر این تعرفه که باید به 
خزانه دولت واریز شــود و اکنون برای خودروهای هیبریدی به صفر 
رسیده، هزینه های دیگری همچون اســقاط، حق آمبوالنس وزارت 
بهداشت، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و… نیز وجود دارد که در 
 قیمت تمام شــده خودروهای هیبریدی وارداتی در ایران تأثیرگذار 

خواهد بود.
با این اوصاف اگر دولت قصد افزایش سهم این خودروها در بازار داخلی 
را داشته باشد، آیا چنین کاری منطقی بوده و به نفع بازار و مشتریان 
خواهد بود؟ با توجه به ســهم ناچیز این خودروهــا در بازار، چگونه 
می توان در جهت جایگزینی ایــن خودروها با خودروهای بنزینی و .. 

رفت و اصوال آیا چنین کاری درست است؟

کمتر از ۱۵ روز مانده  به  ارائه بودجه منابع جبران کسری مشخص نیست
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بازار  انحصاری   و  یارانه   سوخت   خودروسازان   را   نسبت  به  تولید   خودروهای   کم مصرف  بی تفاوت  کرد

سهم    ناچیز    هیبریدی ها   در   بازا ر   ایران

دژپسند:
نظارت بر بازار تداوم دارد

وزیر اقتصاد با بیــان اینکه نظــارت بر بازار 
تداوم دارد و قیمت ها در بازار خدمات و کاال 
ثابت اســت،گفت: دولت با تمرکز بر نظارت 
 جامع بر بازار خدمــات و کاالها مانع افزایش 

قیمت ها می شود.
فرهاد دژپســند گفت: نمایندگان در جلسه 
کمیسیون سواالت متنوعی را مطرح کردند 
که محور برخــی از آنها گمــرک، مالیات و 

بورس بود.
وی بــا بیــان اینکــه کنتــرل قیمت ها در 
شــرایط کنونی یکــی از مهــم ترین بحث 
های روز است، افزود: در شــرایط عادی در 
 علم اقتصــاد قیمت گذاری در بــازار بهترین 

گزینه است.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد: بیش 
از یک سال اســت که تحت تاثیر تحریم های 
ظالمانه آمریکا قرار داریم که این کشور تمام 
قوت و قدرت خود را بــه گار گرفته تا بتواند 
شــکاف میان دولت و ملــت را افزایش دهد 
اما طی یک سال گذشته با همت و همکاری 
دولت، مردم و قوای حاکمیت این امر محقق 

نشد.
دژپســند ادامه داد: دولت با تمرکز بر نظارت 
جامع بر بازار خدمــات و کاالها مانع افزایش 

قیمت ها می شود.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی بــا بیان اینکه 
نظارت بر بــازار تداوم داشــته و براســاس 
گزارشــات رســیده بــازار خدمــات و کاال 
ثبــات دارد، اضافــه کرد: جمعــه)24 آبان 
ماه( نشســت فوق العاده ســتاد تنظیم بازار 
تشکیل شد و در آن جلســه قیمت ها مورد 
بررســی قرار گرفت و مجوزهای صادر شده 
 در گذشــته بــرای افزایش قیمــت ها لغو 

شد.

۱۵۰۰ کارت خوان در خارج 
مسدود شد

بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه از 
ســوی بانک مرکزی، بالغ بــر 1500 پایانه 
فعــال در دیگر کشــورها توســط شــرکت 
 هــای ارائــه دهنــده خدمــات مســدود 

شد.
بــا  مطابــق  مهــر،  گــزارش   بــه 
 گــزارش هــای رســمی بانــک مرکــزی، 
شــبکه پرداخت الکترونیکی کشــور اعم از 
شــرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و 
شاپرک، تراکنش های انجام شده در این شبکه 
را دائما زیر نظر دارند و با روش های مختلف و 
متنوعی به دنبال کاهش فعالیت هایی مانند 
 ارائه خدمات به کارتخوان های خارج از کشور 

هستند.
بر اســاس این گزارش، این نظــارت از جمله 
الزامات همیشگی شرکت شبکه الکترونیکی 
پرداخت کارت )شــاپرک( برای شرکت های 
ارائه دهنده خدمات پرداخــت الکترونیکی 
بوده و در صورتی که کوتاهــی در اعمال آن 
توســط شــرکت های PSP صورت گیرد، 
جریمه های بازدارنده ای در مورد آنها اعمال 
خواهد شــد. آن گونه که شاپرک اعالم کرده 
در نتیجــه این رصــد دائمی و حساســیت 
نســبت به رفتار پذیرندگان از ابتدای اعالم 
و ابــالغ ممنوعیت فعالیــت کارتخوان های 
خارج از کشــور، بالغ بــر 1500 پایانه فعال 
در دیگر کشــورها توسط شــرکت های ارائه 
 دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود 

شده اند.
بر این اســاس، شــاپرک نیز پیــش از این 
با اســتفاده از روش های حضــوری بیش از 
200 پایانه فعال خارج از کشــور را شناسایی 
و مســدود کرده بود و اکنون موفق شده طی 
یک مــاه اخیر با بــه کارگیــری روش های 
ســاده محور برای رصد رفتــار پذیرندگان، 
 بیــش از 50 پایانــه دیگــر را شناســایی و 

مسدود کند.
موضــوع قابل تأمــل آنکه کاهــش بیش از 
پیش فعالیــت کارتخــوان های خــارج از 
کشــور نیازمند برخی هماهنگــی های فنی 
میــان بانــک مرکــزی و وزارت ارتباطات 
اســت که خوشــبختانه طی ماه های اخیر 
 از ســرعت چشــمگیری برخوردار شــده و 
 می توان امیدوار بود با به نتیجه رسیدن این 
هماهنگی ها، تعداد کارتخوان ها و تراکنشهای 
 این قبیل پایانــه ها در حــد فراوانی کاهش 

یابد.

اخبار

سرمقاله

   محمدرضا شهیدی، کارشناس اقتصادی
 قیمت بنزین پس از مدت ها که تغییرات آن مطرح بود، باالخره از ابتدای 

24 آبان ماه افزایش یافت که در این خصوص مالحظاتی به شرح زیر دارد:
1. قیمت سوخت ظرف چند سال گذشته با وجود کاهش ارزش پول ملی و 
افزایش قیمت سایر کاالها، هیچ گونه افزایش قیمتی نداشت. به گونه ای که 
قیمت آب معدنی دوبرابر قیمت بنزین بود. بنابراین تعیین قیمت منطقی به 

همراه سایر مالحظات آن اجتناب ناپذیر بود.
2.  عمده استفاده از سوبسید قیمت پایین بنزین  به اقشار مرفه و دارندگان 
چند خودرو می رسید و عمال بیشتر سوبسید به کسانی پرداخت می شد که 
اقشار نسبتا مرفه جامعه بودند در حالی که توزیع یارانه باید به گونه ای باشد 

که اقشار کم درآمد بهره بیشتری  ببرند.
۳. ارزان بودن قیمت سوخت در مقایسه با قیمت آن در کشورهای همسایه 
که به طور مثال در ترکیه حدود 15 هزار تومان و در افغانستان و پاکستان 
حدود ۹ هزار تومان است، قاچاق سوخت را به شدت افزایش داد. خصوصا 
با افزایش سه برابری نرخ ارز خصوصا در یک سال و نیم گذشته این روند به 
شدت تشدید شده بود و پدیده مخرب قاچاق از طرفی سوخت ارزان را به 
کشورهای همسایه می برد و همچنین کاالی قاچاق را با منابع اصلی از آن 
به داخل کشور وارد می کرد و به عبارتی دو سه سود برای قاچاقچی و دو سه 

باخت برای اقتصاد کشور  به همراه  داشت.
4.  ارزان بودن قیمت سوخت،  مصرف باالی آن را تشدید می کرد، استفاده 
بهینه و اقتصادی از اتومبیل شــخصی معنای خود را از دست داده بود که 
عالوه بر مصرف باالی ســوخت در کشــور عوارض متعدد دیگری مانند 

 آلودگی، ترافیک و تصادفات را به وجود آورده بود که با افزایش قیمت سوخت 
 پیش بینی می شــود کــه در کوتاه مــدت تا حدودی مصرف ســوخت 

مدیریت شده تر توسط مردم انجام پذیرد.
5.  اگر منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین همان گونه که رئیس جمهوری 
در سفر به استان کرمان مطرح کرد، در قالب طرح های حمایت اجتماعی و 
معیشتی برای اقشار نیازمند خرج شده، می تواند از اثرات منفی این موضوع 
بکاهد اما صرفا بخواهد درآمد جایگزین فروش نفت شــده و خرج بودجه 
جاری دستگاه های عریض و طویل و غیر کارآمد دولتی شود، به توزیع بیشتر 

فقر در جامعه خواهد انجامید.
6.  اصوال تبدیل سوبسید و یارانه پنهان به یارانه آشکار یکی از روش های 
سالم سازی محیط اقتصادی کشور به شمار می رود و هر گونه اقدامی برای 
حذف سوبسیدهای پنهان که عمدتا توزیع مناسبی در آن صورت نمی گیرد 
و تبدیل آن به یارانه مستقیم و مشخص می تواند به شفافیت هر چه بیشتر 
فضای اقتصادی  منجر شود و اگر همان گونه که عنوان شده منابع حاصل 
از افزایش قیمت بنزین خانوار نیازمند را تحت پوشــش قرار دهد، جامعه 
به ســمت عدالت اقتصادی حرکت خواهد کرد و اگر به علت نداشتن آمار 
درست 10 سال پس از اجرا  از پرداخت یارانه ها نتوانیم اقشار آسیب پذیر را 
شناسایی کنیم و برای اینکه سر و صدای آن در نیاید دوباره به صورت جمعی 
نسبت به پرداخت یارانه اقدام شــود، قطعا توزیع پول بی حساب موجب 
تخریب اقتصادی بیشتر می شــود. در کنار  اصالح ساختار قیمت انرژی، 
ضرورت اصالح ساختار بودجه کشور بیش از پیش احساس می شود. کم 
کردن هزینه های دولت و پرداخت وجوه دولتی بر اساس برنامه و رسیدن 

اهداف باید انجام پذیرد. قرار نیســت کمبود بودجــه فقط از جیب مردم 
پرداخت شود و صرفه جویی در مخارج دولتی صورت نگیرد.

7.  اثر تورمی حاصل از افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم تاثیر چندانی 
بر افزایش قیمت تمام شده کاالها و البته افزایش قیمت عرضه کاال ندارد و 
اینکه عامل مهمی که همواره با  آن در کشور مواجه هستیم، تورم انتظاری 
و یا توقع افزایش تورم و قیمت کاالها همراه با افزایش قیمت بنزین است که 
این موضوع بیشتر جنبه روانی دارد. کمبود سرمایه اجتماعی و اثرات  آن 
می تواند شرایط رکود تورمی را تشدید کند که باید هم زمان برای آن چاره ای 

اندیشیده شود.
8. عمده افزایش قیمت ها ظرف یک سال و نیم گذشته و کاهش ارزش پول 
ملی عمدتا مرتبط با موضوع افزایش حجم نقدینگی ناشی از اضافه برداشت 
بانک ها و دولت از منابع بانک مرکزی و به عبارتی چاپ پول بدون پشتوانه 
کافی است، از این رو همراه با افزایش قیمت بنزین، برنامه ای  مشخص برای 
مهار افزایش نقدینگی ضروری به نظر می رسد، وگرنه جراحی اقتصادی 
ناقص انجام شده و صرفا یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت ها و افزایش فقر 

در جامعه می شود.
۹. در ســال  88  و تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها، همین مسئله و 
مشابه این مباحث وجود داشــت و قانون نسبتا جامعی به تصویب رسید. 
دولت فعلی موضوع کارت سوخت را منتفی کرد که عالوه بر افزایش مصرف 
سوخت، موجب افزایش قاچاق ســوخت و عدم مدیریت بر مصرف شد. 
مسئله اصلی این است که هر موضوعی که دولت قبل انجام داده نباید مورد 

بی مهری قرار گیرد.

شفافیت یارانه آشکار
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ادامه روند نزولی نرخ دالر در بازار
روند افزایشی نرخ دالر یکی دو بیشتر دوام نیاورد و بازگشت آن به کانال ۱۱ هزار تومان، آب پاکی روی دست همه شایعات ریخت؛ امروز دالر با نرخ ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان در صرافی های 
بانکی به فروش می رسد. دالر روزهای پر فراز و نشیبی را به چشم دید و برای مدتی کوتاه هم که شده، خودش را از کانال ۱۱ هزار تومانی که مدت ها در آن راکد مانده بود، بیرون کشید. 
تا روز )پنج شنبه( نرخ ارز به روند نزولی خود ادامه داده و حاال دالر روی تابلوی صرافی های بانکی ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان درج شده است که کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به گذشته را نشان 

می دهد. همچنین یورو در این صرافی ها با نرخ ۱۳ هزار تومان به فروش می رسد.

راه های  جبران  کسری  بودجه
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی و منابع حاصل از فروش نفت، سهم نفت در بودجه تقریبا صفر شده است. در این راستا راه های مختلفی برای جبران کسری بودجه وجود دارد که یکی از آنها  از مسیر واقعی سازی قیمت حامل های انرژی 
می گذرد. البته دولت اظهار کرده که منابع حاصل از این امر به جیب مردم می رود و صرف جبران کسری بودجه نخواهد شد که هم بعید به نظر می رسد و هم از نظر اقتصادی کار مناسب و مطلوبی نیست. به نظر می رسد تنها بخشی از منابع 
اصالح قیمت حامل های انرژی صرف پرداخت یارانه به مردم شود و مابقی در بودجه هزینه شود. اما آنچه حائز اهمیت است، اینکه این منابع باید صرف آن چیزی شود که به اقتصاد و بازار کمک می کند. یکی از بخش های مهم، تامین کاالی 
اساسی است که چگونگی آن روی قدرت خرید خانوار اثر می گذارد. تامین بازار کاالهای اساسی و رفع کسری و کمبود آن در بازار به منزله افزایش توان خرید خانوار است. در رابطه با کاالهای اساسی هنوز تقاضای زیادی در بازار وجود دارد که 
شاید دولت به منظور آن یارانه در نظر بگیرد. اما مهم ترین منبعی که برای تامین منابع تامین کاالی اساسی برای بودجه سال ۹۹ وجود دارد، منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی و اصالح نظام مالیاتی است. هر چه دولت در این زمینه موفقیت 
بیشتری داشته باشد، آثار آن در تامین نیاز بازار و حل دغدغه مردم بهتر نمایان خواهد شد. با این وجود چندین راه کلی پیش پای دولت برای جبران کسری بودجه وجود دارد. اولین مورد اصالح قیمت حامل های انرژی است که تا حدی 
محقق شده است، دومین راه استقراض از بانک های خارجی است که در حال حاضر با وجود تحریم، میسر نیست. سومین اقدام چاپ پول  است که البته تبعات تورمی دارد و اثرات آن برای اقتصاد به شدت منفی است و راه دیگر دولت، فروش 

اوراق قرضه است که کسری بودجه را به دوره دیگری منتقل خواهد کرد.

افزایش تقاضا برای خودروهای دوگانه سوز
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو 

با توجه به افزایش قیمت بنزین، تقاضا برای خودروهای دوگانه سوز در بازار بیشتر شده است. از آنجایی که خودروهای هیبریدی نیاز به مصرف بنزین را در کشور کاهش می دهند، یکی از جایگزین های مهم برای خودروهای بنزینی به شمار 
می روند. اما مسئله این است که با وجود فراهم بودن بستر تولید این خودروها در کشور، زمینه این امر فراهم نشده است و در این خصوص کوتاهی می شود. موضوع دیگر محدودیت هایی است که دولت برای واردات این خودروها ایجاد کرده 
است. ممنوعیت واردات این خودروها و همچنین تعرفه باالی آن، باعث کاهش سهم این خودروها در بازار داخلی شده است. از سویی کاهش ذخایر ارزی دست دولت را برای واردات این خودروها که البته به میزان زیادی ارز نیاز دارد، بسته 
است. بنابراین با وجود اینکه خیلی از کشورهای دنیا به سمت تولید خودروهای هیبریدی در حرکت هستند، کشور ما قادر به حرکت در این مسیر نیست. به عبارتی بستر الزم برای افزایش سهم این خودروها در بازار داخلی فراهم نشده است.



3 اقتصاد
ایران
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اپلیکیشن های جهانی که 
بر روی تلفــن های همراه 
کاربــران وجــود دارند و 
برنامه هایــی را در اختیار 
کاربران برای اســتفاده و 
دانلود قــرار داده اند رایگان هســتند در حالی که 
اپلیکیشن های بومی مانند ســیب اپ و سیبچه و 
کافه بــازار و ... برای ورود و اســتفاده از برنامه ها و 
امکانات خــود اقدام به دریافــت حق عضویت می 
کنند و این حرکت مدت هاســت که اجرایی شده 
اما در این روزها که با قطعی اینترنت و محدودیت 
در دسترســی به اپ های جهانی مواجه هستیم و 
مراجعه به این اپ ها افزایش یافته کاربران را به این 
فرک انداخته که چرا استفاده از سرویس های بومی 
که آنقدر سنگ آنها توسط مسئوالن به سینه زده 
می شود درخواست مبالغی برای استفاده و اشتراک 

می کنند.
 یکــی از کاربــران نقشــه »ویــز« در گفتگو با 

»کسب و کار« می گوید: در طول چند روز گذشته 
که قطعی اینترنت را داشــته ایم به دلیل موقعیت 
شغلی و نیازی که به نقشه برای تردد در شهر دارم 
ناچار به فکر استفاده از نقشه های بومی افتادم. به 
گفته وی، هنگامی که اقدام به نصب ســیب اپ و 
سیبچه کردم با مبلغی برای ثبت نام جهات استفاده 
شش ماهه روبرو شدم. هیچ کدام از اپ های خارجی 
مانند اپ استور و گوگل پلی یا پلی استور گوگل و... 
از کاربر درخواست پول برای اســتفاده از امکانات 
نمی کند چطور برای اســتفاده از اپ های ایرانی 

و برنامه های موجود در آنها باید پل پرداخت کرد.
این کاربر در ادامه افزود: به هر ترتیب با مشــاهده 
این ماجرا از ادامه کا رمنصرف شدم و ترجیح دادم 
تا زمان وصل شــدن اینترنت و بازگشت اوضاع به 
حالت قبل صبــر کنم. البته مبلغ چهــارده هزار و 
نهصد تومانی که سیبچه برای استفاده از امکانات و 
برنامه های موجود تعیین کرده شاید مبلغ زیادی 
نباشد اما حرف این است که چرا باید استفاده از اپ 
های ایرانی در موقعیتی که حرف مســئوالن مدام 
در ترویج اســتفاده از فناوری های بومی است این 

حرکت انجام شود. 

برای استفاده از سیب اپ، سیب چه، كافه بازار و... باید حق اشتراک پرداخت

فرصت طلبی اپلیکیشن های  ایرانی  از  قطعی  اینترنت

حمایت های اعتباری و تسهیالتی برای توسعه نرم افزارهای داخلی 
جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

این واقعیتی است بسیار روشن که در شرایط وجود محدودیت در اینترنت و اپلیکیشن های خارجی کاربران به سمت اســتفاده از اپ های بومی و نرم افزارهای داخلی خواهند رفت. تاکیدها نیز همواره این بوده و 
هست که برای استفاده از موتور جستجوی ملی، پیام رسان بومی و اپلیکیشن های داخلی زیرساخت مناسبی ایجاد شود. در حالی که مدام تشویق و اطالع رسانی در این رابطه وجود دارد تنها در شرایط اجبار شاهد 

استفاده از این فناوری های داخلی هستیم بنابراین باید راه حل همیشگی برای این موضوع اندیشیده شود. 
باید حمایت از بخش خصوصی برای توسعه سرمایه گذاری در حوزه نرم افزارهای بومی و داخلی افزایش پیدا کند تا زیرساخت مناســب برای ارائه خدمات باکیفیت برای کاربران ارائه شود و به طور طبیعی و نه در 
شرایط خاص کاربران به سمت این برنامه های داخلی گرایش پیدا کنند. به طور قطع  بخش خصوصی آمادگی دارد تا با کمک نهادهای متولی این حوزه بیاید تا بدین طریق بتوانند برنامه ها و اپیلیکیشن های بومی 
مورد نیاز را تولید کند. خوشبختانه امروز توانمندی های خوبی در حوزه نرم افزارهای بومی در کشور داریم که مورد اقبال مخاطبان داخلی هستند و حتی بیشتر از نمونه های خارجی شان مورد استفاده مردم قرار 

می گیرند. با حمایت دولت نیز می توان در راستای استفاده از امکانات رایگان این برنامه ها اقدام کرد. 
برای توسعه این بازار و گرایش کاربران به استفاده از این برنامه های بومی باید در دسترس بودن و سهولت استفاده از آن مورد توجه قرار داشته باشد. امروز بیش از ۹۰ درصد پهنای باند کشور توسط نرم افزارهای 
خارجی از جمله واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک و ... اشغال شده که همین ظرفیت را باید برای نرم افزارهای ایرانی و بومی استفاده کرد. شرط استفاده همه گیر از نرم افزارهای داخلی نیز کیفیت باال و مشابه 
نرم افزارهای خارجی و زیرساخت مناسب برای میزبانی از این تعداد کاربر و هم چنین سهولت دسترسی است. طرح این بحث ها در حالی صورت می گیرد که صاحبان پلتفرم ها و نرم افزارهای پرمخاطب، تا کنون 
بارها اعالم کرده اند که برای توسعه نرم افزارهای داخلی و امکانات مورد نیاز آماده همکاری با نهادهای متولی این حوزه هستند. حمایت از نرم افزارهای بومی امری ضروری بوده و بخش خصوصی توانمند را تشویق 

به توسعه فعالیت خود در این عرصه می کند. دولت نیز باید برای جبران کم کاری ها در این حوزه، تا حد امکان حمایت های اعتباری و تسهیالتی الزم را صورت دهد.  

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیر گشــت های تعزیرات گفت: گشــت های 
عادی ما دو برابر شده است.

حسین ایزدی مدیر گشت های تعزیرات گفت: 
در حوزه تهران همکاری خوبی با سازمان اصناف، 
پلیس اقتصادی و اتحادیه ها ایجاد شــده است. 
مدیر گشت های تعزیرات درباره افزایش قیمت 
تاکسی های شــهری هم گفت: متولی مدیریت 
حمل و نقل شهری به عهده شهرداری است. وی 
با اشاره به افزایش قیمت گوجه افزود: در زمان 
بارندگی چون کشــاورز برداشتی ندارد، قیمت 
این محصول افزایش یافته است و این ربطی به 

افزایش قیمت بنزین ندارد.
مدیر گشــت های تعزیرات گفت: با کم فروشی 
به شــدت برخورد مــی کنیم. ســید مجتبی 
شفیعی دبیر ســتاد پایش حمل و نقل شهری 
وزارت کشــور هم گفت: ســتاد های مرکزی و 
اســتانی تشــکیل شــده و کل ســامانه های 
 شــهری را دربرمی گیــرد.وی افــزود: هر روز 
گزارش های استانی را از همه استان ها دریافت 
می کنیم. شــفیعی گفت: در پایش های انجام 
شده افزایشی جهشی نداشتیم و اگر افزایشی هم 

صورت گرفته تخلف بوده است.وی افزود: آژانس 
 ها تحت نظــارت اصناف هســتند و ما نظارت 

مستقیمی نداریم.
شــفیعی تصریح کرد: در شــهر تهران از تخلف 
آژانس به صنف مربوطه باید شــکایت کرد و در 
صورت تخلف انجام شده، برخورد می شود.دبیر 
ستاد پایش حمل و نقل شهری وزارت کشور در 
پاسخ به این سوال که چرا همه تاکسی ها افزایش 
قیمت داده اند، گفت: در شرایط خاص کرایه ها 
متفاوت است مثل شــرایط برف و باران. افضلی 
معاون بازرسی سازمان صمت تهران هم گفت: 
بیش از 6 هزار بازرســی داشــتیم که 68 مورد 
گشت مشــترک با اصناف، اتحادیه ها و پلیس 
اقتصادی بوده است.وی افزود: سامانه 124 از 7 
صبح فعال است و روزانه بیش از 2۰ هزار تماس 
ظبط شده است.خسرو ابراهیمی نیا نائب رئیس 
اتاق اصناف تهران هم گفت: 835 مورد بازرسی 
داشــتیم که حدود 171 پرونده تشــکیل شده 
است.وی افزود: اکثر مواردی که پرونده تشکیل 
شده بیشتر گرانفروشــی یا نداشتن قیمت روی 

اجناس بوده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار از افزایش 
2۰۰ تومانی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری خبر 
داد.ناصر نبی پور از افزایــش 2۰۰ تومانی نرخ تخم 
مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ 
هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 7 هزار و 7۰۰ تا 7 
هزار و 8۰۰ تومان معادل شــانه ای 14 هزار و 6۰۰ 

تومان است.
او نوسان قیمت بنزین و مشکالت حمل و نقل ناشی 
از وقوع بارش برف و باران را از دالیل گرانی تخم مرغ 
در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه حمل و نقل 
کارتن و تخم مرغ توسط وانت بار ها انجام می شود از این 
رو با افزایش قیمت بنزین راننده ها قیمت حمل و نقل 
را باال بردند که این امر در قیمت تمام شده و شرایط 
بازار تاثیر گذاشته است.نبی پور قیمت مصوب هر کیلو 
تخم مرغ را 7 هزار و 74۰ تومــان اعالم کرد و افزود: 
اتحادیه به دولت اعالم کرده اســت که حاضر است با 

نرخ مصوب تخم مرغ را در اختیار دولت قرار دهد. ین 
مقام مسئول با انتقاد از نوسان چشمگیر قیمت تخم 
مرغ در خرده فروشی ها بیان کرد: هم اکنون هر شانه 
3۰ تایی تخم مرغ با نرخ 18 هزار و 8۰۰ تومان باید 
در خرده فروشی ها عرضه شود که متاسفانه در برخی 
مغازه ها با قیمت های باالتری به بهانه گران شدن بنزین 
به فروش می رسند که از سازمان تعزیرات انتظار می رود 
نظارت جدی بر بازار داشته باشد تا سوء استفاده گران 
نتوانند از شرایط فعلی بیشترین بهره را ببرند. رئیس 
هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران 
از کند شــدن صادرات تخم مرغ طی روز های اخیر 
خبر داد و گفت: طی دو روز گذشته صادرات به عراق 
و افغانستان مقداری افت داشته است که دلیل آن را 
مســئوالن امر اعالم نکرده اند، اما برآورد می شود که 
کاهش صادرات به بازار های هدف به سبب تنظیم بازار 

در داخل اتفاق افتاده باشد.

به دنبال اختالل سراســری در اینترنت، بسیاری از 
مشترکین درخصوص بسته های اینترنتی تلفن همراه 
متضرر شده اند که باید تکلیف آنها مشخص شود.چند 
روزی اســت که به دنبال اعتراضات مردمی نسبت 
به افزایش نرخ سوخت در کشــور، عده ای آشوبگر از 
فرصت پیش آمده سوءاستفاده کرده و به خیابان ها 
ریختند و با جا زدن خــود در میان معترضین، اقدام 
به آتش زدن اموال عمومی به ویــژه بانک ها و پمپ 
بنزین ها کردند. تجربه نشان داده است که بسیاری از 
این آشوب ها ساماندهی شده و مرجع آن شبکه های 
اجتماعی و ماهواره ای است. بسیاری از هماهنگی ها در 
پیام رسان های خارجی به ویژه تلگرام انجام می شود، از 
این رو طبق سیاست های اتخاذی از سوی مسئولین 
و دستگاه های ذیربط، چند روزی است که اینترنت 

بین المللی با محدودیت مواجه شده است.
ناگفته نماند که حفظ امنیــت در درجه اول اهمیت 
است اما قطعی اینترنت مشکالتی را برای مردم عادی و 
به ویژه  آن دسته از کسانی که عمده کارشان با اینترنت 
است، ایجاد کرده است. اما در این میان آنچه بیش از 
همه رخ نشان داده، وضعیت بسته های اینترنت تلفن 
همراه است که در این چند روز، مدت زمان استفاده  
آن ها به پایان رســیده اســت بدون آنکه مشترکین 
بتوانند از آن بسته به طور کامل استفاده کنند. این امر 
در حال حاضر تبدیل به دغدغه ای برای کاربران شده 
و این ســوال را برای آنها ایجاد کرده است که تکلیف 
بسته های خریداری شــده در ایام قطعی سراسری 
اینترنت بین الملل و بسته های پیش از آن چه می شود؟ 
آیا اپراتورهای  تلفن همراه در این خصوص تمهیداتی 

اندیشیده اند یا خیر؟
این مساله از کارشناسان و اپراتورهای مربوطه پیگیری 
شد. آن دسته از مشترکینی که بدون اطالع از قطعی 
اینترنت، بســته جدیدی را خریــداری کرد ه اند، یا 
بسته های فعالشان به دلیل اختالل فعلی اینترنت پایان 
یافته است و یا مسائلی از این دستره به رو بوده اند، بر 
اساس پیگیری های صورت گرفته از اپراتورهای همراه 
اول و ایرانسل، باید منتظر پایان اختالل و بازگشت به 
شرایط عادی باشند.اپراتور ایرانسل مطابق با قوانین 
سابقش، بسته های خریداری شــده را برای کاربران 

ذخیره می کند و از آنجا که الویت با بسته ای است که 
تاریخ اعتبار آن قبل تر است، ابتدا بسته کوتاه مدت 
مصرف شده و سپس  بسته دوم فعال می شود حتی اگر 

بسته قبلی زودتر خریداری شده باشد. 
در مورد بســته های چند روزه هم که با قطعی فعلی 
مواجه شده اند و مشترکین نتوانستند به طور کامل 
از آنها اســتفاده کنند و در این چند روز مدت زمان 
اعتبارشان به پایان رسیده ، قرار است که پس از پایان 
اختالل، مورد بررســی قرار گیرد. طبق گفته ها باید 
برآورد نهایی انجام شــود و آمار به دست آمده از کل 
مشترکینی که  در این مدت دچار این مسئله شده اند، 
می تواند تاثیر مستقیمی در تصمیمات اتخاذی داشته 
باشد. این اصل شامل مشترکین همراه اول هم می شود؛ 
اگر تعداد مشترکینی که به این شیوه متضرر شده اند، 
قابل توجه باشد، می توان امیدوار بود که این مشکل 
حل شود و بسته های اینترنتی بار دیگر برای مشترکین 
لحاظ شود. ناگفته نماند که درخواست وزیر ارتباطات 

تاثیر زیادی بر تسریع این روند دارد.
راه حل های موجود برای رفع این مشکل به افزایش 
حجم اینترنت کاربران یا افزایش تعداد روز های قطعی 
اینترنت بین الملل به تاریخ اتمام بسته های اینترنت 
کاربران ختم می شود. البته هنوز هیچ تصمیمی در 
این مورد گرفته نشده اما شــاید اضافه کردن تعداد 
روز  های اختالالت اینترنت به مدت زمان انقضای بسته 
اینترنت کاربران، بهترین و منطقی ترین راه باشد. اما 
تصمیم گیری در این مورد برای کسانی که در همین 
مدت چند روزه قطعی اینترنت بین الملل، زمان بسته 
اینترنتشان تمام شده کمی دشوار است، در این حال 
شاید با تصمیمات وزارت ارتباطات و اپراتور ها، یک 
بســته چند روزه کوتاه مدت به این دست از کاربران 
اهدا شود، شاید هم یک مقدار حجم بیشتر مانند یک 
گیگابایت، به بسته بعدی آن ها اضافه شود تا جبران این 
چند روز عدم دسترسی به اینترنت بین الملل باشد. در 
هر صورت تصمیم گیری در مورد این اتفاق با رعایت 
عدالت کامل و حقوق مصرف کنندگان و اپراتورها کمی 
دشوار است، اما نظر شما چیست؟ به نظر شما بهترین 
و عادالنه ترین راه برای جبــران اختالالت چند روزه 

اینترنت کدام است؟

دبیر شــورای عالی فضای مجازی با اشــاره به اینکه 
اختالالت اینترنت به زودی با تصمیم نهادهای امنیتی 
رفع می شود، گفت: ترافیک داخلی در مدت اختالل در 
اینترنت از 75۰ گیگابیت بر ثانیه تجاوز کرد. ابوالحسن 
فیروزآبادی در حاشیه مراسم »آغاز به کار بنیاد ملی 
کارآفرینی توسعه فناوری در حوزه های بالک چین، 
هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء« که روز پنجشنبه 3۰ 
آبان با حضور محمد شریعتمداری وزیرتعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره زمان 
رفع محدودیت های اینترنتی در کشور گفت: در رابطه 
با اینترنت تصمیم گیری در حوزه های امنیتی کشور، 

اتخاذ و در اولین فرصت، اختالالت این حوزه برطرف 
خواهد شد که قرار بود در جلسه ای این موضوع مورد 
بررسی قرار گیرد. وی درباره مشکالتی که برای برخی 
کسب و کارهای وابســته به اینترنت ایجاد شد اظهار 
داشــت: باید کاری کنیم که این ضرر و زیان ها کمتر 
شود. اگر یک شبکه ملی پرقدرت در کشور داشتیم، 
این زیان ها به مراتب کمتر بود. دبیر شورای عالی فضای 
مجازی تأکید کرد: امیدواریم اتفاق اخیر که منجر به 
قطعی اینترنت شد، باعث شود همکاران ما در وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات تمهیداتی برای توانمند 

کردن شبکه ملی اطالعات بیاندیشند.

گزارش های میدانی نشان می 
دهد وانت های حمل بار میوه 
خودســرانه کرایه حمل بار را 
8۰ تا 12۰ هزار تومان افزایش 
داده اند و میوه در مراکز خرده 
فروشــی و میادین تره بار گران فروخته می شــود. طی 
چند روزی که افزایش قیمت بنزیــن می گذرد کم کم 
آثار تورمی این تصمیم آشکار می شود و بازار میوه از آن 
دسته بازارهایی است که در همین مدت افزایش قیمت و 
تخلفات فراوان را تجربه کرده است. وانت بارها بدون هیچ 
دستورالعمل و بخشــنامه ای، کرایه حمل بار را به بهانه 

سهمیه بندی بنزین 8۰ تا 12۰ هزار تومان باال برده اند؛ این 
مساله، قیمت تمام شده میوه و صیفی برای میوه فروشان 
افزایش داده و موجب شده آنها نیز نرخ های خود را تغییر 
دهند. مشاهدات میدانی نشــان می دهد که قیمت هر 
کیلوگرم گوجه فرنگی رسمی در بازار بین 11هزار و 5۰۰ 
تا 13 هزار و 5۰۰ تومان، گوجه فرنگی گلخانه ای 15 هزار 
تومان، پیاز قرمز هفت هزار و 5۰۰ تومان، سیب زمینی 
5 هزار تومان، هویج 4 هزار تومــان، موز 12 هزار و ۹۰۰ 
تومان، سیب زرد 11 هزار تومان، سیب قرمز بین 7 هزار 
و 8۰۰ تا 1۰ هزار تومان، نارنگی بین پنج هزار و 6۰۰  تا 
1۰ هزار تومان، پرتقال تامسون بین 6 هزار و 75۰ تومان 
تا 1۰ هزار تومان، سیب فرانسه 1۰ هزار تومان، انار بین 
هفت هزار و 5۰۰ تا 11 هزار تومان، لیموشــیرین هفت 
هزار و ۹۰۰ تا 1۰ هزار تومان، خیــار بین 6 هزار و 5۰۰ 

تا هفت هزار و 6۰۰ تومان، لیموترش ســنگی ۹ هزار و 
8۰۰ تومان است. اما رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
تره بار در این رابطه می گوید: انواع میوه از مبدا که به مراکز 
عمده فروشی می رســد، به وسیله کامیون های سنگین 
که با سوخت گازوئیل حرکت می کنند، حمل می شود؛ 
بنابراین در این بخش هیچ افزایش قیمتی از ناحیه بنزین 
نخواهیم داشت.اسداهلل کارگر اظهار کرد: البته در بخش 
خرده فروشی های میوه که انواع میوه را از میادین مرکزی 
به مراکز خرده فروشی تحویل می دهند، سوخت برخی 
از خودروهای این بخش بنزین است که البته وانت بارها 
سهمیه بنزین دریافت می کنند و با این وجود در این بخش 

هم افزایش قیمت نخواهیم داشت.
وی از ارائه درخواســت پرداخت تســهیالتی به مراکز 
خرده فروشی میوه در سطح شهر در راستای اصالح قیمت 

بنزین خبر داد و گفت: مغازه داران به وسیله وانت بار که 
البته مشمول دریافت ســهمیه بنزین یارانه ای است و یا 
خودروی شخصی خودشان میوه را تحویل می گیرند که 
قیمت بنزین روی خودروهای شخصی تاثیرگذار است. 
البته ما به آن ها ابالغ کرده ایم که حق افزایش قیمت در 
میوه به علت اصالح قیمت بنزین را ندارید و فقط باید درصد 
سودی که از سوی اتحادیه مجاز است را به قیمت تمام شده 
انواع میوه اضافه کنند. کارگر با بیان اینکه به دلیل شرایط 
مناسب آب وهوایی در کشور و موجودی خوب انواع میوه، 
افزایش قیمتی در بخش میوه نخواهیم داشت، تاکید کرد: 
این تسهیالت چه به مغازه داران داده شود چه نشود؛ مراکز 
خرده فروشی میوه حق افزایش قیمت ندارند و طبق مصوبه 
قبلی باید فقط همان درصد سود مجازشان را به قیمت 

میوه اضافه کنند.

افزایش خودسرانه كرایه وانت بارها بدون هیچ دستورالعمل و بخشنامه ای قیمت میوه را باال برد

گران فروشی میوه
كرایه حمل بار به بهانه سهمیه بندی بنزین 8۰ تا 12۰ هزار تومان افزایش یافت

سبد میوه خانواده ها کوچک شده است
علی حاج فتحعلی، نایب رئیس اتحادیه بارفروشان

گرانی بنزین بدون اطالع قبلی شوک سنگینی را به کشور وارد کرد،  به همین سبب دولت باید برای جبران آن، نظارت دقیق بر بازار داشته باشد تا قیمت کاالها به این بهانه افزایش پیدا نکند. البته صادرات نیز مزید بر علت شده تا گرانی در بازار مشاهده شود. متاسفانه 
در این شرایط و بیشتر به دلیل افزایش نرخ بنزین سبد میوه خانواده ها در حال کوچک شدن است. عدم نظارت بر بازار میوه در این شرایط باعث می شود که قیمت چند برابری از میدان مرکزی میوه و تره بار تا سطح شهر و خرده فروشی ها را شاهد باشیم. این در حالی 

است که فاصله میدان مرکزی میوه تا نزدیک ترین مغازه های سطح شهر کمتر از 2 کیلومتر است قیمت های 3-2 برابری را نسبت به قیمت میدان مرکزی می بینیم.
مغازه داران و خرده فروشی ها اجازه ندارند بیش از 35 درصد به نرخ میوه ای که طبق فاکتور از میدان مرکزی دریافت کرده اند اضافه کنند اما این روزها به دلیل گرانی بنزین و به رغم اعالم ممنوعیت گرانی میوه به دلیل افزایش بدون مجوز کرایه های حمل و نقل در 

بازار نابسامانی قیمت ها را شاهد هستیم. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اختالالتاینترنتیبهزودیرفعمیشود

تکلیفبستههایاینترنتخریداریشدهچهمیشود؟

تخممرغگرانشد

گشتتعزیراتدوبرابرشد
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مصوب۱۳90/09/20 ،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای 

الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در کورکورسر سفلی پالک اصلی ۴ بخش ۱

۳0۴۸ فرعی شــهین رمضانی و لطف اله خزایی پول نســبت به حصه هر کدام مشاعا 
و بالســویه به میزان سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت 2۵2.۶9 متر مربع خریداری بدون واسطه از عباداهلل باران چشمه مالک رسمی.

۳۱۵۵ فرعی کورش خواجوند الشکی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 22۱.۸9 متر مربع خریداری بدون واسطه از وحید کیا کجوری مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در بهارسرا پالک اصلی ۷ بخش ۱
۳۵۶ فرعی شاهپور وجدانی کناری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۴۳۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از محترم بهرامی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کردیکال پالک اصلی ۱۶ بخش ۱

۴۵ فرعی علی اصغر رمضانی کرد کال نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۵۳۷.۵۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از سید حسن حسینی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در شکریکال پالک اصلی ۱۸ بخش ۱
۱۶۶0 فرعی سید یوسف رضوی پور و فاطمه کوچ پیده نسبت به حصه هر کدام مشاعا و 
بالسویه به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

290 متر مربع خریداری بدون واسطه از ابوالحسن شریفی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در نیرنگ پالک اصلی ۲۱ بخش ۱

9۳0 فرعــی عبــاس شــعیبی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا 
بنــای احداثــی قســمتی از پــالک 22۶ فرعــی از 2۱ اصلــی بــه مســاحت 
 ۵۱2.۴2 متــر مربــع خریــداری بــدون واســطه از انتقال رســمی مالک رســمی.
9۳۱ فرعــی احســان مرســلی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا 
بنــای احداثــی قســمتی از پــالک22۶ فرعــی از 2۱ اصلــی بــه مســاحت 
 ۱0۳0.۳۵ متــر مربــع خریداری بــدون واســطه از انتقال رســمی مالک رســمی.

9۳2 فرعی مریم اسحق نیموری نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
قسمتی از پالک 22۶ فرعی از 2۱ اصلی به مساحت ۵۵9.۷۸ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از انتقال رسمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لشکنار پالک اصلی ا ییالقی بخش ۱

9 فرعی سیده ربابه حسینی نوریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 2۸۶.۷۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از خلیل حسن پور مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در مرتع خشکرود غربی پالک اصلی ۳ بخش ۲
۱۷۳ فرعی مهتاج عطائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۳02.۸9 متر مربع خریداری بدون واسطه از الیاس اسحق نیموری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در بند پی پالک اصلی ۴ بخش ۲

۱۴۴2 فرعی سوسن اخوان ثالث نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مساحت 2۶۴.02 متر مربع خریداری بدون واســطه از محمد ریاحی مالک رسمی.
۱۴۴۳ فرعی علی رضا خواجه خباز نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۴۱0.۴۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از رمضان محسنی بند پی مالک رسمی.
۱۴۴۴ فرعی عباس افشار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 ۴02.۸0 متر مربع خریداری بدون واســطه از فرنوش شــیر محمدی مالک رســمی.
۱۴۴۵ فرعی ایران سیاه منصوری و مریم منصوری پور نسبت به حصه هر کدام مشاعا و 
بالسویه به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

 ۱9۷.0۱ متر مربع خریداری بدون واســطه از نجی اله پالوج و شــریک مالک رســمی.
ششــدانگ  بــه  نســبت  کوچمثقالــی  رحمتــی  فاطمــه  فرعــی   ۱۴۴۶
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 2۷0.9۳ متــر مربــع 
مالــک رســمی. اویلــی  قمــی  منصــور  از  واســطه  بــدون   خریــداری 

۱۴۴۷ فرعی علی دیمر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۵۶.۵۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از یاسر اسحقی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در امیر رود پالک اصلی ۲۶ بخش ۲
۷۳۴ فرعی مهدی خجیر انگاسی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۱۸۸.2۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از فرییرز پورزین العابدین مالک رسمی.
۷۳۷ فرعی فریدون شــهرامی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مســاحت 2۱۳ متر مربع خریداری بدون واســطه از ســعید معنوی مالک رسمی.
۷۳۸ فرعی صدیقه رجب پور چنجه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۵۱۴.0۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از ورثه هوشنگ ساجدی مالک رسمی.
۷۳9 فرعی مجید شــفیق نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به 
 مساحت ۴22.۶۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از رجب بهرام و شرکا مالک رسمی.
۷۴0 فرعی علی عمران مراد پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۸۷۷.۷0 متر مربع خریداری بدون واســطه از حاتمعلی خزایی مالک رسمی.
۷۴۱ فرعی مینا ساســانی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به 
 مساحت ۳۱2.۶۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از ســیروس متاجی مالک رسمی.
۷۴2 فرعی مجتبی برازنده طهرانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۸2۱.2۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از حاج الیاس اسحاقی مالک رسمی.

۷۴۳ فرعی محمد متاجی امیر رود نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۱0۴۷.0۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد نبی متاجی مالک رسمی.
۷۴۴ فرعی مسعود پور زین العابدین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مســاحت ۳29 متر مربع خریداری بدون واســطه از فاطمه نیک نژاد مالک رسمی.
۷۴۵ فرعی خسرو قاسمعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۳۳0 متر مربع خریداری بدون واسطه از مسعود پور زین العابدین مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لتینگان پالک اصلی ۲۸ بخش ۲

9۳۱ فرعــی محمــد علــی مختــاری حســن ابــاد نســبت بــه ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 20۳.۷۴ متــر 
 مربــع خریــداری بــدون واســطه از علیرضــا خزایــی مالــک رســمی.

9۳۳ فرعی محمد رضا صالح زاده نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مســاحت ۳00 متر مربع خریداری بدون واسطه از علیرضا شــیروانی مالک رسمی.

9۳۴ فرعی حسن مطلبی و محمد حسین مطلبی نسبت به حصه هر کدام مشاعا و بالسویه 
به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱99.۵۳ 

متر مربع خریداری بدون واسطه از علی قیصری فیروز مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در شمع جاران پالک اصلی ۳۰ بخش ۲

۱0۷۵ فرعی پروین درویش و مهر علی بحری نسبت به حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به 
میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱9۸.۴۵ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از تقی پورزال مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در درزیکال پالک اصلی ۳۱ بخش ۲

۳۶۱ فرعی مصطفی رســولی پور نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مساحت ۴۴2 متر مربع خریداری بدون واسطه از شــهربانو کوچ پیده مالک رسمی.

۳۶۳ فرعی محمود عباسقلی نیاورانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱۱۵9.۶0 متر مربع خریداری بدون واسطه از عبدالعظیم ازادیان مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در علی اباد میر پالک اصلی ۳۳ بخش ۲
2۴۵0 فرعی روح اله مشایخ سنگ تجن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
 به مساحت 2۶۶.۶۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از مسلم ثمر قندی مالک رسمی.
2۴۵۱ فرعی امید عینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۵۱2.۱0 متر مربع خریداری بدون واسطه از طاهره جعفری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در ابندانک پالک اصلی ۳۵ بخش ۲

2۱۸ فرعی شهال اسمعیلی کاکرودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۵22.۵0 متر مربع خریداری بدون واسطه از نرگس متاجی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در اسب سمده پالک اصلی ۳۷ بخش ۲
۱۴۳ فرعی نیما میرزا خانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

2۱۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از بیتا مظفری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در خیرودکنار پالک اصلی ۳۸ بخش ۲

۷۴۶ فرعی مرتضی شــیخ کاظمی کجور نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
 احداثی به مساحت ۱00 متر مربع خریداری بدون واسطه از کامبیز نوری مالک رسمی.
۷۴۸ فرعی ثریا پور عابدین سردرودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 9۳۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از قدیر مراد پور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مزرعه شوفسکاج پالک اصلی ۳۹ بخش ۲

۶0 فرعی مجید کریمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۳9.۳۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد رضا کریمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مارگیرده پالک اصلی ۴۰ بخش ۲

۳۵9 فرعی جعفرشیخ عباسی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۸9 متر مربع خریداری بدون واسطه از رجب ابراهیمی گت کش مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در بلرماب پالک اصلی ۱۰۷ بخش ۲
۱۸۳ فرعی معصوم میرزاد اصل شربیانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۴۴۶.20 متر مربع خریداری بدون واسطه از سید محسن کوشک مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در مرته دودارک پالک اصلی ۱ بخش ۳
۱۴90 فرعی میثم رضائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۷۴9.۷2 متر مربع خریداری بدون واسطه از محمود رضائی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در اندرور پالک اصلی ۲ بخش ۳

۸92 فرعی فاطمه رکنی یزدی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مساحت ۳۳۱.2۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از سید هادی حسینی مالک رسمی.

۸9۳ فرعی فاطمه لطیفی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به 
 مســاحت ۵۶۱.۴9 متر مربع خریــداری بدون واســطه از زهرا قاضی مالک رســمی.
۸9۴ فرعی مهدی حقی نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی به 
 مســاحت 2۱9.۶0 متر مربع خریداری بدون واسطه از ســعید خواجوی مالک رسمی.

۸9۵ فرعی سامان قزوینی اندرور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
 مســاحت 2۴۷.۴۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از نورمحمد رویانیان مالک رسمی.
۸9۶ فرعی ستاره علی زاده شلمانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۱۵0.۸۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از معصومه اباش مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در حمزده علیا پالک اصلی ۷ بخش ۳

2۵۴ فرعی مجتبی خلیلیان نجف ابادی و سید مسیح ایتی نسبت به حصه هر کدام مشاعا 
و بالسویه به میزان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
 29۱.۱0 متر مربع خریداری بدون واسطه از حمید میر جهانگیری و شرکا مالک رسمی.
2۵۵ فرعی تقی علی زاده کاشانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 2۵۸.۸0 متر مربع خریداری بدون واسطه از منوچهر بالی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در حوض کتی پالک اصلی ۱۱ بخش ۳

۴99 فرعی ولی اهلل باله مقدس نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱2۷۳.۵۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از سهم االرث مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در دزدک پالک اصلی ۱۴ بخش ۳
۷2۱ فرعی عزت اله باز گیر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۷۵۳.۷9 متر مربع خریداری بدون واسطه از حسین ملکی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کهنه سرا پالک اصلی ۱۵ بخش ۳

۴۳0 فرعی حسین کوشکی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۳0 متر مربع خریداری بدون واسطه از محمود کرمانیان مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در پیکال پالک اصلی ۲ بخش ۴
۳۸2 فرعی طاهره رحیم دل قادر و زهرا رحیم دل قادر نسبت به حصه هر کدام به ترتیب ۴ 
دانگ مشاع و 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۷9.۱۶ 

متر مربع خریداری بدون واسطه از حسن عزیمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در علی اباد عسگر خان پالک اصلی ۱۸ بخش ۴

۵۴۳ فرعی مسعود امیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۴۸۷.90 متر مربع خریداری بدون واسطه از عظیم خزایی علی اباد مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در توسکاتک پالک اصلی ۱۹ بخش ۴
۷2۱ فرعی مریم و امیر رضا و امیر علی و مرجان شــهرت همگی عسگر اوالدی ومحمد 
حسن شمس فرد نسبت به حصه هر کدام به ترتیب ۷۵ صدم دانگ مشاع و یک و نیم دانگ 
مشاع و ۱.۵ دانگ مشاع و ۷۵ صدم دانگ مشاع و ۱.۵ دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 200۶.20 متر مربع خریداری بدون واسطه از محمود 

میرابوالفتحی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کنسکاج پالک اصلی ۲۳ بخش ۴

۱۶0 فرعی حیدر امینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۷۷۱.۳۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از غالمحسین درزی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در فراشکالی سفلی پالک اصلی ۶ بخش ۵
292 فرعی مهدی خواجه صالحانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت ۶۵0.2۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از رضا خواجه صالحانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کدیر پالک اصلی ۱۵ ییالقی بخش ۵

۱۳2 فرعی عمران خاک پور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
9۳9 متر مربع خریداری بدون واسطه از فریدون رحیمیو شریک مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در وازوار پالک اصلی ۲۲ بخش ۵
۳۴۷ فرعی بهالدین فوالدی رزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 20۸.۴۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از نادر کاویان پور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در عزیز اباد پالک اصلی ۳۰ بخش ۵

۴۳۳ فرعی شاداب میر فخرائی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۵2۸.۵2 متر مربع خریداری بدون واسطه از غفار ترخان پور مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در ونوش پالک اصلی ۵۸ بخش ۶
۶09 فرعی فرزانه شادابی و ســید حمید رضا زنار ساغر نسبت به حصه هر کدام مشاعا و 
بالسویه به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۴۵۴.22 متر مربع خریداری بدون واسطه از حبیب نائیج ونوش مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در نارنج بن پالک اصلی ۶۰ بخش ۶

۸۱0 فرعی رکن الدین درویش نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی قسمتی 
از پالک ۴ فرعی از ۶0 اصلی به مساحت ۱۸۴۱ متر مربع خریداری بدون واسطه از منابع 

طبیعی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در ملکار پالک اصلی ۳ بخش ۱۰

۵0۵ فرعی سید حجت هاشمی تبار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۶۳۵.۵0 متر مربع خریداری بدون واسطه از استشهادیه محلی مالک رسمی.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت. بدیهی اســت برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
 ســابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر

 می نماید. م الف 9۸/۱۷0/۱0۳۱۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳9۸/0۸/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۸/09/2

فرامرز کلبادی نژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

نوبت دوم

قطع اینترنت بین الملل وارد پنجمین 
روز شــده و همچنان کسب وکارهای 
اینترنتی با مشکالتی دست به گریبان 
هستند. برخی پلتفرم ها در این روزهای 
مسدودســازی اینترنت جهانی از نظر 
بازدید رشد داشته اند، اما از نظر آنها این وضعیت برای آینده 

کســب وکارهای نوپا خطرناک خواهد بود. »رضا اربابیان« 
مدیرعامل شیپور نیز با تاکید بر این موضوع که اگر اینترنت 
جهانی وصل نشود، بزرگ ترین ضرر به کشور زده خواهد شد 
از تمامی مسئوالن خواهش کرد به این موضوع رسیدگی کنند 
چراکه کسب وکار تعداد زیادی از جوانان در گروی این موضوع 
است: »برنامه نویسان ما نمی توانند در اینترنت جستجو کنند و 
شبکه داخلی نیز یک نهال کوچک است که نمی تواند نیازهای 

ما را فعال برطرف کند.
 اگــر اینترنت جهانــی نباشــد نمی توانیــم خودمان را 

بروز نگه  داریم و شــاید ترافیک مان باال برود ولی مســائل 
 عمیق تــری در ایــن میان وجــود دارد که مشکل ســاز

 خواهد شد.«
 اینکه واقعــا طی این پنــج روز قطع اینترنــت چه میزان 
خسارت به کسب وکارهای نوپا وارد شــده فعال قابل احصا 
نیست و حتی یک سری کســب وکارها از دور فعالیت خارج 
شده اند. »کسب وکار« در مورد میزان خسارت و نابودی این 
کسب وکارها با کارشناسان گفتگو کرده است که آن را در ادامه 

می خوانید.  

كدام شركت بيمه در كشور ارزش اطالعات را می تواند نرخ گذاری كند؟

هدر    رفت منابع   در  ایجاد  شبکه  ملی  اطالعات 
آمار فروش كسب وكارهايی كه امكان ارائه سرويس داشتند حدود 15 تا 20 درصد بود

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

از بین رفتن کسب وکارهای کوچک با قطع اینترنت
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره کسب وکارهای مجازی 

خســارتی که در پی قطع اینترنت به کســب وکارهای مجازی وارد شده 
قابل محاسبه نیســت. یک بخش مادی اســت که فروش ها کم و حتی 
نصــف و گاهی یک دهم شــده و گاهی کســب وکار تعطیل شــده؛ ولی 
کســب وکارهای اینترنتی بزرگ تر مثل »اسنپ« مشکل خاصی ندارند و 
شرایط ناپایدار است؛ اینکه برخی جاها اصال اینترنت وصل نیست، برخی 
سرورها خارج از کشور است، درگاه ها هم مشکل دارد. صرفا بحث مادی 
یک بخش اســت. بخش های دیگر این است که ســرمایه گذاران ترغیب 
نمی شوند که وارد این حوزه  شوند زیرا وضعیت سست است. این خسارت 
حداقل در حال حاضر قابل احصا نیست. ما بیشــتر روی سرمایه گذاران 
ســنتی یا آفالین زوم کرده ایم؛ ولی با شــرایط فعلی خیلی سخت است. 
کســب وکارهایی که وابســته به اپلیکیشــن یا شــبکه های اجتماعی 
بودند که از ریشه و بن کارشــان از بین رفته اســت. آنها هیچ کاری هم 
 نمی توانند بکنند. اینکه بعدا پیام رسان های خارجی باز شود یا خیر، جای 

سوال است. 

دعواهای حقوقی بعد از وصل اینترنت
حمیدرضا اعتدال مهر، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی

موضوع قطع اینترنت و تاثیر آن بر کسب وکارهای اینترنتی بسیار مهم است و پرداخت به این موضوع باعث می شود که برای بارهای بعدی اگر قرار است یک مساله امنیتی به وجود بیاید و سیستم های امنیتی کشور از بین گزینه های موجود انتخاب می کنند ابتدا فایده هزینه کنند. در هر جایی در دنیا وقتی اغتشاش عمومی به وجود می آید سیستم های امنیتی تصمیم هایی می گیرند. 
به طور مثال سال ۵۷ یکی از گزینه ها قطع برق بود یا در سال های قبل که اغتشاش به وجود می آمد قطع کلیه تلفن ها بود. در تمام این موارد وقتی تلفن قطع شود سیستم های امنیتی می دانند ممکن است کسی با اورژانس یا سازمان آتش نشانی کار داشته باشد؛ ولی دسترسی نداشته باشد. اما فایده هزینه می کنند و براساس آن فایده هزینه تصمیم می گیرند که ما در این زمان چه 
چیز را فدای چه چیز کنیم. هدف ما از بیان این چند مثال رسیدن به این نتیجه بود که اگر سیستم های امنیتی ما درست می دانستند که قطعی اینترنت چه هزینه هایی به کل کشور تحمیل می کند )اینکه یک یا دو روز قطع شود درست و ما هم درک می کنیم مثل سایر امکانات برق، تلفن و... مثل اینکه در کل شهر اعالم کنند که عبور و مرور فعال ممنوع است تا اینکه ما بتوانیم 
اغتشاشگران را دستگیر کنیم، این ممکن است پیش بیاید( ولی اینکه یک هفته اینترنت قطع شود ما را به این فکر سوق می دهد که هزینه های این کار را درست در نظر نگرفته اند و کامال شناسایی نشده است. برای مثال یکی از مشکالتی که وجود دارد این است که تمام سیستم های تلفنی که در دست مردم هست - چه اندروید و چه اپل - یک عرف غلط وجود دارد که افراد به جای 
اینکه یک آدرس را جستجو کنند، در آدرس بار گوگل جستجو می کنند. این مساله به ما خیلی لطمه زده است. یکی از مسائلی که ما در حال حاضر با آن مشکل داریم، همین موضوع است که افراد در موتور جستجوی گوگل عمال جستجو و اولین گزینه را کلیک می کردند. حسن آن، این بود که اگر فرد آن را غلط هم جستجو می کرد، گوگل می پرسید: )Did you mean?( بنابراین 
اصالح می کرد و آن آدرس را در دسترس کاربر قرار می داد. این عادت باعث شده است که بسیاری از افراد برای جستجوی یک سرویس ایرانی، با اینکه اسم سایت را هم بلدند؛ ولی نمی توانند آن را تایپ کنند چون آن عادت قبلی همچنان وجود دارد. مساله دیگر این است که ما یک موتور جستجو هم نداریم که آن را جایگزین آن کنیم. باید پیش از آن گفت تمام بروزرهایی که در 
کامیپوترهای دسکتاپ هست و اغلب ابزاری که در گوشی ها هست مردم را عادت داده بود که از گوگل استفاده کنند، اصطالحا روت یا هدایت می کرد به آن سمتی که نیازشان است. با از بین رفتن گوگل، آن روتر یا هدایت کننده یا آن مسیریاب کامالً از بین رفت و حتی وجود اینکه سرویس های ایرانی هم باال هستند به درد کسی نمی خورد. این می خواهد قوه قضائیه باشد می خواهد 
ثبت نام کارت سوخت باشد یا سایت خبرگزاری ها که سعی می کردند اخبار دقیق را در دسترس مردم بگذارند؛ ولی به این دلیل دسترسی ها از بین رفته است. ما وقتی دسترسی خارجی ها را قطع می کنیم، تصور می کنیم کار کارشناسی کرده ایم و می گوییم اینقدر تولیدکننده محتوای داخلی هست و فرض مان بر این است که مردم از این سایت ها استفاده می کنند؛ ولی اتفاقی که 
افتاده، این است که مردم نمی توانستند از ابزار داخلی استفاده کنند. وقتی از سال ۸۴ برای اینترنت ملی وقت گذاشته ایم، بودجه گرفته ایم، هزینه کرده ایم، تحقیق و توسعه داده ایم، پس در این ۱۴-۱۵ سال چه کار کرده ایم که حتی برای این ساده ترین مساله هم راهکار نداریم؟ پس تولیدکننده محتوا در داخل داریم و ۱۵ سال هم وقت داشتیم؛ ولی فکر نکردیم که چگونه دست این 
تولیدکننده را در دست متقاضی بگذاریم. آنها دارند با زحمت توسعه می دهند؛ ولی عمال متقاضی محتوا را به دلیل اینکه سرویس های گوگل از کار افتاده است از دست دادند. نکته بعدی فنی است؛ ولی بسیار آسیب زده؛ شرکت گوگل از یک DNS عمومی استفاده می کند که IP بسیار رندی دارد و آن ۴ تا ۸ )۸.۸.۸.۸( است. این چهار DNS ۸ خیلی از سیستم های افراد در موبایل 
و دسکتاپ بود. چون افراد آن را ست کرده بودند عمال از هر دستگاهی که می خواستند سایت های ایرانی هم بزنند مشکل DNS داشتند. این مورد را هم به ما بسیار لطمه زد. بنابراین با قطع اینترنت دسترسی به DNS هم از بین رفت. در مورد دوم ما نیامدیم تبلیغ گسترده ای کنیم که مثال شبکه زیرساخت این آی پی پابلیک آن در ایران است و آن را ست کنند و خارجی را ست 
نکنند. ما آن را آسیب شناسی نکردیم. این مورد هم برای کسانی که URL را بلدند و می توانند با بروزرها کار کنند؛ ولی باز نمی توانستند جستجو کنند. دلیل این بود که آن سایت وجود داشت؛ ولی چون یک DNS خارج از کشور را فراخوانی می کردیم، متاسفانه امکانش نبود. پس در حال حاضر دو تقصیر بزرگ است که باعث می شود آقایان نتوانند بگویند که سرویس های داخلی 
ما باز بوده است و مردم می توانند از سرویس های داخلی استفاده کنند. متاسفانه این کار نشان داد کسانی که سرمایه و بودجه گرفتند که موتورهای جستجوی ایرانی داشته باشند، در حال حاضر می توانستند عرض اندام کنند؛ ولی یکی، دو مورد آنها در همان روز نخست قطع اینترنت که میزان جستجو باال رفت، متاسفانه Fail شدند. شبکه های اجتماعی که ما توقع داشتیم در این 
شرایط حداقل برای ارسال لوکیشن بین دو نفر مورد استفاده قرار بگیرند؛ ولی متاسفانه اکثرا این شبکه ها بعد از اینکه ترافیک در آنها باال رفت، از مدار خارج شدند. ما ۱۵ سال این بار وقت داشتیم، بودجه داشتیم، سرمایه داشتیم، انگیزه حاکمیتی هم برای این کار داشتیم، ولی این اتفاق نشان داد که متاسفانه هیچ کاری علی الظاهر انجام نشده است. مگر اینکه آقایان بگویند ما این 
کارها را انجام داده ایم و شما اشتباه می کنید. آنچه ما برداشت می کنیم، این است که متاسفانه اتفاقات بدی افتاد و همه آن هم حاصل بی مدیریتی بود؛ یعنی اینکه ما یک DNS پابلیک را به همه آدم های فنی اعالم کنیم یعنی ۴ رقم، نمی توانند آقایان بگویند زیرساختش نبوده و پای خارجی ها وسط است. این گونه نبوده و واقعا ما کم کاری و بی مدیریتی کرده ایم. میزان خسارتی که 
به کسب وکارهای اینترنتی وارد شده واقعا قابل اندازه گیری نیست؛ ولی اگر فرض کنید ۴00 هزار نفر به این کار مشغول اند، در حال حاضر حداقل چیزی که اتفاق افتاده، این است که اگر یک هفته را در حقوق اینها ضرب کنیم، ۱00 هزار نفر حقوق از بین رفته است. چون از پنج شنبه گذشته تا امروز دسترسی و امکان کاری وجود نداشته و هیچ کار مثبتی انجام نشده است. در اغلب 
شرکت ها هیچ کاری صورت نگرفته است. کسب وکارهایی نیز که توانسته اند سرویس بدهند آمار فروش شان در حدود ۱۵ تا 20 درصد است ولواینکه اپلیکیشن داشته اند چون باور عمومی این بوده که اینترنت قطع است. طی چند روز بعد از قطع اینترنت یک سری کسب وکارهای مجازی مثل اسنپ و.. پیامک هایی دادند که اپلیکیشن آنها کار می کند که آن هم هزینه داشته است. 
شرکت ها مجبور شدند هزینه هایی متحمل شوند و خبر بدهند که اپلیکیشن آنها در دسترس است. به طور مثال مشتری کسب وکاری که در حوزه ترجمه کار می کند، باید مطلب را از اینترنت پیدا و لینک آن را ارسال کند تا کسب وکار مربوطه ترجمه کند؛ ولی امکان این کار نیست. از این مثال ها فراوان است که چون یکی از عوامل وابسته از رده خارج شده بود، کل فرایند کسب وکار 
متاسفانه به مشکل خورده بود. برخی از شرکت های بزرگ که کارشان ارائه فیلم است نیز افت وحشتناکی داشتند. آن افت برای این کسب وکارها جایی خود را نشان می دهد که آنها برای هر صفحه ای که نمایش می دهند قرارداد بنر دارند. آن کسی که بنر را سفارش می دهد قطعا قراردادش را نگه داشته است. پیچیدگی هست راجع به اینکه بعدا آنها ادعای خسارت کنند یا بگویند که 
پول آن را نمی پردازیم و انواع و اقسام دعواهای حقوقی مطرح شود چون به نوعی حق هم به جانب آنهاست. اگر کسب وکارهای بزرگی را کنار بگذاریم در مورد کوچک ترها همین قدر که آنها تاکنون سرمایه ای جذب کردند و خود سرمایه را دارند هزینه می کنند به امید فردایی که بتوانند کسب وکار خوبی داشته باشند، بزرگ ترین آسیبی که به کسب وکارها خورد مشکل انگیزه بود. 
یعنی ما غیرمستقیم به آنها گفتیم که تمام حیات شان به یک کلید بند است و کسی که کلید را می زند خیلی اصرار و عجله و تعجیل برای بازگرداندن آن ندارد. این پیام، پیام روانی بسیار سنگینی بود. آمار فروش با این کار بسیار کم می شود. وقتی کشور دچار به هم ریختگی می شود حال روانی مردم بد است و سعی می کنند خرید نکنند. اگر این بُعد روانی روی استارت آپ ها نبود باالخره 

خودشان را جمع و جور کرده و عده زیادی از آنها شروع به کار می کردند. ولی خبر روانی را امیدواریم حاکمیت جبران کند. بیمه خسارت بانک آتش گرفته را می دهد. کدام شرکت بیمه در کشور ارزش اطالعات را می تواند نرخ گذاری کند که براساس آن بیمه کنند؟ تعداد مشتری را بتوانند قیمت گذاری کنند؟ متاسفانه چنین زیرساختی وجود نداشته که کسی بتواند جبران کند. 

يادداشت


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



