
هرچند احتمال وقوع رکود در بزرگ ترین اقتصاد 
اروپایی محتمل نیســت اما رشد آن احتماال باال 

هم نخواهد بود.
به گــزارش رویترز، بانــک مرکــزی آلمان در 
گزارش جدید خــود از وضعیــت اقتصادی این 
کشور پیش بینی کرد که عملکرد ضعیف ماه های 
اخیر تا پایان ســال نیز ادامه یابد، به گونه ای که 
رشــد اقتصادی این کشور در ســه ماهه پایانی 
امســال تنها ۰.۱ درصد پیش بینی شــده است. 
بانک مرکزی آلمان در گزارش خود آورده است: 
رشد در سطح بسیار ضعیفی قرار دارد اما احتمال 
وخیم تر شدن وضعیت بسیار کم است و احتماال 
شاهد ثبات نسبی در وضعیت کنونی تا پایان سال 

خواهیم بود.
بانک مرکــزی آلمان در گزارش خــود از جنگ 
تجاری بین آمریــکا و چین، مســاله برگزیت و 

کاهش رشد اقتصادی در ســطح منطقه یورو به 
عنــوان مهم ترین عوامل خارجی کاهش رشــد 
اقتصادی بزرگ ترین اقتصــاد اروپایی نام برده 

است.
بانک مرکزی آلمان با تاکید بر نقش بازار داخلی 
در جلوگیری از وقوع رکود اقتصادی در این کشور 
گفته است سیاست گذاری ها بیش تر باید مبتنی 
بر تقاضای مصرفی داخلی برای تقویت رشد باشد 
چراکه با توجه به پایین باقی ماندن نرخ بیکاری 
و تداوم روند افزایش حداقل ســطح دستمزدها 
انتظار می رود درآمد خانوارها به میزان مطلوبی 

افزایش یابد.
طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، اقتصاد آلمان 
که پس از ۹ سال رشد مثبت اقتصادی متوالی در 
نیمه نخست امسال با رشد منفی مواجه شد، در 
سه ماهه سوم سال تنها ۰.۱ درصد رشد کرد که 

پایین ترین سطح رشــد به ثبت رسیده در سطح 
منطقه یورو بوده است. در سه ماه منتهی به ژوئن 
رشد اقتصادی این کشور، منفی ۰.۱ درصد بوده 
است. آلمان یک سوم کل حجم تولیدات ناخالص 
داخلی منطقه یــورو را در اختیار دارد اما ســال 
گذشته رشــد اقتصادی بسیار ضعیفی را به ثبت 
رساند، به گونه ای که تنها ایتالیا رشد کمتری از 

آلمان را تجربه کرد.
برای نخستین بار از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، 
دولت آلمان تصمیم گرفته است تا سیاست تراز 
بودجه ای خود را افزایش دهد. اوالف شــولتس- 
وزیر دارایی آلمــان - پیش تر گفته بود که دولت 
برای تقویت رشــد اقتصادی یک بسته محرک 
۵۰ میلیارد یورویــی را در نظر گرفته اســت و 
 احتمال افزایش ایــن مخارج در صــورت لزوم 

وجود دارد.

در یک هفته ای کــه از افزایش نــرخ بنزین و آغاز 
ســهمیه بندی می گذرد، شــاهد افزایــش تقاضا 
برای CNG هســتیم به طوری که زمان انتظار در 
صف هــای سوخـــت گیری CNG از کمتر از ۱۵ 

دقیقه به بیش از ۳۰ دقیقه افزایش یافته است.
با افزایش نرخ بنزین آزاد و آغاز سهمیه بندی بنزین، 
خودروهای دوگانه ســوز بیش از پیش به سوخت 
گیری با ســوخت CNG تمایل نشان می دهند به 
طوری که در یک هفته ای کــه از این امر می گذرد، 

شاهد افزایش تقاضا برای CNG هستیم.
گزارش های میدانی از ســطح شــهر، حاکی از این 
است که صف  پمپ های گاز شلوغ تر از گذشته شده 
است. یکی از رانندگان تاکسی دوگانه سوز در پاسخ 
در خصوص اینکه چه تفاوتی در سوخـــت گیری با 
CNG، قبل و بعد از سهمیه بندی بنزین دیده می 
شود، گفت: تا پیش از افزایش قیمت بنزین و سهمیه 

بندی آن، کمتر از ۱۵ دقیقه در صف پمپ های گاز 
می ایســتادم اما در روزهای اخیر، زمان انتظار در 
صف های شــلوغ جایگاه های عرضه CNG به ۳۰ 

دقیقه تا یک ساعت افزایش پیدا کرده است.
همچنین، حســن قلی پور مدیر طرح ســی ان جی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از افزایش 
روزانه ۲ میلیون مترمکعبــی فروش CNG پس 
از افزایــش نرخ بنزیــن خبر داد و گفــت: تاکنون 
به طور میانگین روزانــه ۱۹ میلیون مترمکعب گاز 
طبیعی فشرده )سی ان جی( در جایگاه های عرضه 
سی ان جی کشور توزیع می شد که این رقم با اعالم 
طرح ســهمیه بندی بنزین و هم زمان با اجرای این 
طرح به طور میانگین به روزانه ۲۱ میلیون مترمکعب 

رسیده است.
وی با اشاره به اینکه خودروهای دوگانه سوز اکنون 
امکان استفاده از ســهمیه بنزین خود را هم دارند، 

افزود: پیش بینی ما این اســت که با اتمام سهمیه 
بنزین ماهانه، مقدار مصرف ســی ان جی در کشور، 

حدود ۲ میلیون مترمکعب دیگر افزایش یابد.
مدیر طــرح ســی ان جی شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی با اشــاره به اینکــه زمان فعلی 
برای پیش بینی دقیق زود است و امیدواریم تا پایان 
آذرماه بتوانیــم مقدار دقیق ایــن افزایش را اعالم 
کنیم، گفت: پیش بینی ما این است که میزان مصرف 
سی ان جی در کشــور به حدود روزانه ۲4 میلیون 
مترمکعب برســد.قلی پور ضمن تاکید بر آمادگی 
جایگاه های عرضه سی ان جی در سراسر کشور برای 
عرضه گاز طبیعی فشــرده مورد نیــاز خودروهای 
دوگانه ســوز به هموطنان گفت: خوشــبختانه با 
افزایش تعــداد جایگاه های عرضه ســی ان جی در 
سطح کشــور، هم اکنون ظرفیت مناسبی به لحاظ 

عرضه سی ان جی به خودروها در کشور وجود دارد.

شورای رقابت آلمان شرکت های خودروسازی بنز، 
بی ام دبلیو و فولکس واکــن را به دلیل تبانی در بازار 
فوالد این کشور به پرداخت ۱۱۰ میلیون دالر جریمه 
کرد. کمیسیون رقابت آلمان سه شرکت خودروسازی 
بنز، بی او دبلیو و فولکس واگن این کشور را برای تبانی 
برای تعیین قیمت فوالد در این کشور به پرداخت ۱۱۰ 
میلیون دالر محکوم کرده است.  این شورا اعالم کرد 
که سه شرکت خودروسازی از سال ۲۰۰4 تا ۲۰۱۳ 
ساالنه دوبار با مقامات شرکت های تولید کننده فوالد 
این کشــور دیدار کرده تا به آنها برای یکسان کردن 
هزینه های اضافــی خرید فوالد تبانــی کنند.  این 

قیمت های غیرقانونی تا ســال ۲۰۱6 در بازار فوالد 
وجود داشت. شرکت های خودروسازی برای تولید 
برخی از قطعات خودرو نظیر میل لنگ، میله فرمان 
و دنده چرخ به فوالد خاصــی به فوالدی به نام فوالد 
بلند نیاز دارند.  شورای رقابت المان که از سال گذشته 
تحقیقات درباره قمیت گذاری فوالد در این کشور را 
آغاز کرده و 6 شرکت بزرگ تولید کننده فوالد در این 
کشور را در مجموع ۲۰۵ میلیون یورو جریمه کرده 
است.  در قالب جریمه های شرکت های خودروسازی، 
بی ام دبلیو باید ۳۱ میلیون دالر، بنز ۲6 میلیون دالر و 

فولکس واگن ۵4 میلیون دالر جریمه بپردازند.

ارزش بیت کوین در بازارهای جهانی به زیر ۸۰۰۰ 
دالر رسید.

به گــزارش بیزینــس اینســایدر، در معامالت 
بازارهای ارزهای دیجیتالــی، ارزش بیت کوین 
به ۷64۵.۲4 دالر رســید که یکــی از کمترین 
ارزش های ثبت شــده بــرای ایــن ارز محبوب 
دیجیتالــی در طول پنــج ماه اخیر محســوب 
می شــود. از اواخر ماه ژوئن که ارزش بیت کوین 
به اوج خود رسید، ارزش این ارز حدود یک سوم 
کاهش پیدا کرده است و این مساله باعث افزایش 
نگرانی ها از ریزش شدید بازار ارزهای دیجیتالی 

شده است.
به گفته فعاالن بازارهای مالی، افزایش ریسک ها و 
تنش های جهانی باعث شده تا معامله گران تمایل 
بیش تری بــه خرید دارایی های امــن نظیر طال 
داشته باشــند. این هفتمین روز ریزشی متوالی 

ارزهای دیجیتالی در بازارها بود.
مارکوس ســوانپوئل-  مدیر موسســه »لونا« - 
گفت: تغییر استراتژی سرمایه گذاری در طبقات 
مختلف باعث اعمال فشــار بسیار ســنگینی به 
ارزهای دیجیتالی در روزهای اخیر شــده است و 
همین مساله نیز بار دیگر باعث حاکم شدن رویکرد 

احتیاطی در بازار شــده است. عالوه بر بیت کوین 
ارزش دیگر ارزهای دیجیتالی نیز با ســقوط های 
ســنگینی همراه بود تا جایی که ارزش اتریوم با 
 کاهش ۸.4۲ درصدی بــه ۱۵۹.۸۸ دالر، ارزش 
بیت کویــن کش بــا کاهــش ۷.۰۵ درصدی به 
۲۲۵.۱۸ دالر، ارزش الیت کویــن با کاهش ۵.۳۵ 
درصدی به ۵۱.۰۹ دالر، ارزش اســتالر با کاهش 
4.۵۸ درصــدی بــه ۰.۰6۰ دالر، ارزش مونرو با 
کاهش 6.۸۱ درصدی به ۵۳.۸۰ دالر، ارزش دش 
با کاهش 4.66 درصدی به 6۰.4۲ دالر و ارزش زد 
کش با کاهش 6.4۵ درصدی به ۳۱.۲۲ دالر رسید.

جف دورمــان- مدیر بخش ســرمایه گذاری در 
موسسه " آرکا است منیجمنت" - گفت: حجم 
معامالت در ســطح پایینی باقی مانــده و پول 
جدیدی نیز به بازار تزریق نشــده است. به نظر 
می رســد در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتالی 
قافیه را به بازار ارز و طال باخته اســت. تا زمانی 
که تنش های ژئوپلتیکی و ریســک های موجود 
بر ســر راه اقتصاد جهانی به میزان قابل توجهی 
باقــی مانده باشــد، نبایــد انتظار تغییــر روند 
 چشمگیری در بازار معامالت ارزهای دیجیتالی را 

داشته باشیم.

مدیر عامل شــرکت بورس تهران گفت: جلســه 
مقدماتی ورود شرکت های زیرمجموعه شهرداری 
تهران به بازار سرمایه انجام و مدیر سرمایه گذاری 
شــهرداری مذاکراتی را با شــرکت بورس تهران 
برای ورود شرکت های مدنظر خود به بورس انجام 

داده است.
در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسالمی 
شهر تهران، طرح الزام شهرداری تهران به ارائه الیحه 
در خصوص عرضه سهام شــرکت ها، سازمان ها و 
موسسات تابعه در بازار سرمایه با ۱۱ رای موافق و ۹ 

رای مخالف تصویب شد.
این طرح به منظور تحقق شفافیت و استانداردسازی 
ساختار مالی، افزایش نظارت تخصصی بر عملکرد 
مالــی واحدهای تابعه و چابک ســازی ســاختار 

شهرداری تهران انجام شد.
»بهاره آروین« عضو هیات رئیسه شورای اسالمی 
شــهر تهران در این زمینه اظهار داشت: این طرح 
شهرداری تهران را مکلف می کند تا حداکثر ظرف 
مدت سه ماه الیحه ای برای عرضه سهام شرکت های 

زیرمجموعه خود به شورای شهر تهران ارائه کند.
همچنین »مجیــد فراهانــی« رئیــس کمیته 
بودجه و نظارت شورای اسالمی شــهر تهران در 

این جلســه گفت: شــرایط ورود در بورس سخت 
و ضابطه مند اســت و این امر کمــک می کند تا 
شرکت های شهرداری تهران از لحاظ سودآوری، 
شــفافیت مالــی و بهــره وری بــه ســطحی از 
 استانداردها برسد تا بتوان ســهام آنها را در بورس 

عرضه کرد.
به گزارش ایرنا، »علی صحرایی« مدیر عامل شرکت 
بورس تهــران  به آخرین اقدامــات صورت گرفته 
برای ورود شــرکت های زیر مجموعه شــهرداری 
به بورس اشــاره و بیان کرد: جلسه مقدماتی ورود 
شرکت های زیرمجموعه شهرداری به بورس انجام و 
مدیر سرمایه گذاری شهرداری مذاکراتی را با شرکت 
بورس تهران برای ورود شرکت های مدنظر خود به 

بورس انجام داده است.
وی با بیان اینکه شرکت های سودآور و همچنین 
شــرکت هایی که از چشــم انداز مناســبی برای 
سودآوری برخوردارند می توانند در بورس حضور 
پیدا کنند، اظهار داشت: در صورتی که شرکت های 
مدنظر شهرداری از این ویژگی ها برخوردار باشد 
می توانند همانند هر شــرکت دیگــری اقدامات 
 الزم برای پذیرش در بورس را در دســتور کار خود 

قرار دهند.

مطابــق با برنامــه ریزی هــای صــورت گرفته 
 از ســوی بانــک مرکــزی، رمــز دوم ایســتای 
کارت های بانکــی از اول دی ماه غیرفعال خواهد 
 شــد.  بانک مرکزی در راســتای ارتقای امنیت 
تراکنش های بانکی تمامی بانک های کشــور را 
 مکلف کرده تا از اول دی ماه خدمات رسانی برای 
تراکنش های بدون کارت را تنها با رمز پویا صورت 

دهند، بر این اساس از اول دی ماه هیچ گونه تراکنش 
بانکی بدون کارتی با اســتفاده از رمز ایستا انجام 
نخواهد شــد. این اقدام بانک مرکزی در راستای 
مقابله با فیشینگ و ارتقای امنیت تراکنش های 
 بانکی انجام خواهد شــد و مردم باید با مراجعه به 
بانک ها و یا دســتگاه های خودپرداز نســبت به 

دریافت رمز پویا )یک بار مصرف( اقدام کنند.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش بینی کرد رشد اقتصادی 
همه کشــورهای صنعتی کاهش پیدا کند. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش جدید خود از 
وضعیت اقتصادی جهان پیش بینی کرد که متوسط رشد اقتصادی 
کشورهای جهان تا پایان ســال جاری به ۲.۹ درصد برسد که ۰.۱ 
درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده توســط این سازمان در گزارش 

قبلی است. این سازمان همچنین اعالم کرد با توجه به باقی ماندن 
ریسک های موجود و افزایش تنش های تجاری بین اقتصادهای بزرگ 
جهان، انتظار نمی رود رشد اقتصادی در سال آینده نیز به میزان قابل 
توجهی تقویت شود. الورنس بوئن- کارشناس ارشد مسائل اقتصادی 
در این سازمان - گفت: در طول دو سال اخیر چشم انداز اقتصاد جهانی 
در نتیجه نامطمئن بودن سیاست گذاری ها، جریانات سرمایه ای و 

اختالفات تجاری بیش از پیش ناپایدار شده است و برخالف بانک های 
مرکزی که تالش زیادی برای تقویت رشد اقتصادی انجام داده اند، 
دولت ها کمتر به فکر تقویت زیرساخت های اقتصادی و سطح رشد 
خود بوده اند. در بین کشورهای مختلف، این سازمان رشد اقتصادی 
آمریکا را ۲ درصد، ژاپن ۰.۷ درصد، منطقه یورو ۱.۲ درصد، چین ۵.۵ 
درصد، استرالیا ۲.۳ درصد، کانادا ۱.۷ درصد، فرانسه ۱.۲ درصد، آلمان 

۰.۹ درصد، سوئیس یک درصد، ترکیه ۳.۲ درصد و انگلیس ۱.۲ درصد 
پیش بینی شده است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 
۱۹6۱ با هدف تقویت رشد اقتصادی و از میان برداشتن موانع تجاری 
بین کشورهای توسعه یافته تشکیل شــد و مقر آن در شهر پاریس 
فرانسه قرار دارد. این سازمان هم اکنون دارای ۳6 عضو و پنج همکار 
است. کشورهای عضو این سازمان شامل استرالیا، اتریش، بلژیک، 

کانادا، شــیلی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، 
آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره 
جنوبی، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، 
لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، 
آمریکا و انگلیس است. هم چنین کشــورهای برزیل، چین، هند، 

اندونزی و آفریقای جنوبی شرکای این سازمان هستند

 صف پمپ های گاز شلوغ شدبزرگ ترین اقتصاد اروپا  چه وضعیتی دارد؟

جریمه بنز و فولکس و بی ام دبلیو  به خاطر تبانی در قیمت گذاری فوالد آیا شرکت های زیرمجموعه شهرداری تهران بورسی می شوند؟ریزش بیت کوین تمامی ندارد

رمز دوم کارت های بانکی از اول دی غیرفعال می شود

رشد اقتصادی کشورهای مختلف چقدر خواهد بود؟
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سهمیه بنزین تاكسي هاي اینترنتي بر اساس 
پیمایش هفتگی اختصاص می یابد

در صورت موفقیت طرح، تاكسی ها نیز بر اساس 
پیمایش سهمیه بنزین دریافت می كنند

گوجه فرنگی
 17 هزار تومان شد

حذف رانت با اختصاص 
سهمیه بنزین  براساس  پیمایش

بالخره اینترنت
 آقای وزیر 
وصل شد

توییت آذری جهرمی در واكنش
هزینه  دستگاه های  به تحریمش از سوی آمریکا

دولتی باید 
به شدت کاهش 
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ناکامی ابزارهای  بومی 
در خدمات رسانی

تورم نقطه به نقطه به 27 درصد رسید
حمل و نقل در صدر 

تورم  ماهانه

قطعی اینترنت اقتصاد كشور را  فلج كرد

1/5 میلیارد  دالر  ضرر نبود  اینترنت ملی
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طرح  ملی  مسکن  پاسخگوی  حجم   تقاضا  نیست
کارشناسان    معتقدند   طرح   جدید   دولت   تاثیری   در   ایجاد   تحرک   در   بازار   ندارد

 با وجود تجربه یک هفتــه قطعی اینترنت و ناتوانی 
پیام رسان های بومی و موتورهای جستجوی فارسی 
در سرویس دهی، به این نتیجه می رسیم که هنوز 
زیرساخت های داخلی توانایی میزبانی از این همه 
کاربر را ندارند. در رابطه با جستجوگرهای بومی باید 
اشاره شود که اطالعات به درد بخوری به متقاضیان 
ارائه نمی شود. کافی است موضوع مورد نظر خود را 
در جستجوگر »پارسی جو«  وارد کنید تا مشاهده 
کنید فقط دو و در نهایت سه صفحه اطالعات قدیمی 
و به روز نشده در اختیار شما قرار می گیرد که به هیچ 
عنوان جوابگوی نیاز شما نخواهد بود.  اما آمار استفاده 
کاربران از شبکه های اجتماعی داخلی نشان می دهد 
حتی در شرایطی که به دلیل قطعی اینترنت، کاربران 

برای رفع نیاز خود به ابزارهای...

تورم در آبان ماه کاهش یافت و از 4۲ درصد در مهر 
به 4۱.۱ درصد رسید. تازه ترین اعالم مرکز آمار از 
تغییر شاخص کاال و خدمات نشان می دهد که نرخ 
تورم ساالنه برای خانوارها به 4۱,۱ درصد رسیده 
که نسبت به ماه قبل، ۰.۹  درصد کاهش دارد.  نرخ 
تورم ساالنه برای خانوارهای شهری 4۰,۳ درصد 
است که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش داشته 
است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 
4۵,۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱,۲ واحد 
درصد کاهــش دارد. نرخ تورم نقطــه ای در آبان 
ماه ۱۳۹۸ به عدد ۲۷درصد رســیده است؛ یعنی 
خانوارهای کشــور به طور میانگین ۲۷.۰ درصد 

بیشتر از آبان ۱۳۹۷ برای...

سرمقاله

بالتکلیفی پروژه های 
صادراتی

قطعی اینترنت طی یک هفته 
اخیر خیلی از شرکت ها را با 
چالش روبه رو کرده اســت. 
 خیلی از طرح هــا و پروژه ها 

و طرح های...

  حمیدرضا صالحی، عضو اتاق 
بازرگانی تهران

متن کامل  د ر صفحه 2

يادداشت
بی برنامگی

در  حوزه  مسکن

متن کامل  د ر صفحه2

 حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه امالک تهران



اقتصاد2
ایران وجهان

جهانگیری در جلسه ستاد تنظیم بازار:
 هزینه دستگاه های دولتی باید 

به شدت کاهش یابد
معاون اول رئیس جمهوری افزایش نقدینگی را 
از اصلی ترین عوامل تشدید تورم دانست و گفت: 
هزینه های دولت و دستگاه ها باید به شدت کاهش 
یابد. جهانگیری بــا تاکید بر اینکه نــرخ تورم از 
اردیبهشت امســال تاکنون هر ماه کاهشی بوده 
است، تصریح کرد: هزینه های دولت و دستگاه ها 

باید به شدت کاهش پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ممکن 
است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه 
به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانســت و افزود: 
 اگر احساس کنیم جایی در تصمیم گیری اشتباه 
کرده ایم حتماً اصالح خواهیم کرد و همه ما وظیفه 
داریم که تالش کنیم تا بخشــی از آالم و دردهای 
مردم تسکین یابد و حتما در این راستا همه دوستان 
و فرزندان ملت در تمام دســتگاه های مختلف در 

تالش هستند تا به ملت بزرگ ایران خدمت کنند.
وی تصریح کرد: برخی از کشورهای منطقه بدانند 
اگر سرنخ هایی پیدا شود که آن ها دخالت هایی 
برای ایجاد آشوب در داخل ایران کرده اند، روزگار 
خوش در منطقه نخواهند دید، ایران کشــوری 
نیست که بشود با آن چنین شوخی ها و رفتارهایی 
کرد. باید با ایران با نهایت ادب رفتار شــود و اگر 
 معلوم شود دیگران در مسائل داخلی ایران دخالت 
کرده اند که به ملت ایران ضرر و زیانی وارد شــود 

حتما پاسخ کوبنده ای دریافت خواهند کرد.
 معاون اول رییــس جمهور با تاکید بــر اینکه از 
جدی ترین مســایل کشــور بحث قدرت خرید 
 مردم است، به شوک وارد شده به اقتصاد ایران در 
سال های 90 و 91 اشــاره کرد و گفت: دولت در 
سال 92 تالش کرد تا با روش های اقتصادی قدرت 
خرید مردم را که طی سالهای پیش از آن آسیب 
دیده بود ترمیم کند. از اوایل سال 97 نیز با شوک 
دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی 
گرفت و باید تالش کنیم تا با راهکارهای اقتصادی 

از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه یکــی از دالیل عمده افزایش 
تورم افزایش نقدینگی در کشور است، اظهار داشت: 
دولت تالش می کند بویژه در ماه های پایانی سال 
بار جدیدی از طریق بودجه بر نقدینگی کشــور 
تحمیل نشود. در این زمینه با هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه ریزیهای خوبی 
 انجام شــده اســت. تالش خواهیم کرد با کاهش 
هزینه های جــاری دســتگاه هــای دولتی که 
 وظیفه ای قانونی و عقالنی اســت در این مســیر

 گام برداریم.
 معــاون اول رییــس جمهــور بــه وضعیــت 
شــاخص های اقتصــادی و موضوعاتــی نظیر 
کنتــرل نــرخ ارز، وضعیت خوب ذخایــر ارزی 
بانک مرکزی و توانایی ســامانه نیما برای تامین 
ارز مورد تقاضای بازار اشــاره و  تصریــح کرد: با 
وجود برخی پیش بینی ها دربــاره افزایش تورم 
در پــی تصمیمات اخیــر، انتظار دولــت تداوم 
روند کاهشی تورم اســت و امیدواریم همانطور 
که از اردیبهشت سالجاری شــاهد نرخ کاهنده 
 تورم در کاال و خدمــات بوده ایم، ایــن روند در 
ماه های پایانی سال هم ادامه یابد. جهانگیری به 
نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه و تقاضا 
اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از سال گذشته که 
دولت سیاست مقاومت فعال را در برابر فشارهای 
آمریکا در پیش گرفت تاکنون  کاال به وفور در کشور 
وجود دارد. امروز نه تنها در حد نیازهای سال جاری 
بلکه برای ماه های ابتدایی ســال 1399 نیز کاال 
در انبارها وجود دارد. وی ادامــه داد: روند تامین 
کاالهای اساسی که بخشی از آن باید از خارج وارد 
می شد در حال انجام اســت و بر اساس گزارش 

دستگاه ها، تولید داخلی افزایش داشته است.
جهانگیری با تاکید بــر اینکه هیچ واحد تولیدی 
نباید بخاطر دریافت ارز به منظور واردات مواد اولیه 
به مشکل مواجه باشد، گفت: امروز تولید داخلی نه 
تنها برای رفع نیازهای کشور بلکه به قصد صادرات 
و ارزآوری که از مهمترین نیازهای کشور می باشد، 
افزایش داشته است. وی در ادامه تاکید کرد: باید 
تالش شــود روند کاهش قیمت کاالها به بخش 
خدمات نیز تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت 

کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد.
جهانگیری بــا بیان اینکه ممکن اســت عده ای 
بخواهند از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کنند، 
گفت: حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار 
و بازوهای نظارتی آن می تواند مانع سوءاستفاده و 

ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: با توجه به این 
که روند تامین کاال از مبادی داخلی و خارجی به 
شــکل کامال طبیعی در حال انجام است طبیعتا 

نباید شاهد افزایش قیمت ها باشیم.

خبر

افزایش تقاضا برای ســاخت 
مسکن و همچنین شروع فاز 
اجرایی طرح ملی مسکن به 
اعتقاد کارشناسان در آینده ای 
نه چندان دور، بازار ساخت و 
ساز را از شرایط رکودی خارج خواهد کرد که به تبع در 
افزایش عرضه مسکن و به تبع آن خروج بازار مسکن از 
رکود، موثر است. اما از دید برخی دیگر از کارشناسان طرح 
ملی مسکن به تنهایی در خروج ساخت و ساز از شرایط 
رکودی، موثر نیست و باعث رونق بازار مسکن نخواهد شد 
و دلیل عمده این امر بی برناگی وزارت راه و شهرسازی در 

تولید مسکن است.
بر اساس طرح ملی مسکن قرار اســت 400 هزار واحد 
ساخته شود که از دید برخی از کارشناسان این میزان 
برای تحرک بازار مســکن، کفایت نمی کند. از جمله 
عواملی که به گفته کارشناسان موجب تحرک در بازار 
ساخت و ساز شده و انگیزه ســازندگان را برای ساخت 
مسکن باال می برد، تشــویق دولت از سازندگان با اتکاء 
به طرح های تشویقی اســت. اما این در حالیست که در 
طرح ملی مسکن، برنامه ای برای مشارکت انبوه سازان 
در نظر گرفته نشده و این طرح مورد استقبال آنان قرار 

نگرفته است.

در همین رابطه رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور 
تاکید کــرد : برای تشــویق بخش خصوصــی و رونق 
بازار مسکن باید ســازه ها و افراد موفق در این حوزه را 
 مورد تشــویق قرار داده و به مــردم معرفی کنیم. همه 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی باید تمام منابع مالی 
خود را در یک نقطه متمرکز کنند تا یک صندوق مالی با 

سرمایه مطلوب شکل بگیرد و در ادامه ساخت مسکن ملی 
تحت مدیریت و حمایت وزارت راه و شهرسازی آغاز شود.
در همین رابطه بانک عامل بخش مســکن  از افزایش 
2۵ درصدی اعطای تســهیالت ســاخت مسکن در 7 
ماهه نخست امسال نسبت به ســال گذشته خبر داد.
آمار پرداخت تســهیالت مشارکت مدنی توسط شعب 

بانک مسکن در سراسر کشور نشان می دهد که در هفت 
ماهه اول امسال تعداد تسهیالت پرداختی به سازنده ها 
2۵ درصد نســبت به هفت ماه اول سال گذشته رشد 

کرده است.
همچنین ارزش تســهیالت مشــارکت مدنــی ارایه 
شــده به بازار ســاخت نیز 21 درصد افزایش داشــته 
اســت. این در حالی اســت که در نیمه اول امســال 
تعداد تســهیالت مشــارکت مدنی پرداخت شــده 
تنها 3 درصد نســبت به نیمه اول ســال 97 افزایش 
 یافته بــود و پنج مــاه اول نیز حــدود 1۸ درصد افت 

داشته بود.
محمد حسن علمداری مدیر امور اعتباری بانک عامل 
بخش مسکن نیز در این خصوص اعالم کرد: رشد قابل 
توجه تقاضا از طرف انبوه  سازان و شرکت  های ساختمانی 
برای دریافت تسهیالت مشارکت مدنی ساخت مسکن 
در مهر ماه امسال نتیجه و محصول اجرای سیاست  های 

اعتباری سال 9۸ این بانک است.
بر این اساس پیش بینی می  شود ادامه این روند افزایشی 
در پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی ساخت ناشی از 
رشد تقاضا از سمت تولیدکنندگان مسکن باعث شود 
عرضه مسکن جدید در شهرها رونق بگیرد. در ماه های 
آینده شــتاب گیری طرح اقدام ملی تولید مسکن نیز 
در تغییر شــرایط رکودی بازار ساخت و ساز اثر خواهد 

گذاشت.

قطعــی اینترنت طی یک 
هفتــه اخیر ضمــن آنکه 
باعث خســارت سنگین 
بــه کســب و کارهــای 
اینترنتــی، حوزه هــای 
گردشــگری، بورس  و به طور کلی اقتصاد کشور 
شــده، تجارت و صادرات را نیز مشــکالت زیادی 
روبه رو کرده است. به گفته فعاالن اقتصادی عدم 
دسترسی به شــرکای خارجی خیلی از معامالت 
را بالتکلیف گذاشــته اســت. این درحالیســت 
که در شــرایط فعلی نیاز به ارزهــای صادراتی و 
 رفــع موانع تجــارت یــک ضررورت محســوب 

می شود.
شــرایط تحریمی تنگنــای بســیاری در حوزه 
صــادرات و واردات کاال ایجــاد کــرده بــود و 
دســت خیلی از فعاالن اقتصادی بــرای افزایش 
میــزان تولید و تامیــن بازار داخلی بســت. حاال 
 اما بــا قطعــی اینترنت ایــن تنگنا بیشــتر هم  

شده است.
در همین رابطه محسن جالل پور، رییس سابق اتاق 
بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر اینترنت روی حوزه 

تجارت و صادرات و واردات گفت: تاثیر اینترنت در 
ابعاد مختلف و در کارها و برنامه ها و شــرکت های 
مختلف متفاوت است. وی افزود: ما امروز به عنوان 
صادرکننده تنها راه ارتباطی مان اینترنت اســت و 
هیچ کدام از طرف های مقابل در هیچ کجای دنیا با 

قطعی اینترنت، کار دیگری نمی کنند. دیگر دوره ای 
که به صورت فکس و تلفن و نامه نگاری کار انجام 
می دادیم، گذشته است. رییس سابق اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن ایــران تصریح کرد: در دوره یک 
هفته ای که اینترنت نداشتیم، عمال برای ارتباطات 

 کاری مستاصل بودیم؛ مثل ارتباطات حمل ونقل، 
فروش و بازار. جالل پور با بیان این که به شــدت 
اقتصاد کشــور در طول یک هفته گذشته آسیب 
دیده است، عنوان کرد: تقریبا می توان گفت بخشی 
از بازار را به دلیل این که نتوانستیم ارتباط مستمر 
داشته باشــیم و ایمیل طرف حســاب ها را جواب 

دهیم، از دست داده ایم.
وی متذکر شــد: براســاس آنچه که جمع بندی 
بزرگان کشور است، در طول یک هفته گذشته 1.۵ 
میلیارد دالر خسارت به بخش اقتصادی کشور وارد 

شده است.
در همین حــال، عدنان موســی پور، رییس اتاق 
مشــترک ایــران نیــز گفتــه قطعــی اینترنت 
روی صــادرات اثــر منفــی داشــته داشــت. 
صــادرات یعنــی ارتبــاط برقــرار کــردن بــا 
 دنیــا و مهم تریــن ابــزار برقــراری ارتباطــات، 

اینترنت است.
رییس اتاق مشــترک ایران و قطر با بیان این که با 
قطعی اینترنت، صادرات ضربه ســنگینی خورد، 
تصریح کرد: آسیبی که صادرات دید، از لحاظ مالی 
که بماند و هم از لحاظ اعتباری دچار مشکل شدیم. 
ارتباط ما با دنیا قطع شــده و نه اسناد را می توانیم 

جابه جا کنیم.

کارشناسان    معتقدند  طرح   جدید  دولت  تاثیری  در  ایجاد  تحرک  در  بازار  ندارد

طرح  ملی  مسکن  پاسخگوی  حجم   تقاضا  نیست

قطعی اینترنت اقتصاد کشور را فلج کرد

1/5 میلیارد  دالر  ضرر نبود  اینترنت ملی

رئیس کل بانک مرکزی؛
نوسانات بازار ارز از قبل پیش 

بینی می شد
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به نگرانی  مردم 
از نوســانات بازار ارز طی هفته  گذشته که از قبل 
پیش بینی می شــد گفت: این نگرانی ها ناشی از 
تحلیل های اشتباه بوده است. عبدالناصر همتی در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت:  در یک هفته گذشته 
نوسانات بازار ارز که از قبل پیش بینی می شد و قبال 
نیز به آن اشاره کرده بودم نگرانی هایی را برای مردم 
پیش آورد. این نگرانی ها بیشتر از آنچه ریشه در 
متغیرهای واقعی اقتصاد داشــته باشد ناشی از 
تحلیل های اشتباه و بدون آگاهی از وضعیت بانک 

مرکزی و قدرت بازارسازی آن بوده است.
آنچه که در شــرایط امروز کشور توجه به آن الزم 
است تکیه بر منطق علم اقتصاد، جلوگیری از بروز 
التهابات ناشی از تغییر انتظارات و نیز تالش برای 

حرکت به سوی تداوم ثبات اقتصادی است.
مردم ایران که همواره نقطه اتکای بانک مرکزی و 
نیز دولت در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور 
بوده است، هم چنان نقطه اتکای بنده در عمل به 
تعهدات بانک مرکزی بوده و خواهند بود. قطعا ملت 
بزرگ ایران با استعانت از خداوند متعال از این برهه 

سخت و حساس نیز عبور خواهد کرد.

گزارش بانک جهانی از رتبه ۱۳۱ 
دولت ایران در کارآمدی

بانک جهانی با بررسی 209 دولت جهان به لحاظ 
کارآمدی، دولت ایران را در رده 131 و پایین تر از 
دولت هایی مثل سنگاپور، سوئیس، آندورا، امارات، 

تایوان، قطر، هند و اردن قرار داد.
به گزارش تســنیم، بانک جهانی طی گزارشی به 
بررسی وضعیت کارآمدی دولت ها در 209 کشور 
جهان پرداخته و بر اساس آمار سال 201۸ نمره 
ای از صفر تا 100 را به هر کشور در شاخصی به نام 

شاخص کارآمدی دولت ها داده است.
دولت ایران در شــاخص کارآمدی دولت ها نمره 
37.۵ را بدست آورده و در رده بندی جهانی جایگاه 

131 را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس کارآمدی 130 دولت در جهان طی 
سال 201۸ بیشتر از دولت ایران در این سال بوده 
است و 7۸ دولت نیز کارآمدی کمتری نسبت به 
دولت ایران داشته اند. در رده بندی جهانی، دولت 
سنگاپور با کسب نمره 100 به عنوان کارآمدترین 
دولت شناخته شده است و سوئیس با کسب نمره 
99.۵ و فنالند با نمره 99 به ترتیب در رتبه های 

دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.

تورم نقطه به نقطه به 27 درصد رسید
حمل و نقل در صدر تورم  ماهانه

تورم در آبان ماه کاهش یافت و از 42 درصد در مهر 
به 41.1 درصد رسید. تازه ترین اعالم مرکز آمار از 
تغییر شاخص کاال و خدمات نشان می دهد که نرخ 
تورم ساالنه برای خانوارها به 41.1 درصد رسیده که 

نسبت به ماه قبل، 0.9  درصد کاهش دارد.
 نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شــهری 40.3 
درصد است که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش 
داشته اســت. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روســتایی 4۵.1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 
1.2 واحد درصد کاهش دارد. نــرخ تورم نقطه ای 
در آبان مــاه 139۸ بــه عدد 27درصد رســیده 
اســت؛ یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین 
27.0 درصد بیشــتر از آبان 1397 بــرای خرید 
 یک »مجموعه کاالها و خدمات یکســان« هزینه 
کرده  اند. نرخ تــورم نقطه ای آبان مــاه 139۸ در 
مقایســه با ماه قبل 1.3 واحد درصد کاهش یافته 
است. نرخ تورم نقطه ای گروه های عمده »خوراکی 
ها، آشــامیدنی ها و دخانیــات« و »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« به ترتیب 2۸.۸ و 2٦.2 درصد 
بوده و نرخ تورم نقطه ای هر دو گروه عمده در مقایسه 

با ماه قبل کاهش داشته است.
این در حالی اســت که نــرخ تورم نقطــه ای برای 
خانوارهای شهری 27.0 درصد بوده که نسبت به ماه 
قبل 1.3 واحد درصد کاهش داشته است. هم چنین 
این نرخ بــرای خانوارهای روســتایی 27.3 درصد 
بوده که نســبت به ماه قبل 1.2 واحد درصد کاهش 
داشته است. همچنین نرخ تورم ماهانه آبان 139۸ 
به 1.٦ درصد رســیده که در مقایسه با ماه قبل، 0.1 
درصد کاهش دارد. تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب 1.4 درصد و 1.7 
درصد بوده است. به گزارش ایسنا، نرخ تورم ماهانه 
برای خانوارهای شــهری 1.۵ درصد بوده که نسبت 
به ماه قبل، 0.4 درصد کاهش داشته است. هم چنین 
این نرخ برای خانوارهای روستایی 1.۸ درصد بوده که 
نسبت به ماه قبل 1.0 واحد درصد افزایش  یافته است.
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وزیر راه و شهرســازی در واکنش به گران بودن 
طرح ملی مسکن گفت: این طرح ویژه دهک های 
4 تا 7 بوده و خانه دار شدن دهک های یک تا سه 

با دستگاه های حمایتی است.
به گزارش مهر، محمد اسالمی در حاشیه امضای 
تفاهم نامه با وزیر آموزش و پرورش برای احداث 
170 هزار واحد مســکونی ویژه فرهنگیان اظهار 
داشــت: هفته گذشــته بانک مرکزی برای کلیه 
بانک ها سهمیه تسهیالت بخش مسکن را تعیین 
کرد که بر اســاس آن 20 هزار میلیارد تومان به 
بخش مسکن تعلق می گیرد و معادل 20 درصد 

کل تسهیالت بانکی خواهد بود.

وی در خصوص واحدهای مسکن مهر نیمه تمام 
گفــت: در ابتــدای ورود مــن بــه وزارت راه و 
شهرسازی اعالم شد تا پایان دولت دوازدهم ۵00 
هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام تکمیل می شود 
که تاکنون از این تعداد 1۵0 هزار واحد، تحویل 
شــده و 1۵0 هزار واحد دیگر آماده واگذاری به 
مالکان است. همچنین ۸0هزار واحد مسکن مهر 
نیز مشــکل قضایی دارند. این واحدها در اختیار 
مسکن مهر اســت و ارتباط و قراردادی با دولت 
ندارند. بدیهی اســت تا زمانی که فرآیند قضایی 
آنها تعیین تکلیف نشود، امکان ادامه ساخت این 

۸0 هزار واحد وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی درباره گران  بودن طرح ملی 
مسکن افزود: مسکن دهک های یک تا سه توسط 
سازمان های حمایتی تأمین می شود که مبالغ و 
درصد سود تسهیالت آنها با سایر اقشار متفاوت 
اســت. در این زمینه با کمیته امداد، ســازمان 
بهزیستی و بنیاد مســتضعفان، تفاهمنامه امضاء 
کرده ایم تا آنها مسکن این اقشار را تأمین کنند. 
ما نیز حامی این دســتگاه ها بــوده و زمین مورد 
نیاز را به دو صورت »اجاره 99 ساله« یا »قیمت 
تمام شده« به این دســتگاه ها واگذار می کنیم. 
کار ساخت وساز را ســازمان های حمایتی انجام 
می دهند. تاکنون 10 هزار واحد مسکن مهر را به 

کمیته امداد تحویل داده ایم. وی ادامه داد: جامعه 
هدف ما در طرح ملی مســکن، دهک های 4 تا 7 
اســت، دهک های ۸، 9 و 10 تمکن مالی دارند و 
می توانند از بازار، مسکن مورد نیاز را ابتیاع کنند. 
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: برای دهک های 
4 تا 7، سه نوع تســهیالت در طرح ملی مسکن 
در نظر گرفته شده و پوشــش خوبی برای انواع 

استطاعت ها دیده شده است.
اسالمی خاطرنشان کرد: نمی شود خانه دار شویم 
اما به خودمان فشــار نیاوریم؛  از ســوی دیگر، 
فراوانی عرضه مســکن نیز کمک می کند تا قشر 

وسیعی از مردم خانه دار شوند.

واکنش وزیر راه و شهرسازی به گران بودن طرح ملی مسکن:

نمی شود که خانه دار شویم اما به خودمان فشار نیاوریم
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سکه به 4 میلیون و 153 هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام  بهار آزادی در بازار تهران به 4میلیون و 153 هزار تومان، طالی 1۸عیار هم 4۲3هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت دالر در بازار آزاد به زیر 1۲هزار تومان رسیده است.  در 

بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 153 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 1۲۹ هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه 
بهار آزادی ۲ میلیون و 17۸ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 37۹ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۸4۹ هزار تومان فروخته می شود. قیمت طالی 1۸عیار هم 4۲3 هزار و ۹۰۰ تومان 

ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 146۲.11 دالر معامله می شود.

بی برنامگی در  حوزه  مسکن
حسام عقبایی، نائب رئیس اول اتحادیه امالک تهران

طرح ملی مسکن هیچ گونه تاثیری در ایجاد تحرک در بازار مسکن نخواهد داشــت. به عبارتی از آنجایی که این طرح قابلیت اجرایی ندارد و بیشتر یک طرح شعاری است، به افزایش ساخت مسکن و باال رفتن آمار آن کمکی 
نمی کند. به دلیل ضعف معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و بی برنامگی های این بخش، با گذشت ٦ ســال هنوز هیچ اقدامی که کمک بخش بازار و مسبب تحرک در آن باشد، انجام نشده است. به همین دلیل صحبت از 
اجرای طرحی می شود که قابلیت اجرایی ندارد و حتی با فرض اجرا به رونق بازار کمکی نخواهد کرد. صحبت های ضد ونقیض مسئوالن در مورد آمار واحدهایی که قرار است ساخته شود نیز گویای این واقعیت است. برای مثال 
در ابتدا گفته شده 400 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400 ساخته می شود. بعد از آن از طرح ملی مسکن و برنامه این طرح برای ساخت همین تعداد واحد مسکونی صحبت شده است. در حالی که این طرح جز تغییر نام 
فرقی با طرح مسکن مهر نکرده است. حتی با این فرض که دولت موفق به اجرای این طرح شود، باز هم هیچ تاثیری در تحرک بازار به دلیل حجم گسترده تقاضا ایجاد نمی کند. تا پایان سال 1400، 2 میلیون ازدواج داریم که با 
این اوصاف دولت در این دو سال یک پنجم ازدواج های کشور، تولید مسکن نخواهد داشت. یعنی تولید مسکن در طرح ملی مسکن نقشی در تحرک بازار ندارد. از سویی خود دولت به صراحت اعالم کرده که توان ساخت بیش 

از 400 هزار واحد مسکن را ندارد. بنابراین چشم انداز طرح ملی مسکن و آینده ساخت وساز مثبت نیست.

بالتکلیفی پروژه های صادراتی
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران

قطعی اینترنت طی یک هفته اخیر خیلی از شرکت ها را با چالش روبه رو کرده است. خیلی از طرح ها و پروژه ها و طرح های کاری در قالب اینترنت اجرا می شود. حتی نظارت بر پروژه ها و کنترل آنها از مسیر اینترنت می گذرد. به خصوص 
موضوع حضور شرکت ها در مناقصه ها که به دلیل قطعی اینترنت مختل شده است. در حالی که در دنیای جدید دولت ها باید فضای اقتصادی را به گونه ای فراهم سازند که اقتصاد عاری از هر گونه ریسک برای فعاالن اقتصادی کشور باشد 
و از سویی این اقدامات به سلب اعتماد شرکای خارجی منتهی نشود. به عنوان مثال طی این مدت خیلی از فرصت های صادراتی از بین رفته و بالتکلیفی پروژه های صادراتی، به فعاالن اقتصادی خسارت زیادی وارد کرده است. آیا دولت 
جوابگوی چالش های پیش روی بخش خصوصی خواهد بود؟ اختالل در اینترنت بسیاری از واحدهای شناسنامه دار را با مشکل روبه رو کرده است. هیچ یک از این واحدها سهمی در آشوب و مشکالت امنیتی فعلی ندارند. در این گونه مواقع 
دولت باید مصالح موسسات حقوقی و همچنین صاحبان کسب و کارها را در نظر بگیرد. گرچه در شرایط فعلی که ریسک بی ثباتی بازار و همچنین پیش بینی ناپذیری اقتصاد،ناخواسته دامن فعاالن اقتصادی را گرفته، دولت نباید با موانعی 

مثل قطعی اینترنت این ریسک ها را چندین برابر کند.
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با وجــود تجربه یــک هفته 
 قطعــی اینترنــت و ناتوانی 
پیــام رســان هــای بومی و 
موتورهای جستجوی فارسی 
در سرویس دهی، به این نتیجه 
می رسیم که هنوز زیرساخت های داخلی توانایی میزبانی 
از این همه کاربر را ندارند. در رابطه با جستجوگرهای بومی 
باید اشاره شود که اطالعات بدرد بخوری به متقاضیان ارایه 
نمی شود. کافی است موضوع مورد نظر خود را در جستجوگر 
"پارسی جو" وارد کنید تا مشاده کنید فقط دو و در نهایت 
سه صفحه اطالعات قدیمی و به روز نشده در اختیار شما قرار 

می گیرد که به هیچ عنوان جوابگوی نیاز شما نخواهد بود. 
اما آمار استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی داخلی 
نشــان می دهد حتی در شــرایطی که به دلیل قطعی 
اینترنت، کاربران برای رفع نیاز خود به ابزارهای بومی 
مراجعه کنند، نمی توانند از خدمات الزم بهره مند شوند و 
فراتر از موضوع امنیت پیام رسان ها و حفظ حریم شخصی 
که قطعا یکی از الزمه های رجوع کاربران به پیام رسان های 
داخلی به شمار می رود، مشکالت فنی آن ها همچنان 
پابرجاست. در نظرسنجی انجام شده توسط ایسپا، در 

تیرماه ســال جاری، در پاســخ به این که از کدام یک از 
شبکه های اجتماعی اســتفاده می کنید؟ این آمار به 
دست آمد که : ۴۲.۸ درصد شرکت کنندگان از واتس اپ، 
۴۲.۴ درصد از تلگرام، ۳۹.۵ درصد از اینستاگرام، ۲.۸ 
درصد از سروش، ۲.۳ درصد از  فیسبوک، ۱.۹ درصد از 
توییتر، ۰.۸ درصد از الین، ۰.۷ درصد از بله، ۰.۶ درصد 
از آی گــپ، ۰.۵ درصد  از گپ، ۰.۲ درصد از بیســفون 

و ۰.۱ درصد از ساینا اســتفاده می کنند. این در حالی 
است که دبیر شــورای عالی فضای مجازی در چند روز 
اخیر با بیان اینکه اختالالت ایجاد شــده در اینترنت با 
تصمیم نهادهادی امنیتی و به زودی برطرف می شود، 
گفت: رکورد ترافیک اســتفاده از پیام رسان های داخل 
در چند روز اخیــر از ۷۵۰ گیگابایت در ثانیه عبور کرد. 
ابوالحسن فیروزآبادی گفت: اینترنت گرچه در چند روز 

اخیر قطع بود، اما پیام رسان های منتخب داخلی از اقبال 
خوبی برخوردار شدند و ترافیک داخلی رکورد شکست، 
گرچه پیام رسان های داخلی در مقایسه با پیام رسان های 
خارجی از کیفیت کمتری برخوردار هستند، اما با متانت 
و صبوری مردم و ا ستفاده از این پیام رسان های داخلی 
ترافیک داخلــی از ۷۵۰ گیگابایت بر ثانیه تجاوز کرد و 

رشد چند برابری را  تجربه کرد.

اطالعات موتورهای جستجوی ایرانی قدیمی و به روز نشده است

ناکامی ابزارهای  بومی در خدمات رسانی

ضرورت راه اندازی بستر الزم برای کسب و کارهای خرد و کالن در پیام رسان ها 
مرتضی موسویان، رئیس هیات مدیره انجمن علمی سواد رسانه ای ایران

 پیام رسان های داخلی و جســتجوگرهای بومی باید در حدی بتوانند امکانات ارائه دهند که کاربران حتی در زمانی که اینترنت جهانی را هم داریم تمایل به اســتفاده از ابزارهای داخلی داشته باشند. در حال حاضر 
پیام رسان های بومی زیادی در کشور راه اندازی شده اند و فعالیت می کنند و انتخاب تنها یک اپلیکیشن جایگزین تلگرام، راه حل خوبی نیست. بنابراین باید همانند تلگرام که به موقع نقص های موجود در پیام رسان را 
برطرف کرد به همین سمت حرکت کنیم. باید ابزارهای داخلی در مواقع بحرانی و در شرایط قطعی اینترنت توانایی خدمات رسانی به این تعداد از کاربر را داشته باشند. هنوز تعداد زیادی از استفاده کنندگان از شبکه های 
 اجتماعی با استفاده از فیلترشکن در تلگرام حضور دارند و چیزی که انتظار می رفت با توجه به فیلتر شدن تلگرام اتفاق بیفتد محقق نشــده که نشان می دهد نیاز به برنامه ریزی بیشتری دارد. برای رقابت با تلگرام  و 

پیام رسان های حرفه ای باید پیام رسانی را تعریف کنیم که عالوه بر بومی سازی شدن، تمامی ویژگی تلگرام و حتی بیشتر از آن را داشته باشد، لذا طراحان ایرانی باید سختی این راه را به جان بخرند.
هم چنین تمامی زیرساخت های موجود در دنیا برای شبکه های اجتماعی API دارند که این API دراختیار مخاطبان قرار می گیرد تا بتوانند کسب و کارهای خود را در بستر آن به انجام برسانند. دلیل آنکه پوسته های 
مختلفی از تلگرام به وجود می آید نیز همین موضوع است، چرا که در تلگرام بستر الزم برای کسب و کارهای خرد و کالن وجود دارد، لذا یکی از موارد عدم استقبال از پیام رسان های داخلی این است که API آنها دراختیار 
مردم قرار نگرفته تا کسب و کارها و ایده های مختلف بر بستر داده ای آنها فعالیت کند. پیام رسان های داخلی باید به هم نزدیک شــوند و نهادها و سازمان ها نیز خدمات خود را به این پیام رسان ها بسپارند، همچنین 
پیام رسان ها باید امکان ایجاد کسب و کار را برای مخاطبان خود فراهم کنند. تمامی این موضوعات امکان پذیر است و اگر به لحاظ فنی مشکالتی در این زمینه وجود دارد باید آنها رفع شوند و این راهکارها، راهکارهایی 

است که می تواند کمک کند زیست بوم داخلی رشد کرده و افراد از این زیست بوم استفاده کنند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به قطعی 
ایجادشــده در اینترنت بین الملل در کشور اعالم 
کرد مانده FUP )حجم مصــرف منصفانه( مجاز 
مصرف نشــده مشــتریان در ماه جاری به ماه بعد 
انتقال می یابد و همچنیــن ۱۰ روز به مدت اعتبار 
قرارداد مشتریان اینترنت پرسرعت افزوده می شود.
طی چند روز اخیر و در غیاب اینترنت جهانی، اگرچه 
وب ســایت های ایرانی با بهره گیری از ســرورهای 
داخلی بــه فعالیت ادامه می دهند، اما بســیاری از 
کاربران اینترنت، از دانشجویان و برنامه نویسان تا 
کسب وکارهای کوچک که فعالیتشان در بستر شبکه 
جهانی اینترنت جریان داشته، با مشکالت بسیاری 
مواجه و بعضا متحمل ضررهــای جبران ناپذیری 
شــدند. از طرفی کاربرانی که از اینترنت خود را از 
اپراتورهای ارائه دهنــده خدمات اینترنتی دریافت 
می کردند، در روزهای گذشــته تنها به سایت های 
داخلی دسترسی داشــتند که با توجه به استفاده 
این سایت ها از شبکه ملی اطالعات و نیم بها بودن 
تعرفه اینترنت در این سایت ها و قطع بودن اینترنت 
جهانی که همواره بخش اعظمی از حجم اینترنت 
کاربران را شامل می شد، نتوانستند استفاده چندانی 
از بسته های اینترنتی و حجم مصرف منصفانه خود 
کنند. به همین دلیل محمدجــواد آذری جهرمی 

-وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات- در خصوص 
این که مشترکینی که بسته های مدت دار مثال یک 
هفته ای خریداری کرده اند و در زمان قطع اینترنت 
قادر به مصرف بسته خود نشــده اند، اعالم کرد به 
اپراتورها ابالغ شده مدت زمان قطعی اینترنت را به 

مدت اعتبار بسته ها اضافه کنند.
در این راستا سیدمجید صدری - مدیر عامل شرکت 
مخابرات ایران- با اشاره به مشکالت ایجادشده برای 
اینترنت بین الملل و قطع شدن دسترسی کاربران 
اظهار کرده است: در چند روز گذشته اختالالتی در 
حوزه اینترنت وجود داشــت  و مشترکان ما در این 
رابطه متضرر شــدند. ما برای آنکه بتوانیم بخشی 
از این ضــرر و زیان پیش آمده برای مشــترکان را 
جبران کنیــم، اقداماتی انجــام دادیم.بنا بر اعالم 
مخابرات، وی ادامــه داد: همــواره در صورتی که 
مشترکان از حجم مصرف منصفانه خود تا پایان ماه 
استفاده نکنند، FUP آن ها صفر می شود، اما در این 
شرایط برای اینکه مشترکان متضرر نشوند، مانده 
FUP آنها را به ماه جاری انتقــال دادیم تا بتوانند 
از باقیمانده حجم خود در این ما هم استفاده کنند.
صدری خاطرنشان کرد: همچنین ۱۰ روز به مدت 
اعتبار قرارداد تمام مشــتریان اینترنت پرسرعت 

شرکت مخابرات افزوده می شود.

نورائی آشتیانی گفت: به نظر نمی رسد که افزایش 
نرخ بنزین، تاثیری بر افزایش قیمت پارچه داشته 
باشد. حسین نورائی آشتیانی رئیس اتحاده پارچه 
فروشــان درباره افزایش نرخ بنزیــن و تاثیر آن 
در بازار پارچه اظهار کرد: به نظر نمی رســد که 
افزایش نــرخ بنزین، تاثیری بــر افزایش قیمت 

پارچه داشته باشد.
رئیس اتحادیه پارچه فروشــان در پاسخ به این 
پرســش که چرا قیمت پارچه نسبت به گذشته 
کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: رکود و کساد 
در بازار، یکی از عوامل مهم در این کاهش قیمت 
به حساب می آید. نورائی آشتیانی در ادامه بیان 
کرد: قیمت هر متر پارچه مالفه ای از ۸ تا ۳۰ هزار 
تومان کاهش پیدا کرده اســت کــه این کاهش 

قیمت در پارچه های دیگر هــم وجود دارد، این 
کاهش قیمت در گذشــته بوده و ربطی به نرخ 

بنزین ندارد. 
رئیــس اتحادیــه پارچه فروشــان بیــان کرد: 
صنعت پارچه هماننــد دیگر صنایــع نیازمند 
یک برنامه ریــزی مداوم اســت، صنعت پارچه 
از اصیل ترین و ریشــه دار تریــن حرفه ایرانی 
اســت به توجه جــدی و حمایــت دولتمردان 
نیازمند است. نورائی آشــتیانی در پاسخ به این 
پرســش که وضعیت تولیدات پارچــه در ایران 
به چــه صورت اســت؟ گفــت: تولیدکنندگان 
تالش می کنند تا نیــاز پارچه را  در داخل تامین 
 کننــد، اما در بســیاری از مــوارد مجبوریم که 

وارد کنیم.

ملکی از ثبات نرخ گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم 
اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ ۹۰ تا ۹۱ هزار 
تومان عرضه می شود. علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه 
گوشت گوسفندی از ثبات نرخ گوشت در بازار خبر داد 
و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه 
با نرخ ۸۰ تا ۸۱ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰ 
درصد سود معادل ۹۰ تا ۹۱ تومان به مصرف کننده 
عرضه می شود. او با اشاره به اینکه قیمت گوشت در 
ماه های اخیر ۱۵ هزار تومان کاهش داشــته است، 
افزود: با توجه به شرایط جوی و مشکالت در حمل و 
نقل پیش بینی می شود که قیمت گوشت در هفته های 
آتی با استمرار روند فعلی با مشکالتی مواجه شود چرا 
که بسیاری از کامیون داران به سبب خطر جاده حاضر 

به حمل دام به تهران نیستند.
ملکی با اشاره به اینکه گرانی بنزین تاثیری در نوسان 
نرخ گوشــت ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه عمده 
سوخت ماشین های حمل دام گازوئیل است از این رو 
افزایش قیمت بنزین تاثیری بر نوسان قیمت گوشت 
در بازار نخواهد داشــت و تنها با استمرار بارندگی و 
مشــکالت در محور های مواصالتی نوسانات در بازار 
اتفاق خواهد افتاد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 

قیمت کنونی هر کیلــو دام زنده را ۳۶ تــا ۳۷ هزار 
تومان اعالم کرد و افــزود: در حال حاضر روند عرضه 
دام مناسب است و تنها استمرار بارندگی ها می تواند 
مشــکالتی در عرضه ایجاد کند، اما در شرایط فعلی 
کمبودی در بازار احساس نمی شود. او درباره آخرین 
وضعیت قاچاق دام بیان کرد: هم اکنون مقداری دام به 
صورت محدود در حال خروج از مرز های کشور است 
که اگر روند نوسان نرخ دالر ادامه نیابد به سبب صعب 
العبور بودن راه ها ناشــی از بارش برف و باران قاچاق 
دام به میزانی نخواهد بود که بتواند بر روند بازار تاثیر 
بگذارد. ملکی ادامه داد: با وجود آنکه استان خراسان 
یکی از استان های دام خیز کشــور است از این رو 
می تواند با عرضه مناسب در کاهش قیمت و تعادل 
بازار کمک بسزایی کند و متاسفانه در۱۰ روز اخیر 
سازمان دامپزشکی استان خراسان ورود دام از این 
استان به تهران را ممنوع کرده است که با این وجود 
تقاضا داریم مسئوالن امر هر چه سریع تر این چالش 
را رفع کنند چرا که مقدار زیادی دام در این استان 
دپو شــده که اگر اجازه ذبح دام و ارسال گوشت به 
تهران را دهند می توانند کمک خوبی به بازار گوشت 

تهران داشته باشند. 

محمد جوادآذری جهرمــی در حالی  در توییتی 
به تحریمیش از ســوی آمریکا واکنش نشان داد 
که پیش از این  و با قطع اینترنت مدعی شده بود 
خودش هم اجازه اســتفاده از اینترنــت را ندارد. 
استفاده از اینترنت و حضور در شبکه های اجتماعی 
فیلتر شده در کشور در حالی از سوی جمله آذری 
جهرمی صورت می گیرد که اینترنت سراســری 
کشور نزدیک به یک هفته اســت که برای عموم 
شهروندان قطع است واین قطعی اینترنت در نبود 
شبکه ملی اطالعات و اینترنت ملی،  اقتصاد کشور، 
کســب و کارها،تجارت خارجی، دانشگاه ها و... را 

فلج کرده است.  
دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت 
در روزهای گذشــته به دلیل وجــود ناآرامی ها به 
بهانه گران شدن قیمت بنزین، محدود شده است و 
اگرچه بسیاری از مسووالن اظهار کرده اند درصورت 
بازگشت آرامش به استان ها، اینترنت متصل خواهد 
شد و از روز پنج شنبه نیز اخباری مبنی بر بازگشت 
اینترنت به صورت محدود منتشــر شد، اما تا پایان 
روز شــنبه اینترنت موبایل همچنان به طور کامل 

قطع بود.
این در حالی اســت که وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در واکنش به اعالم تحریمش از ســوی 
آمریکا، توییت کرد: من به حمایت از دسترسی آزاد 
به اینترنت ادامه خواهم داد و اجازه نمی دهم آمریکا 

توسعه ایران را متوقف کند.

بر این اساس، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 
یکم آذرماه با صدور بیانیه ای اعالم کرد محمدجواد 
آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
ایران- به دلیل اعمال سانسور گسترده اینترنت ، 
تحریم شده است. در این بیانیه آمده بود: ما وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات ایــران را به دلیل 
محدود کردن دسترســی به اینترنــت، از جمله 
اپلیکیشــن های پیام رســانی محبوب که کمک 
می کند ده ها میلیون ایران با هم و با جهان خارج 
در ارتباط باشــند، تحریم می کنیم. این اظهارات 
در حالی است که پیش از این و در مقاطع مختلف، 
بسیاری از اپلیکیشن های ایرانی توسط شرکت های 
آمریکایی تحریم شدند و در طول یک سال گذشته 
همواره اخباری از حذف اپلیکیشــن های ایرانی از 
فروشگاه های آنالین از جمله اپ استور شرکت اپل و 
پلی استور گوگل شنیده شده است. همچنین مایک 
پمپئو - وزیر خارجه آمریــکا- در توییتر خود روز 
جمعه اعالم کرد ایالت متحده آمریکا، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات ایران را به دلیل اعمال سانسور در 
اینترنت ایران تحریم خواهد کرد. اما آذری جهرمی 
در واکنش به این اظهارات، در توییتر نوشته است: 
من تنها عضو باشگاه تحریمی ها نیستم. پیش از من 
استارت آپ ها، توســعه دهنده ها، بیماران سرطانی 
و کودکان ای بی هم تحریم شده اند. من به حمایت 
از دسترسی آزاد به اینترنت ادامه خواهم داد و اجازه 

نمی دهم آمریکا توسعه ایران را متوقف کند.

قیمت گوجــه فرنگی در بازار 
داخلی با رشد عجیب و غریبی 
همراه شده به طوری که قیمت 
گوجه فرنگی تا ۱۷ هزار تومان 
هم باال رفته است. در بسیاری 
 از فروشگاه ها و خرده فروشی ها شاهد افزایش و گرانی 
بی ســابقه گوجه فرنگی هســتیم که اعتراض مردم را 
برانگیخته است. برخی معتقدند که گرانی گوجه فرنگی به 
دلیل افزایش قیمت بنزین است اما به نظر می رسد با توجه 
به اینکه فصل برداشت این محصول تمام شده با این کمبود 

و گرانی در بازار مواجه هستیم. این در حالی است که در 
این شرایط مســئوالن اقدام به صادرات گوجه فرنگی به 
پاکستان کرده اند. پاکستان به منظور پایین آوردن قیمت 
گوجه فرنگی در بازار داخلی، تصمیم گرفت که این کاالی 
غذایی اساسی را از ایران وارد کند. قیمت عمده فروشی 
گوجه فرنگی در پاکستان برای نخستین بار در تاریخ این 
کشور به ۲۰۰ روپیه به ازای هر کیلوگرم رسیده در حالی 
که فروشگاه ها و فروشندگان خیابانی به قیمت هر کیلو 

۲۵۰ تا ۳۰۰ روپیه گوجه فرنگی عرضه می کنند. 
دولت پاکستان به منظور پایین بردن قیمت ها، تصمیم 
گرفت از ایران وارد کند. نخستین محموله دو کانتینری از 
طریق مرز تفتان وارد شد و یک محموله دیگر هم به مرز 
رســیده و کانتینرها طی یک تا دو روز آینده وارد استان 

بلوچستان پاکستان خواهند شــد. اما فروشندگان در 
کراچی، پیشــاور و راولپندی در خصوص واردات گوجه 
فرنگی ابراز بی اعتنایی کرده و گفته اند تنها میزان محدودی 
گوجه فرنگی وارداتی به بازار عمده فروشی عرضه شده و 
قیمتهای خرده فروشی را تحت فشــار قرار داده است. 
قیمت گوجه  فرنگی ایرانی بنا بر کیفیتی که دارد، ۱۸۰ 
روپیه فروخته می شود که مشــابه قیمت گوجه فرنگی 

سوات و سند است.
در اسالم آباد و راولپندی فروشندگان به دلیل قیمت های 
باال تمایلی به خرید گوجه فرنگی ندارنــد. در بازارهای 
اســالم آباد گوجه فرنگی به قیمت ۲۴۰ روپیه فروخته 
می شــود. وزارت بازرگانی پاکستان هفته گذشته مجوز 
واردات ۴۵۰۰ تن گوجه فرنگی ایران را صادر کرده بود. اما 

وحید احمد رییس انجمن صادرکنندگان، واردکنندگان و 
فروشندگان میوه و سبزیجات اظهار کرد که تنها ۹۸۹ تن 
از ۴۵۰۰ تن تاکنون رسیده است. در این بین، صاحبزاده 
محمد محمود سلطان، وزیر فدرال تحقیقات و امنیت غذا 
به هیات دولت فدرال گفت که این بحران تا چند روز آینده 
تمام خواهد شد زیرا ورود محموله های گوجه فرنگی ایران 
به بازار پاکستان آغاز شده است. برقراری جریان صادرات 
به کشور پاکستان کافی بود تا بار دیگر جریان عرضه این  
محصول به بازار داخلی با سکته مواجه شود؛ به طوری که 
طی روزهای اخیر حتی یــک کیلوگرم گوجه فرنگی در 
میادین میوه و ترباره عرضه نمی شود و در مغازه های سطح 
شهرها نیز قیمت صادراتی بر باالی گوجه فرنگی نقش 

بسته است: ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان .

با وجود كمبود در بازار، محموله های گوجه فرنگی از ایران به پاكستان صادر می شود

گوجه فرنگی 17 هزار تومان شد

صادرات و کمبود گوجه در بازار
اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه میوه و تره بار

 در حال حاضر عرضه گوجه فرنگی در بازار کم بوده و تقاضای بسیاری برای این محصول از ســمت مصرف کننده وجود دارد که این عوامل موجب افزایش قیمت آن شده  است. در برخی خرده فروشی ها قیمت هر کیلو گوجه فرنگی 
به ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که این افزایش قیمت به دالیل مختلفی اتفاق افتاده است. در حال حاضر با توجه به اینکه فصل گوجه فرنگی گذشته و در مزارع این محصول کشت و برداشت نمی شود در بازار کمبود وجود دارد و تا 

رسیدن بار گوجه فرنگی جنوب کشور این نوسانات قیمت وجود دارد.
با رسیدن بار گوجه فرنگی جنوب کشور طی یک هفته تا ده روز آینده می توانیم شاهد کاهش قیمت این محصول در بازار باشیم. تمهیدات دیگری نیز باید در این راستا وجود داشته باشد که جلوگیری از صادرات این محصول در زمان فعلی از مهم ترین 
آنهاست. بنابراین صادرات و کمبود گوجه در بازار داخلی دلیل اصلی گرانی این محصول است که برف و بارندگی های چند وقت اخیر نیز در این گرانی بی تاثیر نبوده است. بارندگی های اخیر موجب از بین رفتن برخی از محصوالت از جمله گوجه فرنگی 

شد. اما در نهایت قیمت گوجه فرنگی تا دو هفته آینده با کاهش مواجه خواهد شد. با مساعد شدن شرایط آب وهوایی، قطعا عرضه این محصول افزایش خواهد یافت و قیمت گوجه فرنگی شکسته خواهد شد و در حد قابل توجهی کاهش می یابد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قاچاق دام در حال انجام است

کاهش ۸ تا ۳۰ هزار تومانی قیمت پارچه در بازار

مخابرات ۱۰ روز به اینترنت کاربران اضافه کرد

توییت آذری جهرمی در واكنش  به تحریمش از سوی آمریکا

بالخره اینترنت  آقای وزیر  وصل شد
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رئيس مجمع تشكل هاي دانش بنيان ايران از صدور 
كارت بازرگاني براي شركت هاي دانش بنيان با اعطاي 
تخفيفاتي خبر داد. به گزارش ايسنا، افشين كالهي 
در نشست ساختارهاي حمايتي كسب وكارهاي نوپا 
و شركت هاي دانش بنيان افزود: يكي از چالش هاي 
موجود در كشــور وجود اقتصاد نفتي است و اگر ما 
اقتصاد دانش بنيان را به عنوان راه حلي براي جايگزيني 
اقتصاد نفتي بدانيم، در اين صورت مي توانيم در آينده 
جامعه اثرات بيشتري بر جاي بگذاريم. وي تشكيل 
مجمع تشكل هاي دانش بنيان را ذيل اتاق بازرگاني 
دانست و اظهار كرد: اتاق بازرگاني يك نهاد مردم نهاد 
است كه با پول شركت هاي عضو تشكيل شده است و 
سعي دارد تا از حقوق شركت هاي دانش بنيان و نوپا 
حمايت كند. كالهي با تاكيد بر اينكه شــركت هاي 
دانش بنيان بايد به عضويت تشــكل هاي تخصصي 
مرتبط با حوزه هــاي تخصصي مرتبــط با فعاليت 

خود درآيند، ادامه داد: اين امر به شبكه سازي ميان 
شركت هاي دانش بنيان منجر خواهد شد، ضمن آنكه 
شركت ها مي توانند عالوه بر بازاريابي محصوالت خود 
سرمايه گذاراني را پيدا كنند. رئيس مجمع تشكل هاي 
دانش بنيان ايران ادامه داد: در سال هاي اخير شاهد 
بوديم كه شــركت هاي نوپــاي دانش بنياني كه در 
حوزه هاي فعاليت خود قوي وارد شده اند، توانستند 
كسب وكارهاي ســنتي را كنار بگذارند و ما نيز در 
نظر داريم كه با امكانــات و حمايت صندوق نوآوري 
و شكوفايي بسترهايي را براي حمايت از شركت هاي 
دانش بنيان ايجاد كنيم. كالهي، صدور كارت بازرگاني 
را از جمله برنامه هاي حمايتي اين تشــكل نام برد و 
خاطرنشان كرد: شركت هاي دانش بنياني كه بخواهند 
كارت بازرگاني دريافت كنند، مي توانند از تخفيفات 
اين تشكل بهره مند شوند و به صورت رايگان كارت 

بازرگاني خود را دريافت كنند.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهوری از افزايش 
حــدود ۴۰ درصــدي تســهيالت پرداختي به 
شــركت هاي دانش بنيان در هفت ماه امســال 

خبر داد.
به گزارش مهر، ســورنا ســتاري روز شنبه در 
حاشــيه بازديد از شــركت دانش بنيان در آمل 
اظهار كرد: در ســال گذشــته حدود ۱۲هزار 
ميليــارد تومــان تســهيالت به شــركت هاي 
دانش بنيــان و فناور پرداخت شــد كه تاكنون 
 اين ميزان امســال حــدود ۴۰ درصد بيشــتر 

بوده است.
وي ادامــه داد: در حمايــت از شــركت هاي 
دانــش بنيــان، موضــوع اصلــي توســعه 
اكوسيســتم دانــش بنيان هــا اســت كه در 
 واقع يــك بخش كوچــك از اين اكوسيســتم

 حمايت مالي است. 

حمايتازشركتهايصادراتمحور
معــاون علمــي و فنــاوري رئيس جمهــوري 
همچنين بــه حمايت ويــژه ايــن معاونت از 
شــركت هاي دانش بنيــان در امــر توليــدات 
صادرات محور اشــاره كرد و گفت: هم صندوق 
نوآوري و هــم صنــدوق پژوهــش و فناوري 
معاونــت علمي و فنــاوري رياســت جمهوري 
 حمايت ويــژه اي از ايــن شــركت ها خواهند 

داشت.
 ســتاري به عملكرد قابل قبول شركت توليدي 
خزرالكتريــك آمــل در توليــدات خالقانــه 
ونوآورانه در قالــب يك شــركت دانش بنيان 
موفق ياد كــرد و گفــت، اراده وكارآفريني كه 
با توجه بــه شــرايط اقتصــادي و توليدي در 
 كشــور، در اين واحد توليدي ارزشمند و قابل 

قبول هست. 

ری
ینف

ا   و
هميشه بزرگ ترين كشف اين است كه شخص مي تواند اپر

آينده خود را فقط با تغيير نگرش خود تغيير دهد. 
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درنخستينجلسهكميسيونفناوريواقتصاددانشبنيانمطرحشد
اختصاص۵۰ درصد نقشه جامع علمي به اقتصاد دانش بنيان

دبير شورايعالي انقالب فرهنگي با بيان اينكه ۱۰ شركت برتر دنيا در حوزه 
ICT چهل هزار پتنت به ثبت رسانده اند، گفت:  يكي از ضعف هاي عملكردي 
ما اين است كه تحقيقات ما در كشــور منطبق با تقاضاهاي موجود تدوين 
نشده است. به گزارش ايسنا، سعيدرضا عاملي در نخستين جلسه كميسيون 
»فناوري و اقتصاد دانش بنيان« با موضوع »بررسي موانع و راهكارهاي پيش 
روي شركت هاي بزرگ صنعتي و اقتصادي كشــور در ورود به حوزه هاي 
دانش بنيان« كه در محل دبيرخانه شورايعالي انقالب فرهنگي برگزار شد، 
با اشاره به اهميت اقتصاد دانش بنيان، خاطرنشان كرد: در موضوع ارتباط 
ميان بخش خصوصي و صنعتي شرايط متفاوتي ميان كشور ما با كشورهاي 
پيشرفته وجود دارد. وي تصريح كرد: در آمريكا بودجه مربوط به تحقيق و 
توسعه )R&D( در حدود ۴۵۰ ميليارد دالر بوده است كه تنها ۳۰ درصد 
آن متعلق به دولت بوده و ۷۰ درصد آن سهم بخش خصوصي است. عاملي 
ادامه داد: بودجه تحقيق و توســعه )R&D( سال ۲۰۱۷  شركت آلفابيت 
كه شركت مادر گوگل است، در حدود ۱۶. ۵ ميليارد دالر بوده كه با كسب 
درآمد حدود ۱۱۷ ميليارد دالري به ســود خالص ۱۲ ميليارد دالر دست 

پيدا كرده است. 
وي افزود:  در سال ۲۰۱۸ اين شركت ۲۴.۵ ميليارد دالر براي تحقيق و توسعه 
)R&D( هزينه كرده كه به درآمد ۱۳۷ ميليــارد دالري افزايش پيدا كرده 
است و اين به روشني نشان مي دهد كه شركت ها به دليل منافعي كه تحقيق و 
توسعه )R&D( براي آنها تامين مي كند، به اين امر توجه ويژه اي دارند. استاد 
گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت:  يكي از ضعف هاي عملكردي ما اين است 
كه تحقيقات ما در كشور منطبق با تقاضاهاي موجود تدوين نشده است. دبير 
شورايعالي انقالب فرهنگي با تبيين روند توسعه صنعتي شدن در سه مرحله 
تاريخي پيشــاصنعتي، صنعتي و پســاصنعتي، گفت: در دوران پساصنعتي 
تمام پيكره توســعه و تجدد بر بدنه فناوري هاي جديد تكيه زده و اين دوران 
دوره فناوري هاي با بازده باالست كه ذيل آن صنعت چهار موسوم به صنعت 
فيزيكي-سايبري شكل گرفته با تامين بستر رشد كوانتومي فضاي رشد الزم 
با بازدهي باال را فراهم كرده اســت. وي افزود: در زمينه تحقيق و توسعه ۱۰ 
دانشــگاه برتر دنيا تنها دو هزار اختراع ثبت كرده اند، حال آنكه در مقابل ۱۰ 
شركت برتر دنيا كه همه آنها در حوزه فناوري هاي جديد )ICT( كار مي كنند، 
۴۰ هزار اختراع به ثبت رسانده اند و اين نشان مي دهد كه چيزي مثل پتنت 
متعلق به همين شركت هاست. عاملي با اشاره به اين نكته كه »خالقيت قانون 
توليد مي كند«، گفت: با توجه به اينكه بحث اقتصاد دانش بنيان از مولفه هاي 
اثرگذار در كشور است و در انديشــه مقام معظم رهبري )مدظله العالي( نيز 
به اين موضوع توجه ويژه اي شــده اســت، موضوع اقتصــاد دانش بنيان در 
اولويت هاي شورايعالي انقالب فرهنگي قرار گرفته است. وي افزود: علم نياز 
به مدافع دارد كه يكي از مهم ترين اين مدافعان صنعتگران هســتند و جالب 
اين جاست كه دانشگاهي هاي ما در كمپاني هاي بزرگ جهاني به كار گرفته 
مي شــوند، اما در داخل توجه الزم به آنها صورت نمي گيرد. سوزنچي، معاون 
خط مشي گذاري ستاد علم و فناوري شورايعالي انقالب فرهنگي نيز با اشاره به 
جلسه اخير اين شورا گفت: با نگاهي كه به تجربيات كشورهاي مختلف صورت 
گرفته است، دو راه براي توسعه اقتصاد دانش بنيان احصاء شده است كه يكي 
توجه به توسعه نيروي انساني و ديگري توجه به شركت ها و صنايع دانش بنيان 
است كه درصدد هستيم با برگزاري جلســات مذكور راهكارهاي رفع موانع 

دانش بنيان در كشور را احصا كنيم. 

۵۰درصدنقشهجامععلميبهاقتصاددانشبنيانوتوسعه
فناورياختصاصدارد

كبگانيان، قائم مقام ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور نيز تاكيد كرد: حدود 
۵۰ درصد از محتواي نقشه جامع علمي كشور به موضوع اقتصاد دانش بنيان و 

توسعه فناوري در كشور اختصاص دارد. 

درنشستساختارهايحمايتيكسبوكارهاينوپاودانشبنياناعالمشد
احراز دانش بنياني براي 11 صندوق پژوهش و فناوري

مديركل توانمندســازي صنــدوق نوآوري و شــكوفايي با بيــان اينكه 
صندوق هاي پژوهش و فناوري مي توانند دانش بنيان شوند، از دانش بنيان 
شــدن ۱۱ صندوق پژوهــش و فناوري خبــر داد و گفت: شــركت هاي 
دانش بنيان دنيا به ازاي اســتخدام هر نيروي انســاني از كارداني به باال 
مي توانند از تســهيالت اين صندوق بهره مند شــوند. به گزارش ايســنا، 
شــاهوردي در نشســت ســاختارهاي حمايتي كســب وكارهاي نوپا و 
شــركت هاي دانش بنيان كه همزمان با هفته جهانــي كارآفريني برگزار 
شد، با اشاره به سابقه تاثير و تدوين اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي 
اظهار كرد: اين صندوق فعاليت اصلي خود را در سال ۱۳۹۲ با هدف كمك 
به شــركت هاي دانش بنيان و توسعه اقتصاد كشــور مبتني بر حوزه هاي 
دانش بنيان راه اندازي شــد. وي ســاختار اين صنــدوق را هيات امنايي 
دانســت و ادامه داد: خدمات صندوق در چهار دســته اعطاي تسهيالت، 
ضمانتنامه، سرمايه گذاري و توانمندسازي تقسيم مي شود و اين تسهيالت 
براي شــركت هاي دانش بنيان در نظر گرفته شده است، ولي اين صندوق 
برنامه هاي حمايتي نيز براي استارت آپ ها و شتابدهنده ها در نظر گرفته 
است. مديركل توانمندســازي صندوق نوآوري و شــكوفايي با اشاره به 
جزئيات حمايت از شركت هاي دانش بنيان، خاطرنشان كرد: تا ۷۰ درصد 
از هزينه هاي فضاي كار و تسهيالت با نرخ ترجيحي براي استارت آپ ها در 
نظر گرفته شده است. شاهوردي اعطاي تسهيالت كم بهره به صندوق هاي 
پژوهش و فناوري را از ديگر برنامه هاي حمايتي صندوق نوآوري و شكوفايي 
ذكر كرد و يادآور شد: در دســته بندي هاي جديد صندوق هاي پژوهش و 
فناوري مي توانند دانش بنيان شوند كه بر اين اساس تاكنون دانش بنياني 
۱۱ صندوق پژوهش و فناوري احراز شده اســت. مديركل توانمندسازي 
صندوق نوآوري و شكوفايي با اشاره به اجراي برنامه مشترك براي راه اندازي 
صندوق هاي جسورانه بورسي، توضيح داد: صندوق نوآوري و شكوفايي با 
سرمايه گذاران براي ايجاد صندوق هاي بورسي مشاركت دارد. وي همچنين 
به بيان حمايت هاي اين صندوق از شركت هاي دانش بنيان پرداخت و اظهار 
كرد: شــركت هايي كه تمايل به توليد نمونه اوليه محصوالت دانش بنيان 
خود را داشته باشــند، مي توانند از حمايت هاي صندوق برخوردار باشند. 
تسهيالت اين صندوق براي نمونه سازي در قالب تسهيالت قرض الحسنه با 
نرخ بهره ۴ درصد اعطا مي شود. شاهوردي با تاكيد بر اينكه صندوق نوآوري 
و شكوفايي براي ساخت نمونه مهندسي، تسهيالت با نرخ چهار درصد اعطا 
مي كند، يادآور شد: بازپرداخت اين تسهيالت به صورت مرحله اي و متناسب 
با پيشرفت طرح است و در مجموع دوره بازپرداخت و تنفس سه ساله در 
نظر گرفته شده است. مديركل توانمندسازي صندوق نوآوري و شكوفايي 
تجهيز كارگاه آماده سازي خط توليد را از تسهيالت قبل از توليد صنعتي 
شركت هاي دانش بنيان نام برد كه با نرخ بهره ۱۱ درصد در اختيار آنها قرار 
مي گيرد و اضافه كرد: براي تسهيالتي كه جهت توليد صنعتي به شركت ها 

پرداخت مي شود، بازپرداخت هفت ساله در نظر گرفته شده است. 
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پــس از كش وقوس هــای 
فــراوان و جلســات مكرر 
وزارت كشور و شركت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی 
با اتحاديه كســب وكارهای 
مجازی و نمايندگان تاكسی های اينترنتی فعال طرح 
اختصاص سهميه بنزين به تاكســی های اينترنتی 
به صورت هفتگی در دســتور كار است كه بايد ديد 
پس از اجرا چه نتيجه ای خواهد داشــت. در همين 
زمينه ستاد پايش حمل و نقل اعالم كرد: »نخستين 
مرحله اعتبار سوخت تاكسي هاي اينترنتي با هدف 
حمايت از رانندگان اين حوزه و كنترل نرخ كرايه ها 
تا ۴ آذر واريز مي شــود.« براساس اعالم ستاد پايش 
حمل و نقل، در ادامه نيز »در راستاي پرداخت هرچه 
سريع تر، سهم هر راننده براساس ميزان پيمايش در 
انتهاي دوره هاي ۷ روزه و به صورت هفتگي پرداخت 

مي شود.«
هومن دميرچی، معاون عمليات شركت »تپ سی« 
پيش از اين درخصوص وضعيت رانندگان تاكسی های 
اينترنتی پس از ســهميه بندی بنزيــن، اظهار كرد: 
با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت كشــور، به 
تاكســی های اينترنتی  با اين شــرط كه رانندگان 
حداقل ۲۰۰ كيلومتر در ماه پيمايش داشته باشند، 
سهميه ســوخت تعلق می گيرد. وی با بيان اين كه 
سقف اين ســهميه ۳۰۰ ليتر اســت، افزود: به ازای 
پيمايش هــر ۱۰۰ كيلومتر ۷ ليتر بنزين ســهميه 

ای اختصاص می يابد. سهميه مذكور انتهای هر ماه 
كارت بانكی در قالب اعتبار بنزين واريز می شود. وی با 
تاكيد بر اين كه رانندگان تاكسی های اينترنتی به هيچ 
عنوان نگران نباشند چراكه سهميه خود را انتهای ماه 
دريافت خواهند كرد، ادامه داد:  ساز و كار اجرايی اين 
برنامه با همكاری ما و وزارت كشور كامال پياده سازی 
شــده اســت. دميرچی از ثابت ماندن قيمت كرايه 
تاكسی های اينترنتی خبر داد و گفت: سهميه بنزين 

تاكسی های اينترنتی با اين شرط عملياتی شده كه 
نرخ كرايه ها افزايش نيابد.

 موضــوع افزايــش قيمت بنزيــن بيــش از همه 
تاكسي هاي اينترنتي از جمله »اسنپ« و »تپ سي« 
و رانندگان شــان را درگير خود كرد.  »تپ ســي« و 
»اسنپ« در اطالعيه های جداگانه تاكيد كرده اند كه 
با توجه به اختصاص ســهميه به تاكسي هاي آنالين 
قيمت ســفرها تغييري نخواهد كرد.  بــا وجود اين 

مطلب اما هنوز در آينده پيش رو مشــخص نيست 
كرايه ها ثابت بماند. اين در حالی اســت كه سهميه 
بنزين به هر سه تاكسی اينترنتی »اسنپ«، »تپ سی« 
و »ماكســيم« تعلق می گيرد و براســاس پيمايش 
هفتگی به حســاب رانندگان آنها واريز خواهد شد. 
با توجه به اينكــه اين طرح، طرح جديدی اســت، 
منتظريم كه شاهد نتايج آن باشــيم؛ نتيجه ای كه 

آينده آن نامعلوم است. 

سهميه بنزین تاكسي هاي اینترنتي بر اساس  پيمایش هفتگی اختصاص می یابد

حذف  رانت  با  اختصاص سهمیه بنزین  براساس  پیمایش 
در صورت موفقيت طرح، تاكسی ها نيز بر اساس پيمایش سهميه بنزین دریافت می كنند
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سهميه بنزين برای تاكسی های اينترنتی براساس پيمايش هفتگی است. پيش از اين قرار بود براساس پيمايش هر ماه 
باشد. در حال حاضر براساس پيمايش هر هفته، اين اتفاق افتاده؛ يعنی شركت ها پيمايش رانندگان را به اتحاديه اعالم 
می كنند، اتحاديه به صورت سيستمی به وزارت كشور اعالم می كند و نهايتا براساس سهميه ۳۰۰ ليتر در ماه برای 
خودروهای تك سوز و ۱۸۰ ليتر برای دوگانه سوز عالوه بر سهميه ثابتی كه دارند، )سهميه ۶۰ ليتر كه روی هر ماشين 
هست( اين سهميه واريز می شود. اين پيمايش تجميعی محاسبه می شود، مثال ماشين بنده روی »اسنپ«، »تپ سی« 
و »ماكسيم« دارد كار می كند. اين پيمايش ها در وزارت كشور جمع می شود و می گويند شما ۵۰ كيلومتر در »اسنپ« 
پيمايش داشته ايد، ۱۰۰ كيلومتر در »تپ سی« رفته ای و ۳۰ كيلومتر هم در »ماكسيم«. اين ميزان پيمايش را تجميع 
می كنند و براساس سهميه ۱۰۰ كيلومتر ۷ ليتر به آن اختصاص می دهند. مابه التفاوت نرخ بنزين آزاد و پايه را به صورت 
هفتگی محاسبه می كنند و بعد آن را به شماره راننده می ريزند. راننده نيز نمی تواند پول نقد بگيرد يا در سوپرماركت 
خريد كند. راننده فقط می تواند آن را سوخت بزند. اين كار، كار عجيب و غريب و جالبی است. آی تی وزارت نفت و وزارت 
كشور پيشرفت زيادی كرده اند. اين كار، كار بزرگی است. برای مرحله نخست ما امروز داريم اطالعات را برای وزارت 
كشور ارسال می كنيم و منتظريم ببينيم چه اتفاقی می افتد. هفته اول اين سهميه احتماال پايين و باال دارد به دليل 
اينكه تا شركت ها بدانند چه اطالعاتی دقيقا بايد ارسال شود كمی شلوغی را داريم. بعد از آن ان شاءا... درست می شود. 
اين اطالعات تاييد می شود و سپس در سامانه وزارت كشور )در وزارت كشور چند سامانه ديگر هست مانند سامانه ثبت 
احوال، سامانه ناجا و جاهای مختلف( خودرو را چك می كنند كه اطالعات آن صحت داشته باشد و بعد تاييد نهايی كه 
شد، وزارت نفت مبالغ را واريز می كند. پيمايش در حدود ۴ هزار و ۲۰۰ الی ۳۰۰ كيلومتر در ماه است و در حال حاضر 
كه هفتگی شده تقسيم می شود. در ماه تاكسی اينترنتی بايد ۴ هزار و خرده ای پيمايش داشته باشد تا سهميه ۳۰۰ 
ليتر را دريافت كند. اگر پيمايش ۵ هزار به باال داشته باشد بايد بنزين آزاد استفاده كند. اين چگونه محاسبه می شود؟ 
متوجه می شويد هفته چهارم به شما سهميه تعلق نگرفته است. چه اتفاقی افتاده است؟ شما روز بيست و پنجم ماه تمام 
سهميه خود را استفاده كرده ايد و بعد از آن بايد از بنزين آزاد استفاده كنيد. محاسبه آن انجام می شود و هر وقت تمام شد 
سيستم هوشمند می گويد امروز پانزدهم ماه است و شما ۴۲۸۶ كيلومتر رفته ای. تا روز پانزدهم اين سهميه تمام شده 
است و از هفته بعد ديگر سهميه ای نداريد. اين گونه محاسبه می شود كه به طور مثال اين هفته ۸۰۰ كيلومتر رفته ای 
هر ۱۰۰ كيلومتر ۷ ليتر به شما می دهند. براساس ۸۰۰ كيلومتر پيموده شده ۵۶ ليتر به شما تعلق می گيرد. حداقل 
هم بايد ۵۰ كيلومتر در هفته پيمايش داشته باشند. اگر كمتر از ۵۰ كيلومتر پيمايش داشته باشند سهميه بنزين به آنها 
در هفته تعلق نمی گيرد. سامانه تاكسی اينترنتی بايد اين قابليت را داشته باشد كه پيمايش را ثبت كند. بعد از آن، اين 
فرايند از طرف وزارت كشور و شركت نفت راستی آزمايی می شود. اين طرح، طرح خوبی است و منتظر نتايج آن هستيم. 
اين ميزان سهميه، سهميه خوبی است و عدد، عدد بدی نيست. اگر نياز به سهميه بيشتر باشد با وزارت كشور و وزارت 
نفت مذاكره خواهيم كرد. آن ۱۰۰ كيلومتر ۷ ليتر به نظر می رسد در شهر تهران به دليل ترافيك خوب نيست؛ اما در 
شهرستان ها خوب است؛ ولی بايد جلو برويم تا نتايج آن مشخص شود. پيمايش راه بسيار خوبی است و دولت هم به آن 
آگاه است. ما در حال تست اين روش هستيم و اگر خوب باشد به زودی همه تاكسی ها تحت سامانه هايی قرار می گيرند 
كه برای محاسبه پيمايش ساخته می شود. تاكسيرانی قطعا چنين سامانه ای را درست می كند و دارد كار می كند و اين 
اتفاقات می افتد. اين اتفاق، اتفاق خوبی است. اين كار سابقه نداشته است و به همين دليل قطعی نيست. رانندگان نيز 
قطعا بدانند كه سهميه به آنها تعلق می گيرد و زمانش را ستاد سوخت اعالم كرده است. دولت تنها بايد در اعالم و زمانش 
عمل كند وگرنه می تواند بهترين طرح باشد چون كامال سيستم درست رفته است. اين سيستم تاكنون رانتی بوده 
است زيرا تاكسی ها در طرح گذشته سهميه بندی، پيش از اين سهميه خود را می فروختند؛ ولی در حال حاضر اين گونه 

نيست. ما بايد امروز اعالم كنيم كه اينها تجميع و راستی آزمايی كنند و ۴ آذر سهميه به كارت رانندگان واريز شود. 

»اسنپ«برنامهایبرایافزايشكرايهندارد
ژوبينعالقبند،مديرعامل»اسنپ«

ما از روز نخست سهميه بندی بنزين و حتی قبل از آن با وزارت كشور و شركت نفت در تماس و در جلسه 
بوديم. ساز و كار آن را درآورديم و نه تنها اختاللی ايجاد نشده؛ حتی بهتر هم شده است زيرا در ابتدا قرار 
بود سهميه  بنزين تاكسی های اينترنتی به صورت ماهيانه پرداخت شــود؛ ولی در حال حاضر به صورت 
هفتگی شده و قرار است هر پيمايشــی كه رانندگان ما دارند، در آخر هفته معادل آن، سهميه سوخت به 
آنها اختصاص پيدا كند. طبيعتا وقتی اين طرح اعالم شد، در ابتدا حالت شوكی بود و خيلی از رانندگان در 
جريان نبودند كه می توانند سهميه بگيرند. آنها منتظر بودند كه ببينند چه اقدامی صورت می گيرد؛ ولی 
ما با وسعت زياد شروع به اطالع رسانی كرديم و به آنها اطالعيه داديم و در وبالگ های مان نوشتيم و با هر 
روشی كه می توانستيم )پيامك و ...( اطالع رسانی كرديم كه قضيه اختصاص سهميه سوخت به تاكسی های 
اينترنتی كامال جدی است و انجام خواهد شد. حتی روز پنج شنبه يك و نيم ميليون پيامك داديم و تاكيد 
كرديم كه تا اواسط هفته جاری، اين رقم به آنها اختصاص پيدا خواهد كرد و اين سيستم با يك شيب خوبی 
برگشته و رانندگان قبول سفر می كنند و پيش بينی ما اين است كه وقتی نخستين سهميه هم پرداخت 
شود، وضعيت به حالت كامال عادی برگردد. وقتی در هفته گذشــته اينترنت مشكل پيدا كرد ما و همه 
اپ های ايرانی كه سرورهای مان در داخل ايران بودند هيچ اختاللی در كاركردشان به وجود نيامد؛ يعنی 
اپ »اسنپ« باز بود و تنها مشكلی كه وجود داشت اين بود كه خيلی  از افراد نمی دانستند اپ »اسنپ« باز 
است و هيچ مشكلی ندارد. ما در آن زمينه نيز اطالع رسانی كرديم و با ارسال اطالعيه و پيامك به مسافران 
اعالم كرديم كه اپ ما قابل استفاده است؛ در نتيجه در آن زمينه نيز مشكلی پيش نيامد. ما ريزش مسافر 
نيز به آن صورت نداشتيم. البته در ابتدای هفته گذشته يكی، دو روز برفی داشتيم كه اختالالت در روزهای 
برفی عادی است. در مورد اختصاص سهميه بنزين به تاكسی های اينترنتی به صورت هفتگی بايد توضيح 
دهم كه فرض كنيد در اين هفته يك تاكسی اينترنتی ۲۰۰ كيلومتر پيمايش داشته باشد، بالفاصله روز 
نخست هفته بعد اين سهميه ۲۰۰ كيلومتر كه می شود ۱۴ ليتر را دريافت می كند و اين گونه نيست كه اگر 
اين تاكسی باز هم سفر داشته باشد، ديگر اين سهميه را دريافت نكند. خوشبختانه نحوه طراحی اين قضيه 
به اين صورت است كه تاكسی های اينترنتی هر پيمايشی كه داشته باشند؛ البته با سقف ۳۰۰ ليتر در ماه، 
مطابق آن سهميه بنزين دريافت خواهند كرد. ۳۰۰ ليتر در ماه حدود ۴ هزار و ۲۰۰ الی ۳۰۰ كيلومتر در 
ماه خواهد شد و سقف مناسبی است و من فكر نمی كنم مشكالتی در اين زمينه به وجود بيايد. بعد هم اينكه 
هفته نخست، هفته گذشته بود كه ممكن است كمی نگرانی وجود داشته باشد كه »اسنپ« از منابع خود 
شركت كمك هزينه خريد بنزين نيز به رانندگان  پرداخت كرد كه در هفته اول عمال مشكلی پيش نيايد 
و اين طرح را تا فردا تمديد كرديم و ان شاءا... پس فردا اين قضيه حل خواهد شد. ما برنامه ای برای افزايش 
قيمت نداريم چون عمال اين سهميه سوخت دارد اختصاص پيدا می كند و با اين كار، مشكل قيمت  بنزين 

حل خواهد شد. ديد ما نسبت به اختصاص هفتگی سهميه خوب است. 
الزم است ذكر شود سهميه بنزين در اختيار شركت »اسنپ« قرار نمی گيرد و به صورت هفتگی از طرف شركت 
پااليش و پخش فرآورده های نفتی برای رانندگان واريز می شود. اين مبلغ براساس پيمايش هفتگی رانندگان 
به حساب آنها واريز می شود و تنها به منظور دريافت بنزين در جايگاه های سوخت قابل استفاده است. »اسنپ« 
از روز ۲۶ آبان طرحی را به منظور تسهيل خدمت رسانی رانندگانش به مدت ۸ روز )تا ۳ آذر( اجرا كرده است. 
اين تاكسی اينترنتی در طرح حمايتی خود با اعطای وامی برای تهيه بنزين تالش می كند خدمت رسانی  به 
مسافران و درآمدزايی رانندگانش را تضمين كند. همچنين »اسنپ« با تخصيص ميلياردها تومان پاداش 

تالش می كند تا ضمن ثابت نگه داشتن قيمت سفرهايش، درآمدزايی رانندگان خود را بهبود بخشد.

ستاري خبر داد

افزايش ۴۰ درصدي تسهيالت پرداختي به دانش بنيان ها

رئيس مجمع تشکل هاي دانش بنيان ایران مطرح كرد

صدور رايگان كارت بازرگاني براي شركت هاي دانش بنيان
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