
بانک های مرکزی هنگ کنگ و تایلند بر سر راه اندازی 
یک ارز دیجیتالی مشــترک توافق کردند.به گزارش 
ایسنا به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، روسای 
بانک های مرکزی تایلند و هنگ کنگ توافق کردند 
تا کانال پرداخت بین بانکی مبتنی بر فناوری بالک 
چین به عنوان پیش نیاز معرفــی یک ارز دیجیتالی 
مشترک توسط دو کشــور برقرار شود.این سیستم 
پرداختی جدید که از فناوری متفاوتی از ارز دیجیتالی 
معرفی شده توســط بانک مرکزی چین بهره خواهد 
برد با هدف تسهیل در انجام تراکنش های دوجانبه 
و سرعت بخشیدن به استفاده از زیرساخت های نوین 
مالی و بانکی در شرق آسیا توسعه داده خواهد شد. در 

حال حاضر تایلند و هنگ کنگ با یکدیگر حدود ۲۰ 
میلیارد دالردر ســال مبادالت تجاری دارند.میونگ 
الئو، یکی از مدیران بانک مرکزی هنگ کنگ گفت: 
چشم انداز صدور ارز دیجیتالی در هنگ کنگ با هدف 
اســتفاده در امور خرد با توجه به وجود سیستم های 
پرداختی متعدد نظیر کارت هــای اعتباری و بدهی 
خیلی گسترده نیست اما فناوری بالک چین می تواند 
در تراکنش های فرامرزی مورد استفاده گسترده قرار 
گیرد و به ما امکان غلبه بر چالش های موجود را بدهد.

بانک مرکزی هنگ کنگ در حال حاضر با بانک " اچ اس بی 
سی" و شرکت " ژونگ آن" برای فراهم کردن زیرساخت 
های مورد نیاز برای استفاده از فناوری بالک چین همکاری 

دارد. بانک مرکزی تایلند نیز بانک های " اچ اس بی سی" 
و " استاندارد چارترد" را برای توسعه زیرساخت های الزم 
انتخاب کرده است. قرار است تا ابتدای سال آینده میالدی 
از ایده اولیه شبکه پرداختی بین بانکی مشترک تایلند و 
هنگ کنگ رونمایی شود.تایلند عالوه بر هنگ کنگ به 
کشورهای عضو اتحادیه آ.ســه.آن نیز پیشنهاد راه انداز 
ییک ارز دیجیتالی مشترک را داده است که با استقبال 
سایر اعضا مواجه شده است. ا. سه. آن یا اتحادیه کشورهای 
جنوب شرق آسیا، نمونه مشــابه اتحادیه اروپا با تمرکز 
بیشتر بر مسائل سیاســی و اقتصادی است و ۱۰ کشور 
ویتنام، کامبوج، الئوس، اندونزی، مالزی، سنگاپور، برونئی، 

فیلیپین، تایلند و میانمار، عضو آن هستند.

نامزد پیشــتاز حزب دموکرات از برنامه ریزی برای 
افزایش مالیات ها در آمریکا خبر داد.

به گزارش رویترز، جو بایدن که در نظرســنجی ها 
پیشتاز حزب دموکرات اســت، در سخنانی جدید 
وعده داد با افزایش مالیات ها بر درآمد ثروتمندان و 
شــرکت های بزرگ آمریکایی، سرمایه گذاری ۳.۲ 
تریلیون دالری جدیدی برای تقویت زیرساخت های 
اقتصادی، نظام آموزشی و حوزه درمانی این کشور 

انجام دهد.
طبق برنامه پیشنهادی وی، رساندن مالیات بر درآمد 
شرکت های ســودآور به ۱۵ درصد می تواند ۴۰۰ 
میلیارد دالر درآمد مالیاتی دولــت را افزایش دهد. 

وی با انتقاد از مالیات پرداخت شده توسط شرکت 
آمازون در سال ۲۰۱۸ گفته است که نباید یک شرکت 
سودآور کمتر از معلمان و آتش نشانان مالیات بدهد. 
آمازون ضمن رد این اتهامات گفته است که مالیات 
تمام دارایــی های خود را به شــکل کامل پرداخت 
کرده اســت. مباحث مالیاتی به یکــی از داغ ترین 
موضوعات مناظرات انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا تبدیل شده است. عالوه بر بایدن، برخی دیگر 
از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا نظیر الیزابت وارن و وبرنی سندرز نیز خواهان 
افزایش مالیات ثروتمندان و شرکت های بزرگ برای 
 تامین مالی پــروژه های عمومی بــه ویژه دربخش 

 هزینه های نظام آموزشی  و درمانی شده اند. برخالف 
دموکرات ها، جمهوری خواهــان در موضعی کامال 
متضاد خواهان کاهش نرخ مالیات ها و یا حفظ نرخ 
در سطح کنونی هستند. برخی از چهره های نزدیک به 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا گفته اند این 
احتمال وجود دارد که ترامپ در صورت انتخاب مجدد 
به عنوان رئیس جمهور، بار دیگر مالیات ها را کاهش 
دهد. پیش تر دولت ترامپ در ســال ۲۰۱۷ از یک 
بسته کاهش مالیاتی ۱.۵ تریلیون دالری به منظور 
تقویت رشد اقتصادی این کشور رونمایی کرد که به 
عقیده مخالفان، تنها باعث افزایش کســری بودجه 

دولت شده است.

بانک جهانی ضمن پیش بینی ضعیف از رشــد 
 اقتصادی کشورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس هشــدار داد در انجــام هر پروژه 
اقتصادی مالحظات زیست محیطی آن را در نظر 
بگیرند. بانک جهانی به کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس )GCC( برای در اولویت 

قرار دادن پایداری محیط زیست هشدار داد. 
6 کشور عربستان، امارات، متحده عربی، قطر، 
کویت، بحرین و عمان که عضو شورای همکاری 
خلیج فارس هستند، در تالشند تا صنایع خود 
نظیر بخش های پتروشیمی را به منظور متنوع 

ساختن اقتصاد کشورشان توسعه دهند. 
در گزارش بانک جهانی که روز گذشته منتشر 
شد، پیشنهاد شده تا مؤسسات مدیریتی زیست 
محیطی مؤثری راه اندازی شــود و همچنین 
در بخــش انرژی هــای تجدیدپذیــر در این 
کشورها سرمایه گذاری شود.  ایسام ابوسلیمان 
مدیر منطقه ای کشورهای شــورای همکاری 
خلیج فارس اعالم کرد که سناریوهای تنوع سازی 
اقتصادی که در آن پایداری زیســت محیطی 
لحاظ نشود، گزینه اقتصادی مناسبی به حساب 
نمی آید.  نظر بانک جهانی این است که در همه 
برنامه هــای اقتصادی که این کشــورها اخیراً 
در حوزه های پتروشــیمی اجرا می کنند، هم 

مالحظات زیست محیطی در نظر گرفته شود. 
بانک جهانی اعالم کرد: در فاصله ســال های 
۲۰۰6 تا ۲۰۱۸ کشــورهای شورای همکاری 
خلیج فارس متعهد شــدند که ۱۰.۱ میلیارد 
دالر در انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری 
کنند، اما در کل انرژی هــای تجدیدپذیر آنها 
۸6۷ مگاوات اســت که این رقم کمتر از یک 
درصد از کل ۱۴۵ گیگابایــت ظرفیت انرژی 

نصب شــده تا سال ۲۰۱۸ اســت. در گزارش 
بانک جهانی همچنین آمده است، یارانه هایی 
که برای ســوخت نفت و گاز پرداخت می شود 
مانع جدی در برابر اجرای پروژه های انرژی های 
تجدیدپذیر در این کشورها است. کشورهای 
منطقه خلیج فارس با رشد اقتصادی پایین در 
سال جاری مواجه هستند که عمده دلیل آن 
پایین بــودن قیمت نفــت و همچنین اجرای 
طرح کاهش تولید نفت است که تولید نفت این 
کشورها ۱.۲ میلیون بشکه کاهش یافته است.  
بانک جهانی پیش بینی کرده که عربســتان 
امسال رشد اقتصادی ۰.۴ درصد داشته باشد 
که این رقم پایین تر از رقم ۰.9 درصدی است 
که پیش از این ریاض پیش بینــی کرده بود و 
همچنین رشد اقتصادی امارات متحده عربی 
را ۱.۸ درصد پیش بینی کــرده که از رقم ۲.۳ 
درصدی بانک مرکزی این کشور بسیار پایین تر 
است.  همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی قطر 
را نیم درصد برآورد کرده و این تنها کشــور در 
بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
اســت که انتظار می رود، طی ۳ ســال با مازاد 
تجاری مواجه شود.  با این وجود بانک جهانی 
اعالم کرده قطر، کویت و عمان باید از به تأخیر 
انداختن مالیات بر ارزش افزوده اجتناب کند و 
الزم است تا فشارهای مالی روی نوسانات قیمت 
نفت را کمتر کند. عمان که اقتصادش بســیار 
آسیب پذیر و وابسته به نفت است، پیش از این 
اعالم کرده بود که در نظر دارد تا مالیات بر ارزش 
افزوده را اجرایی کند، امــا تاریخی را برای آن 
اعالم نکرده بود.  عربستان و امارات متحده عربی 
و بحرین دو سال است که مالیات بر ارزش افزوده 

را اجرایی می کنند.

افزایش ۳ تریلیون دالری مالیات  روی میز آمریکاارز  دیجیتالی به آسیا  رسید

بانک جهانی به کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس هشدار داد
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استقبال  بورس 
از گرانی ها 

 ناکارآمدی موتورهای 
جستجوی  بومی

سیستم معافیت مالیاتی و مالیات ستانی در کشور همچنان ناکارآمد و تبعیض آمیز است

معافیت مالیاتی مافیای کنکور در  پوشش انتشاراتی
صفحه3
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بدقولی  خودروسازان  ادامه  دارد
خودروسازان   با  وجود   بدقولی  چند ماهه  در   تحویل 
خودروهای   تکمیل  وجه   شده    مشتریان،  فروش   فوری   دارند

هم زمانی رشد شاخص بورس طی هفته دوم 
آذر ماه با رشد قیمت دالر و انتظارات تورمی 
در بازار، بار دیگر این مسئله را ایجاد کرده 
که آیا شــاخص تحت تاثیر افزایش قیمت 
دالر و وضعیت بازار رشد داشته و یا این روند 
ادامه دار است؟ به اعتقاد کارشناسان رکودی 
که در سایر بازارها حاکم است، گرایش به 
سمت بازار سرمایه را بیش از قبل کرده است. 
یعنی جذابیت سرمایه گذاری در سایر بازارها 
نســبتا کاهش پیدا کرده، به همین دلیل 
اگرچه به طور موقت قیمت ارز، سکه و یا طال 
افزایش پیدا کند، اما اثر آن بر بازار سرمایه 
نیز گذرا اســت. آنچه پایدار است، افزایش 

جذابیت بورس برای...

طبق نظر کارشناسان فناوری اطالعات، به 
نظر می رسد آنچه تاکنون در قالب ساخت 
موتور جســت وجوی بومی در ایران اتفاق 
افتاده، فقط پوســته ای برای گوگل بوده 
است و به همین دلیل هنگام قطع ارتباط 
اینترنت، این موتورها قادر به جست وجو 
نبودند.یکی از خدماتی که در زیرمجموعه 
شبکه ملی اطالعات ارائه می شود، موتور 
جست وجوی بومی اســت و در ایران هم 
فعالیت هایی برای این کار انجام شده است؛ 
اما اگرچه تا پیش از این مطرح شــده بود 
که موتورهای جست وجوی بومی فاصله 
معناداری با گوگل دارند، اما با قطع شدن 

اینترنت در روزهای...

سرمقاله

چشم انداز 
مثبت  بورس

با توجه به افزایش قیمت دالر 
و انتظارات تورمی ای که در 
بازار به دنبال گرانی بنزین 
اتفاق افتاد، بازار سرمایه نیز 
به استقبال این گرانی ها رفت. سرمایه گذاران انتظار 

دارند با توجه به...

  مجید محمد علیزاده آرانی، 
کارشناس بازار سرمایه

متن کامل  د ر صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

زنگنه:
 تا وقتی پول نفت  در اینستکس 

جابه جا نشــود اتفاقی نیفتاده  
است

وزیر نفــت جمهوری اســامی ایــران روز 
پنجشــنبه تصریح کــرد شــرط مذاکره با 
آمریکا این اســت که »تمامــی تحریم های 
نفتی و بانکی« علیه ایران برداشــته شــود.
بیژن نامدار زنگنه که برای شــرکت یکصد و 
هفتاد و هفتمین اجاس کشــورهای صادر 
کننده نفت)اوپک( به وین ســفر کرده است، 
این مطلب را در گفت و گــو با خبرنگاران در 
حاشیه این اجاس مطرح کرد.وی در  پاسخ 
ســوالی  درخصوص پیوســتن شش کشور 
اروپایی به اینســتکس، گفــت: تازمانی که 
 پول نفت در اینستکس جابه جا نشود اتفاقی

 نیفتاده است. 

در هفت ماهه نخست سال 98
 دارو،  صدرنشــین افزایش تولید 

شد
از شــده  منتشــر  آمــار   جدیدتریــن 
 ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
 )صمــت( نشــان می دهــد کــه در هفت 
ماهــه امســال تولیــد داروی انســانی 
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 
افزایــش  درصــد   ۳۰.۱  گذشــته، 
 داشــته و بــه ۲۷ میلیــارد و ۶۰۰ میلیون 
 عدد رسیده است.به گزارش ایسنا،  طبق این
 آمــار ســموم دفــع آفــات نباتــی بــا 
و  درصــدی   ۲۹.۳ تولیــد  افزایــش 
 ســیگار بــا افزایــش ۲۵.۷ درصــدی 
 در هفت ماهه امســال، نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال قبل بعد از دارو، بیشــترین 
 رشــد تولیــد را بــه خــود اختصــاص 
داده انــد.در این میان کامیــون -کامیونت- 
 کشــنده بــا کاهــش ۶۶.۲ درصــدی، 
 بیشترین کاهش تولید را داشته و تولید این 
محصوالت در هفت ماهه امســال به ۲۴۴۴ 

دستگاه رسیده است. 
 ایــن در حالــی اســت کــه تولیــد ایــن 
محصــوالت در مــدت مشــابه ســال 
گذشــته ۷۲۳۱ دســتگاه بــوده اســت.

ایــن آمــار تولیــد   همچنیــن طبــق 
الســتیک خودرو همچنان کاهشــی است 
 و در هفــت ماهه امســال نســبت به مدت 
مشابه سال قبل، ۱۰.۳ درصد کاهش داشته 
 اســت؛ به طوری که تولید آن در هفت ماهه

 امسال و سال گذشــته به ترتیب ۱۰۶ هزار 
و ۶۰۰ تن و ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ تن بوده است.
تولید بیشــتر انواع لوازم خانگــی اما در این 
 مدت افزایشــی بوده و تنها تولید تلویزیون 
با کاهش ۵.۳ درصدی مواجه شده است.طبق 
این آمار در هفت ماهه امسال به ترتیب ۳۹۰ 
هزار و ۳۰۰ دســتگاه تلویزیون، ۶۸۴ هزار و 
۲۰۰ دســتگاه یخچال و فریزر و ۳۵۴ هزار 
و ۳۰۰ دستگاه ماشــین لباس شویی تولید 

شده است.

افزایش ۱۰ تا ۱۹ میلیونی قیمت 
خودروهای گازسوز برای چه 

بود؟
افزایش قیمــت بنزین جرقه رشــد قیمت 
 خودروهــای معــدود گازســوز را فراهــم 

کرد.
گزارش ها نشان می دهد ســمند گازسوز که 
در بیستمین روز آبان ماه ۹۷ میلیون تومان 
قیمت داشــت، حاال به قیمت ۱۱۶ میلیون 

تومان فایل شده است.
این افزایش ۱۹ میلیونــی قیمت البته تحت 

تاثیر رشد بهای بنزین است.
 ایــن وضعیت در مــورد ســایر خودروهای 
گازســوز نیز وجود دارد. پژو ۴۰۵ گازسوز در 
بیستمین روز آبان به قیمت ۸۰ میلیون تومان 
 فایل شــد، اما به قیمــت ۹۰ میلیون تومان 

آگهی شد.
پژوپارس دوگانه ســوز همچنیــن در همین 
دوره زمانی افزایش قیمتی برابر با ۱۴ میلیون 
تومان را تجربه کرده اســت و از قیمت ۱۰۴ 
میلیون تومان به قیمت ۱۱۸ میلیون تومان 

رسیده است.
در همین حــال تجهیزات گازســوز کردن 
خودروهای بنزینــی نیز بــا افزایش قیمت 
شــدید روبه روســت؛ به طوری کــه هزینه 
 گازســوز کــردن خــودرو در حــال حاضر

 ثابت نیست.

اخبار

در حالی که خودروسازان 
هنوز به تعهــدات خود در 
قبال مشتریان برای تحویل 
خودروهــای پیش فروش 
شــده عمــل نکرده اند که 
ســایپا در اطاعیه ای اقدام به فروش فوری خودرو 

کرده است.
در طرح فروش ســایپا، خودروی سایپا پراید ۱۳۱ 
با قیمت ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومانی با میزان 
تســهیات ۴ میلیون تومانی و از طریق شــرکت 
"لیزینگ رایان ســایپا" در اختیار مشــتریان قرار 
خواهد گرفت کــه موعد تحــول آن ۳۰ روزه بوده 
و نحــوه بازپرداخــت اقســاط آن در قالب ۳ چک 

چهارماهه خواهد بود.
بدقولی خودروســازان در قبال مشتریان در حالی 
ادامه دار است که پیش از این آخرین مهلت تحویل 
خودروهای پیش فروش شــده پایان خرداد و پس 
از آن اواخر مهر اعام شــده بود. تا اینکه بهانه های 
خودروسازان برای عرضه خودرو، مهلت پایان سال 
را نیز از سوی مسئوالن برای انجام این تعهدات به 
آنها داد. با این حال طبق آنچه سیدجواد حسینی کیا 

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفته، در 
برخی از خودروها انجام تعهدات امکان پذیر نیست 
و باید تبدیل شــوند. از ســوی دیگر خودروسازان 
نمی توانند ضرر و زیان سرمایه گذاری مشتریان خود 

را بدهند و در این شرایط مشتریان زیان می بینند.

هنوز در اینکه علت واقعی تناقض رفتار خودروسازان 
در قبال مشــتریان، ابهام وجــود دارد. اما به گفته 
برخی از کارشناســان در چیزی که نمی توان شک 
کرد، مشــکات خودرواســازان در تولید خودرو و 
ترفندهای خودروسازان برای رهایی از این مشکات 

اســت.برای مثال آمارهای پنج ماه نخست ۱۳۹۸ 
نشان می دهد ۳۲۰ هزار و ۳۳۹ دســتگاه در پنج 
ماهه امسال از سوی خودروسازان تولید شده است 
که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ 
درصد کاهش داشته است.همچنین آخرین داده های 
خودروسازان نیز حکایت از آن دارد که در مرداد ماه 
امسال ۶۰ هزار و ۷۴۷ خودرو در کشور تولید شده 
که تغییرات تولید خودرویی ها نسبت به تیر ماه افت 
۷/۶ درصدی را نشان می دهد.میزان تولید سایپا نیز 
در پنج ماهه نخست امسال کاهش ۱۱/۴ درصدی 
داشته است.اما در شرایطی که سایپا با مشکل تولید 
مواجه است، چه توجیهی برای فروش فوری خودرو 
وجود دارد؟ آیا این فروش فــوری به دلیل نیاز این 
خودروساز به منابع مالی و نقدینگی است؟بر اساس 
گزارش های موجود، جدا از بدقولی ها که خریداران 
خودرو را با چالش روبه رو کــرده، در فرایند پیش 
فروش خودرو بی عدالتی نیز وجود دارد. در همین 
رابطه عضو هیات رئیسه مجلس گفته بود فردی که 
امروز ثبت نام می کند به راحتی و بدون فوت وقت 
می تواند خودرو تحویل بگیرد، اما شــخص دیگری 
که دو ســال پیش در پیش فروش ها ثبت نام و پول 
آن را به صورت کامل پرداخت کرده هنوز خودرویی 

دریافت نکرده است.

همزمانی رشــد شاخص 
بورس طی هفتــه دوم آذر 
ماه با رشــد قیمت دالر و 
انتظارات تورمــی در بازار، 
بار دیگر این مسئله را ایجاد 
کرده که آیا شاخص تحت تاثیر افزایش قیمت دالر و 
وضعیت بازار رشد داشته و یا این روند ادامه دار است؟

به اعتقاد کارشناسان رکودی که در سایر بازارها حاکم 
است، گرایش به سمت بازار سرمایه را بیش از قبل 
کرده است. یعنی جذابیت ســرمایه گذاری در سایر 
بازارها نسبتا کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل 
اگرچه به طور موقت قیمت ارز، سکه و یا طا افزایش 
پیدا کند، اما اثر آن بر بازار سرمایه نیز گذرا است. آنچه 
پایدار اســت، افزایش جذابیت بورس برای سرمایه 

گذاری نسبت به سایر بازارها است.
بر اســاس گزارش های موجود از وضعیت بازارهای 
مالی، مسکن به دلیل افزایش قیمت در رکود فرو رفته، 
بازار خودرو مشتری واقعی ندارد، خطر سرمایه گذاری 
در بازار دالر به دلیل نظــارت بانک مرکزی افزایش 
پیدا کرده و بازار سکه و طا نیز به اوج قیمت رسیده و 
جذابیت پیشین خود برای سرمایه گذاری را تا حدی 
از دست داده اند. تنها بازار سرمایه باقی می ماند که 
به اعتقاد کارشناسان برای ماندگاری سرمایه ها در 

آن  باید بسترســازی کافی برای توسعه و رشد آن را 
چه به لحاظ فرهنگی و چه از نظر مدیریت این بازار، 
فراهم کرد. بازار سهام دومین هفته آذر ماه را در حالی 
به پایان برد که بازدهی ۳٫۶ درصدی را محقق کرد.

بر اســاس گزارش های موجود، ارزش بازار سرمایه 
روند افزایشی داشــت و روز دوشنبه باالترین تعداد 
معامات به ارزش بیش از ۲۱۸۰ میلیارد تومان در 

بورس ثبت شد.شاخص بورس تهران در نخستین 
روز هفته جاری نســبت به هفته گذشــته با رشد 
۳۳۵۷ واحدی همراه بود و نسبت به هفته گذشته 
به ۳۱۴ هزار و ۵۸۷ رســید. از سوی دیگر، شاخص 
کل با معیار هم وزن نیز در همان روز افزایشی بود و 
به ۹۴ هزار و ۸۲۰ رسید.ارزش بازار سرمایه ابتدای 
هفته یک میلیون و ۱۴۸ هزار میلیــارد تومان بود 

که نسبت به هفته گذشــته حدود ۱۳ هزار میلیارد 
تومان رشد داشت و پایان معامات آخرین روز کاری 
 بورس به یک میلیون و ۱۷۶ هــزار میلیارد تومان

 رسید.
روند افزایشی بورس در روز یکشــنبه ادامه یافت و 
دامنه آن به روز دوشنبه نیز رسید؛ به طوریکه شاخص 
کل بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه با رشد 
۱۵۲۴ واحدی نســبت به روز قبلش همراه شد و به 
رقم ۳۲۰ هزار و ۱۹۴ رسید.شاخص کل بازار با معیار 
هم وزن نیز در روز دوشنبه نسبت به یکشنبه افزایشی 
بود و روی ۹۶ هزار و ۶۱۷ ایســتاد. به این ترتیب، با 
پایان یافتن معامات دوشنبه بازار بورس اوراق بهادار 
تهران، ارزش بازار به یک میلیون و ۱۶۸ هزار میلیارد 
تومان رسید.در روز سه شنبه با پایان یافتن معامات 
در بازار بورس اوراق بهادار تهران شــاخص کل این 
بازار با رشد ۶۱۹ واحدی به ۳۲۰ هزار و ۸۱۴ رسید. 
همچنین شاخص کل با معیار هم وزن در این روز ۸۵۸ 
واحد رشد کرد و در رقم ۹۷ هزار و ۴۷۵ قرار گرفت.و 
اما در آخرین روز کاری بازار سرمایه معامات باز هم 
افزایش یافت و شاخص بورس نیز ۱۷۱۳ واحد رشد 
کرد و به رقم ۳۲۲ هزار و ۵۲۸ رســید. شاخص کل 
هم وزن نیز از این قاعده مستثنی نماند و ۱۸۳۷ واحد 
رشد کرد و در رقم ۹۹ هزار و ۳۱۲ ایستاد. همچنین 
ارزش کل بازار در این روز به یک میلیون و ۱۷۶ هزار 

میلیارد تومان رسید.

خودروسازان   با  وجود   بدقولی  چند ماهه  در   تحویل خودروهای   تکمیل  وجه   شده    مشتریان،  فروش   فوری   دارند

بدقولی  خودروسازان  ادامه  دارد

بورس هفته دوم آذرماه رشدی ۱۱ هزار واحدی را تجربه کرد

استقبال  بورس  از گرانی ها 

رئیس قوه قضائیه: 
طرح  بنزینی پیشنهاد  دولت  بود 
رئیس قوه قضاییه گفت: با تمام سختی که امروز 
دشــمن برای ما ایجاد کرده و بایکوت خبری، 
حق جای خودش را باز خواهد کرد.سید ابراهیم 
رئیسی با اشــاره به اینکه باید روز به روز فضای 
مقابله با فساد شکل بگیرد و مردم شاهد رشد این 
فضا باشند، اظهار کرد: چند سال وظیفه کنترل 
قیمت بنزین همراه با افزایش حقوق انجام نشد، 
اما اگر دولت سر جای خود این کار را انجام داده 
بود، مشکلی به وجود نمی آمد.وی با بیان اینکه 
هر ســال با افزایش حقوق باید قیمت سوخت 
هم افزایش می یافت، عنوان کرد: متأسفانه چند 
سال این طرح انجام نشد و اگر در زمان خودش 
صورت می گرفت، شیب مناسبی داشت.رئیسی 
ادامه داد: در شورای هماهنگی اقتصادی سران 
ســه قوه از ناحیه دولت پیشــنهاد مطرح شد، 
بنده گفتم این موضوع ربطی به جلســه سران 
ندارد، چرا که قانون داریم و وظیفه دولت است، 
۲-۳ بار مخالفت کــردم، منتها دولت می گفت 
از باب هماهنگی این کار انجام می شــود.رئیس 
قوه قضائیه با بیان اینکه در خصوص بودجه ۹۹ 
هم اخیرا همین اعتراض را داشتم، گفت: گفتم 
موضوع بودجه مربوط به مجلس و دولت است و 
الزم نیست که در جلسه سران سه قوه طرح شود. 
آنچه در جلسه مورد بحث قرار گرفت یک طرح 
نبود و حتی نظرات تیم اقتصادی دولت واحد نبود، 
یک بخشی هم در قانون پیش بینی نشد.وی بیان 
کرد: دولت پیشنهادش این بود که پول حاصله 
را که در قانون باید به تولید و سایر بخش ها داد 
همه اش به مردم داده شود، آنچه قبول کردیم و 
به تایید رهبر معظم انقاب رسید کیفیت مصرف 

وجوه حاصله بود.
رئیسی افزود: این طرحی که انجام شد پیشنهاد 
دولت بود و صرفا مصرف وجوه به تایید رســید، 
با این قید اظهار نظر کردم کــه انجام این طرح 
باید با تمهید مقدمات الزم در کشور باشد؛ قبا 
هم طرح یارانه ها را در ذهن داشــتیم که البته 
با اقناع عمومــی همراه بود.رئیســی ادامه داد: 
به صورت رســمی در جریان طرح نبودم اما از 
کانال هایی دو سه روز قبل شنیدم و همان زمان 
یادداشــتی به دفتر رئیس جمهــوری دادم که 
شــنیده ام می خواهید اجرا کنید و تمهید الزم 
صورت نگرفته و پیش بینی می شود با توجه به 
شرایط منطقه حوادثی به وجود می آید.رئیس 
قوه قضائیه با اشاره به اینکه این موضوع را فقط 
من هم نگفته بودم، اضافه کرد: روز چهارشنبه هم 
برخی در هیأت دولت گوشزد کرده بودند؛ مردم 
اعتراض داشتند و حق هم داشتند، عدم تبیین 
برای مردم را از نواقص جدی طــرح می دانیم.
وی افزود: سوار موج شــدن هم واقعیتی بود که 
خسارت هایی به دنبال داشت، مساله مهم این 
است که خواست مردم جدا و جدی گرفته شود. 
ایجادکننده ناامنی در دادگاه ها محاکمه می شوند، 
دستوری را هم که رهبر معظم انقاب در خصوص 
رأفت عنوان کردند، مدنظر داریم.رئیسی تصریح 
کرد: مساله دیگر کنترل بازار است، اگر بخواهند 
به همین شــیوه حرکت کنند مشکات جدی 
برای مردم ایجاد می کند، فقــط هم با برخورد 
 حل نمی شود، ساز و کاری باید ویژه این موضوع

 اندیشیده شود.

سقف معافیت مالیاتی حقوق 
کارمنــدان دولتــی و بخش 

خصوصی ۳ میلیون در ماه
بر اساس الیحه پیشــنهادی دولت، معافیت 
مالیاتــی ۳ میلیــون تومانی بــرای حقوق 
کارمندان بخش دولتــی و خصوصی در نظر 
گرفته شــد.مطابق مصوبه نهایــی دولت در 
الیحه بودجه ۹۹ در دولــت، معافیت مالیات 
بر درآمد ماهیانــه حقوق بگیران و کارمندان، 
از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به سه میلیون 
تومان رسید.بر این اســاس این عدد معادل 
ســقف معافیت سی و شــش میلیون تومان 
سالیانه است.گفتنی اســت، بر اساس الیحه 
بودجــه دولت، درامــد مالیاتــی ۱۷۵ هزار 
میلیارد تومانی لحاظ شــده اســت. معموال 
رقمی بین ۵ تــا ۱۰ درصد مالیــات وصولی 
از محل مالیــات حقوق بدســت می آید.به 
گزارش تســنیم، رقم نهایی معافیت مالیاتی 
حقوق کارمندان و حقوق بگیران در مجلس 
شــورای اســامی تصویب و تعیین خواهد 
شد.بر اســاس الیحه بودجه،  ۱۰.۵ میلیارد 
دالر  برای تامین کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نیز در نظر گرفته شده است. ۶۰ هزار 
 میلیــارد تومان نیز بــرای طرح های عمرانی

 اختصاص یافت.

اخبار
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قیمت فروش دالر 12 هزار و 700 تومان
صرافی های بانک ها چهاردهم آذرماه ، قیمت دالر را برای فروش به مردم، 12 هزار و 700 تومان اعالم کرده اند که نسبت به روز گذشته تغییر نداشته است. این صرافی ها دالر را از مردم 
با قیمت 12 هزار و 550 تومان خریداری می کنند. بر همین  اساس قیمت فروش یورو در صرافی های بانک ها، 13 هزار و 950 تومان اعالم شده است؛ قیمت خرید یورو نیز  صرافی ها 13 

هزار و 800 تومان است.

فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو
فروش فوری برای تامین نقدینگی 

شرکت های خودروسازی به دلیل مشکات مالی و همچنین قیمت های دستوری غارت شده اند. آنها به دلیل فروش زیر قیمت تمام منابع مالی خود را از دست داده و در حال حاضر به افزایش سرمایه یا از طریق سهامداران 
و یا با فروش جدید، نیازمندند. به همین دلیل فروش های فوری خودرو در شرایط کنونی برای انجام تعهدات سابق است. خودروسازان ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد ضرر انباشته دارند که تا جبران نشده و افزایش سرمایه نداده 
باشند، معضل تولید برای آنها حل نخواهد شد. تا مادامی که خودروسازان از محل تجدید ارزیابی دارایی خود، مشکل نقدینگی را حل می کنند، فروش فوری برای تامین نقدینگی ادامه دارد. سال گذشته وزارت صمت 

به آنها مجوز داد ۲۰ درصد تولید خود را به این منظور با قیمت روز بفروشند.
بانک مرکزی تنها ۴ هزار میلیارد تومان برای حل معضل نقدینگی خودروسازان در اختیار آنها گذاشته است که در برابر زیان۲۰ هزار میلیاردی خودروسازان، عددی نیست. از سویی سیاست پرداخت این تسهیات از سوی 
بانک مرکزی بر مبنای خلق نقدینگی بود که به رشد تورم منتهی شد. دولت از شیوه تورم زا برای مهار تورم استفاده کرد. به همین دلیل بعد از سرکوب قیمت ها و همچنین قیمت خودرو، مشکات این بازار بدتر هم شد.

چشم انداز  مثبت  بورس
مجید محمد علیزاده آرانی، کارشناس بازار سرمایه

با توجه به افزایش قیمت دالر و انتظارات تورمی ای که در بازار به دنبال گرانی بنزین اتفاق افتاد، بازار سرمایه نیز به استقبال این گرانی ها رفت. سرمایه گذاران انتظار دارند با توجه به سرمایه ای که دارند از سرمایه گذاری 
در بورس نتیجه بگیرند و  وضعیت پیش آمده در سایر بازارها نیز افق پیش رو را برای آنها مثبت می کند. پیش بینی می شود با  افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت خدمات و کاالها نیز افزایش پیدا کرده و همین امر 
رشد قابل توجهی را برای بازار به ارمغان بیاورد. بنابراین روند رو به رشد شاخص بورس ادامه دار است و پیش بینی می شود تا آخر سال این روند افزایشی ادامه داشته باشد. البته در رابطه با وضعیت فعلی بازار و همچنین 
رفتار سهام داران چند عامل به طور موازی وجود دارد. یکی برآوردها از افزایش قیمت کاالها و خدمات است که روی شاخص بورس اثرگذار است، موضوع دیگر ارزش ذاتی سهام ها در بازار سرمایه است که هنوز به نقطه 
ارزش واقعی نرسیده است. موضوع دیگر تجدید ارزیابی هاست. هنوز بازار در حالت شوک و خوف و رجای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت هاست که هیچ کسی در خصوص آن پاسخی قطعی نداده 

و سرمایه گذاران نیز می خواهند از این موضوع جا نمانند.

نماینده مجلس بــا بیان اینکه طــرح مالیات بر 
عایدی سرمایه در مجلس در حال بررسی است، 
گفت: معافیت مالیاتی هنرمندان با توجه به لزوم 
ایجاد عدالت مالیاتی میان مــردم عادی و طبقه 
ای خاص، منطقی نیست.شــمس اهلل شــریعت 
نژاد درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی، گفت: 
اینکه کشور باید براساس مالیات اداره شود امری 
بدیهی است و اغلب کشورهای دنیا به این سبک 
اداره میشوند. ۶ سال پیش کل منابع مالی حاصل 
شــده از بخش مالیات حدود ۷۰ هــزار میلیارد 
تومان بود و درحال حاضر بــه ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومان رســیده است. رشــد درآمدهای مالیاتی 
کشور چشمگیر بوده است ولی کافی نمی باشد. 
چراکه میزان فرار مالیاتی قابل توجه اســت.وی 

ادامه داد: با فرار مالیاتی باید به شــدت برخورد 
شود. فرار مالیاتی به معنای دزدی از جیب مردم 
و بیت المال اســت. دســتگاه های نظارتی باید 
نظارت های خود را افزایش دهند. شــفاف شدن 
منابع درآمدی مردم، کنترل و ارزیابی حساب های 
 بانکی در مقابله با پدیده فــرار مالیاتی تاثیرگذار

 هستند. 
نماینده مردم مازندران با بیــان اینکه مالیات بر 
عایدی ســرمایه میزان فرار مالیاتــی را کاهش 
می دهد، گفت: متاسفانه سوداگران، سرمایه های 
خود را وارد بازار مسکن، طا و دالر می کنند و از 
این طریق به صورت غیر تعارف سودهای کانی 
نصیب شان می شود، بدون اینکه مالیاتی بپردازند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای 

اســامی برای مقابله با این سوداگری ها درحال 
بررسی است. طرح مذکور هنوز به صحن مجلس 
نیامده است ولی در کمیسیون اقتصادی روی آن 

بحث های زیادی شده است.
شــریعت نژاد با بیان اینکه پدیده حســاب های 
اجــاره ای و نیابتی ابــزاری برای فــرار مالیاتی 
شده اســت، گفت: ســاماندهی و مسدودسازی 
حساب های اجاره ای امر الزامی برای مقابله با فرار 
مالیاتی است. این موضوع نیاز به شفاف سازی دارد. 
به عنوان مثال شخصی باید مالیات بدهد و مالیات 
هم او هم تصاعدی باال میرود ولی برای اینکه این 
اتفاق نیافتد درآمدها و تراکنش های بانکی خود 
را بین حساب های سایر اشخاص توزیع میکند تا 

مشخص نشود این دارایی مال او است.

وی در ادامــه افــزود: رتبه بنــدی کارت هــای 
بازرگانی و افزایــش نظارت ها در صــدور آن ها 
 هم می توانــد کمــک فراوانی به کاهــش فرار

 مالیاتی کند. 
نماینده مردم مازندران دربــاره معافیت مالیاتی 
هنرمندان گفــت: میزان منابع مالــی حاصله از 
محــل مالیات هنرمندان باید محاســبه شــود. 
اینکه شــخصی بازیگر مشــهور و یــا چهره ای 
رســانه ای اســت دلیلی بر عدم پرداخت مالیات 
آن نمی شــود. معافیــت مالیاتــی هنرمنــدان 
منطقی نیســت. بویژه اینکه باید مردم احساس 
کننــد عدالــت در این زمینــه برقرار اســت و 
 با طبقــات خــاص اجتماعــی بصــورت ویژه

 برخورد نمی شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حال بررسی است

سرمقاله
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درآمدهای بودجه ای کشور 
روی صــادرات حاصــل از 
فروش نفــت و درآمدهای 
مالیاتی استوار شده است. 
بودجه سال 1399 در حالی 
در هفته جاری در دولت بررســی و ســپس تقدیم 
مجلس می شودکه تحریم های نفتی زمینه صدور نفت 
کشور را به صورت معنادار کاهش داده است و کاهش 
درآمدهای ارزی به معنای تدوین بودجه ای است که 
کم ترین وابستگی را به درآمدهای حاصل از فروش 
نفت داشته باشــد.یعنی »بودجه منهای نفت«. در 
سمت منابع، درآمدهای مالیاتی در حدود 1۶۰ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این حالت، 
با توجه به اینکه نفت به بودجه جاری تعلق نمی گیرد، 
باید انتظار داشــت که مجموع درآمدهای دولت)از 
جمله درآمدهای مالیاتــی( و اوراق مالی، به جبران 
هزینه های جاری بپردازد. با این حساب، فاصله بین 
درآمدهای مالیاتی و هزینه های جاری در حدود 1۵۰ 

هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که 
در بسیاری از مشاغل و رسته های شغلی فرار مالیاتی 
وجود دارد و تامیــن درآمدهای دولــت از موضوع 

مالیات در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
این روزها بحث مالیات ســتانی از مشاغل بسیار داغ 
شده و حساسیت های زیادی در رابطه با مشاغلی که 
درآمدهای بسیار باالیی دارند و از مالیات دهی معاف 
شده اند بر ســر زبان ها افتاده است. معافیت مالیاتی 
سلبریتی هایی که درآمدهای کالنی دارند نمونه ای 
از تبعیض های دولت برای دریافت مالیات است. در 
این بین سالهاست انتشــاراتی ها نیز از مالیات معاف 
شده اند که در این بین مافیای کنکور بیشترین سود 
را از این تصمیم برده اســت. گردش سالیانه مافیای 
کنکور حدود 1۰ هزار میلیارد تومان و در بخش کتب 
کمک درســی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. 
موسســات کنکور و کمک آموزشی اگر ساالنه ٪1۵ 
مالیات پرداخت کنند ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد 
تومان مالیات قابل وصول از این مافیا خواهد بود. در 
حال حاضر کــه بحث معافیت مالیاتــی برای بخش 
فرهنگی داغ شده و ســلبریتی ها و مافیای کنکور از 
آن بهره می برند، باید پیگیری شود که چرا کتابفروش 

ها چندین سال است که مالیات پرداخت می کنند و 
 به رغم معافیتی که برای آنها در نظر گرفته شده این 
دریافت ها انجام می شــود. همین مســائل هر ساله 
موجب شده تا چندین کتابفروشــی تعطیل شده و 
یا تغییر شغل بدهند اما مافیای کنکور هر ساله سود 

بیشتری به جیب می زنند. 
علی رغــم نظــر مخالــف کارشناســان آموزش و 
 پرورش با این گونه مؤسســات و کتاب هــا، اگر به 
نمایشگاه های کتاب کتاب رفته باشید یا حتی سری 
به راسته کتاب فروشــی های خیابان انقالب بزنید، 
می بینید که برخالف گذشــته، حاال شیک ترین و 
بزرگ ترین کتاب فروشــی ها به همین مؤسســات 
آموزشــی و کتاب های کمک درسی اختصاص پیدا 
کرده و ســاختمان هایی که پی درپــی خریداری و 
تجهیز می شوند، نشان از تجارت پرسود کتاب های 
کمک درسی دارد. در این باره، در سال 9۷ گزارشی 
منتشر شد که سود یک موسســه  کنکور در طول 
نمایشــگاه کتاب حدود ۸۰۰ میلیون تومان است. 
حال اگر تنها 1۰ موسســه فعال در این حوزه را در 
نظر بگیریم حداقل ســود حاصل از آنها در دوران 
برگزاری نمایشــگاه کتاب نزدیک بــه 1۰ میلیارد 

تومان می شــود.  اما مجوز این مؤسســات از سوی 
وزارت آموزش و پرورش صادر مي شــود. ورود  این 
مؤسسات به مدارس هم باز با مجوز ادارات آموزش 
و پرورش صورت مي گیرد. پــس  اگر بخواهیم هم 
این گونه به مســئله نگاه کنیــم، وزارت آموزش و 
پرورش این  قدر هم مظلوم نبوده و در چنبره مافیا 
گرفتار نیامده است. بنابراین برخی تصور می کنند 
مافیای کنکور در مؤسسات آموزش کنکور خالصه 
می شــود که آگهی تبلیغات بعضی از آنها شــبانه 
روز در رسانه ملی پخش می شود و وزارت آموزش 
و پرورش مجوز آنهــا را صادر کــرده و زور وزیر به 
مؤسســاتی که خود مجوز داده نمی رسد. از طرفی 
دیگر بر اساس محاسباتي که درباره سود مالي این 
تبلیغات طبق تعرفه هاي مشخص  شده صداوسیما 
براي برنامه هــاي تبلیغاتي کنکور به دســت آمده 
بود، جمع کل 13 برنامه در یک  ساعت، دو  میلیارد  
و  ۲۸9 میلیون  و ۶۰۰ هزار تومــان و جمع کل 13 
برنامه در یــک  ماه، ۵۷۶ میلیــارد  و 9۷۲ میلیون  و 
۲۰۰ هزار تومان براي این ســازمان صدا و ســیما 
درآمد داشته است. بنابراین صدا و سیما نیز شریک 

سودهای کالن این موسسات است. 

معافیت مالیاتی و مالیات ستانی همچنان ناكارآمد و تبعیض آمیز است

معافیت مالیاتی مافیای کنکور در  پوشش انتشاراتی

ماهیت فعالیت موسسات کنکور و کمک آموزشی ربطی به انتشاراتی ها ندارد
حسین کريمي، کارشناس آموزشي

موضوع مافیای کنکور سودهای چند هزار میلیاردی چندین سال است که مطرح شده و مقابله با آن در حد حرف و اظهار نظر است. قطعا مافیای کنکور و کتب آموزشی  وجود دارد و به همین دلیل است که مقاومت های عجیبی در برابر 
حذف کنکور یا  حذف مشق انجام می گیرد. آموزش و پرورش به عنوان نهاد اصلی و متولی برخورد با این موسسات به کالم بسنده کرده و عمال اقدامی انجام نمی دهد. اینکه مافیای کنکور کجاست و چگونه فعالیت می کند را باید از متولی 
اصلی این بحران سوال کرد و با این نشان ها متوجه می شویم که رغبتی برای حذف این مافیا نه از جانب وزارت آموزش و پرورش وجود دارد و نه دولت می خواهد با این پدیده مقابله کند. به هر ترتیب گردش مالی این موسسات بسیار کالن 

است و باید مالیات از آنها گرفته شود.
اینکه از کنار معافیت مالیاتی انتشاراتی ها این موسسات نیز از پرداخت مالیات معاف شده اند توجیه پذیر نیست و اصال ماهیت فعالیت این موسسسات ربطی به انتشاراتی ها ندارد. در شرایطی که تمام صنوف وابسته به کاغذ از نبود کاغذ 
ناراضی هستند و یکی پس از دیگری تعطیل می شوند کسی صدای اعتراض این موسسات را مبنی بر نبود و گرانی کاغذ نشنید و حتی شاهد افزایش کیفیت کاغذ کتب کمک آموزشی نیز بوده ایم. بنابراین با معافیت مالیاتی انتشاراتی ها 
برنده اصلی مافیای کنکور شد که تا به امروز یک ریال مالیات پرداخت نکرده اند. حتی شاهد بودیم که در آستانه بازگشایی مدارس کتب اصلی آموزشی دانش آموزان در بازار کمیاب شد اما فعالیت این موسسات همچنان ادامه داشت و 
کسی شکایتی در هیچ زمینه ای نمی کرد. در این بحبوحه کمبود کاغذ عجیب نیست برخی کتاب های کمک آموزشی به راحتی منتشر می شوند. انگار که دغدغه کاغذ را ندارند و از کاغذ دولتی استفاده می کنند و یا هر مورد دیگری که راه 

را برای فعالیت این دسته از کسب و کارها هموار کرده است. 
این پول که از جیب مردم خارج می شود و اینکه این موسسات نباید مالیات پرداخت کنند دور از ذهن است. مؤسساتي که تقریبا هیچ دستاوردي براي نظام آموزش  و پرورش نداشته اند، اما هر روز فربه تر و پولدارتر مي شوند و سواد دانش آموزان 
را نشانه رفته اند. مقاومت هایی که برای ادامه فعالیت این موسسات وجود دارد همان افراد با همان مقاومت ها موجب شده اند تا این موسسات از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند و خزانه دولت به دنبال اخذ مالیات از دیگر مشاغل که 

به دلیل شرایط اقتصادی حاکم دررکود قرار گرفته اند و درآمد چندانی ندارند، باشد. 

شايلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

طبق نظر کارشناسان فناوری اطالعات، به نظر می رسد 
آنچه تاکنون در قالب ساخت موتور جست وجوی بومی 
در ایران اتفاق افتاده، فقط پوسته ای برای گوگل بوده 
است و به همین دلیل هنگام قطع ارتباط اینترنت، این 
موتورها قادر به جست وجو نبودند.یکی از خدماتی که در 
زیرمجموعه شبکه ملی اطالعات ارائه می شود، موتور 
جست وجوی بومی اســت و در ایران هم فعالیت هایی 
برای این کار انجام شده است؛ اما اگرچه تا پیش از این 
مطرح شده بود که موتورهای جست وجوی بومی فاصله 
معناداری با گوگل دارند، اما با قطع شــدن اینترنت در 
روزهای گذشــته و عدم دسترسی به گوگل، مشخص 
شد که همین موتورهای جست وجو هم تنها در قالب 
پوســته ای برای گوگل فعالیت می کردند و در غیاب 
اینترنت، کاری از دستشــان برنمی آید. در این راستا، 
آرش محمدی، کارشناس فناوری اطالعات با اشاره به 
فعالیت موتورهای جست وجوی بومی در زمان قطعی 
اینترنت بیان کرد: اتفاقات این روزها نشان می دهد ما 
 API موتور جست وجوی ملی نداشتیم و این موتورها از
گوگل اســتفاده می کردند، زیرا با قطع شدن اینترنت 
و از دسترس خارج شــدن گوگل، نتایج عجیبی نشان 
می دادند، یا شاهد نتایجی مانند صفحه های ویکی پدیا 
بودیم که در دسترس نبود و یا نتایجی که کامال بی ربط 
بودند.وی در پاســخ به این که آیا امــکان کمتر کردن 
آسیب های وارده در شرایط قطعی اینترنت وجود دارد، 
گفت: در دنیای فنی، نشد نداریم، اما باید هزینه و فایده 
فعالیت ها مشخص شــود و دیگر این که موضوع مانند 
اختراع دوباره چرخ است. چند کشور در دنیا بودند که 
نیاز داشــتند گوگل را دوباره بســازند؟ و این که آیا ما 
ظرفیت فنی، علمی و مالی الزم برای این که بخواهیم 

چیزی در قامت گوگل بسازیم را داریم یا نداریم؟
این کارشــناس فناوری اطالعات با اشــاره به وجود 
موتورهای جست وجو در کشــورهای دیگر بیان کرد: 
برای مثال یاندکس در روسیه، یک اکوسیستم کامل را 
ایجاد کرده با یک مدیریت پروژه قوی و واقعی و نیامده 
که همان گوگل را در یک پوسته ارائه دهد. یاندکس یک 
اکوسیستم کامل با یک راهبری واحد است که شامل 
نقشه، جهت یابی، ترابری، تاکســی اینترنتی و موتور 
جست وجو می شود. البته این کار هم چندین سال طول 
کشیده است.محمدی خاطرنشــان کرد: با وجود این، 

حتی همان یاندکس هم ادعا نمی کند که به یک موتور 
جست وجوی کامل در مقایسه با گوگل رسیده است. این 
در حالی است که آنچه تاکنون در ایران اتفاق افتاده، فقط 
پوسته ای برای گوگل بوده است که هنگام قطع ارتباط 
با گوگل، قادر به جســت وجو نبودند؛ مانند نمونه های 
داخلی تلگرام از هاتگرام و طالگرام که پوسته های تلگرام 
بودند؛ به این ابزارها نمی توان عبارت ملی اطالق کرد. وی 
با بیان این که ساخت ابزارهایی مانند موتور جست وجو 
یک شبه این اتفاقات نمی افتد، افزود: همان یاندکس هم 
سال های سال کار کرده و بعد در فازهای مختلف به این 
مرحله رسیده است، از همه مهم تر این که به عنوان یک 
اکوسیستم به آن نگاه می شود. اپ یاندکس را که نصب 
کنید برای تاکسی به نقشه، جهت یابی و جست وجو هم 
لینک می شــود، اما ما در ایران هر کدام را یک جزیره 
مستقل می بینیم و اکوسیستمی دور آن نیست که این ها 

را با هم لینک و یک چرخه ایجاد کند.
محمدی با بیان این که اگر قرار است موتور جست وجو 
ایجاد کنیم، بــازار این موتور جســت وجو نباید فقط 
ایران باشــد، افزود: در گام اول باید حداقل کشورهای 
فارسی زبان هم باشــند و از آنجایی که زبان فارسی از 
نظر حروف به عربی نزدیک است، بازار دوم آن می تواند 
حتی عرب زبان ها باشد. ما باید عالوه بر مارکت خومان، 
حداقل برای کشورهای فارسی زبان و عربی زبان منطقه 
هم راه حل ببینیم و آن ها را به خود وابسته کنیم اما ایجاد 
چنین اختالالتی، اعتماد آن ها و ایمنی کسب وکار را به 
خطر می اندازد. خیلی از کسب وکارهای ما بازارشان فقط 
ایران نیست و ارزآور هستند و چنین قطعی هایی باعث 
می شود اعتماد این کارفرماها و مشتریان این سرویس ها 
هم به خطر بیفتد. این کارشــناس فناوری اطالعات با 
بیان این که استفاده از سرویس های محدود داخلی در 
برابر زیانی که به کسب وکارها وارد شده، قابل مقایسه 
نیست، گفت: زیانی که به استارت آپ ها و شرکت های 
فعال در حوزه آنالین وارد شده، قطعا به مراتب بیش تر 
است. ما وقتی در حوزه تولید علم و صادرات آن صحبت 
می کنیم، وقتی درباره تالش برای این حرف می زنیم که 
امنیت خودمان را به کشورهای دیگر گره بزنیم که در 
کسب وکار و تجارت به ما نیازمند باشند، چنین اقداماتی 
که اینترنت را مختل می کند، در کسب وکارها ریسک 

عجیب و ماندگاری ایجاد می کند. 

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران معتقد 
اســت مبارزه واقعی با کاالی قاچاق با معدوم کردن 
آنها یا برگشت دادن شان میسر می شود، زیرا در غیر 
این صورت، کاالهای قاچاق بخشی از سهم بازار را در 
اختیار گرفته و جایگزین تولیدات داخلی می شوند.

حبیب اهلل انصاری افزود: در مبارزه با کاالی قاچاق، 
هدف ضبط ایــن کاالها یا دســتگیری قاچاقچیان 
نیســت، بلکه جلوگیری از ورود این کاالها به بازار 

است.
وی بیان داشــت: اگر این کاالها با هــر عنوان وارد 
چرخه بازار شــوند، مبارزه با قاچاق اتفــاق نیفتاده 
اســت، همچنین در برخی موارد شــاهدیم عده ای 
خواهان فروش ایــن کاالها با قیمت هــای نازل به 
خانواده های با قدرت اقتصادی پایین هســتند که با 
این موضوع نیز مخالفیم.انصاری بیان داشت:  هرچند 
از ابتدای سال 9۷ ورود لوازم خانگی خارجی به کشور 
ممنوع شده، اما با گشتی در بازار متوجه وجود تعداد 
زیادی از برندهای خارجی در فروشــگاه ها هستیم 
که همگــی قاچاق هســتند. وی در ادامــه، کمبود 
نقدینگی را بــه عنوان یکی از مهمترین مشــکالت 
واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی برشمرد و گفت:  
موضوعی که موجب تشدید این مسئله شده، خرید 
مواد اولیه ای مانند فوالد، مس، آلومینیوم و غیره به 
صورت نقدی و دریافت آنها تا چند ماه بعد است.این 
مقام صنفی معتقد است فوالد نباید از طریق عرضه 
در بورس به خریداران فروخته شــود، زیرا عده ای با 
قیمت های باال آنها را خریده و پس از آن با قیمت های 
باالتر به تولیدکنندگان می فروشــند. وی پیشنهاد 
داد که واحدهــای فوالدی، پتروشــیمی و غیره که 
تامین کننده مواد اولیه تولیدکنندگان هستند، این 

مواد را ابتدا به تولیدکننــدگان فروخته و مازاد آنها 
را از طریــق بورس عرضه کنند.انصــاری، همچنین 
تولیدات زیرپله ای و بی نام و نشان از سوی واحدهای 
فاقد پروانه بهره برداری و تولید را از دیگر مشــکالت 
مهم صنعت لوازم خانگی برشمرد. وی به نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اشاره کرد که اواخر 
آبان ماه به میزبانی تهران و با شــعار »بازارها باید از 
مرزها بگذرد« برگزار شد و گفت:  عبور از مرزها فقط 
یک شعار نیســت، بلکه با دیدگاه ارتقای کیفیت در 
بهینه کردن مصرف سوخت، ارتقای کارایی، زیبایی، 
سهولت اســتفاده، تضمین کیفیت و خدمات پس از 
فروش دست یافتنی است و امروز بسیاری از برندهای 
ایرانی چنین کیفیتــی دارند.دبیرکل انجمن صنایع 
لوازم خانگی ایران، همچنین به بازگشت تولید لوازم 
خانگی با برندهای ایرانی به جای برندهای سامسونگ 
و ال.جی گفت:  این موضوع عالوه بر کمک به تولید و 
اشتغال کشور، تامین کننده نظر مشتریانی است که 
مایل به استفاده از این برندها هستند. مطابق آمارهای 
رســمی وزارت صنعت، معدن و تجــارت، از ابتدای 
امســال تا پایان مهرماه ۶۸۴ هزار و ۲۰۰ دســتگاه 
یخچال و فریزر در کشــور تولید شد که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال رشد 9.۴ درصدی داشته است.
در بازه زمانی یاد شده ۵۷9 هزار و ۶۰۰ دستگاه کولر 
آبی تولید شد که رشد 3.۸ درصدی نشان می دهد.
همچنین تولید ماشین لباسشــویی در این مدت به 
3۵۴ هزار و 3۰۰ دستگاه رســید که در همسنجی 
با پارسال رشــد 13.1 درصدی داشــته است.تولید 
تلویزیون در این مدت اما با افت همراه بود، به طوری 
که در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته با کاهش 

۵.3 درصدی به 39۰ هزار و 3۰۰ دستگاه رسید.

دبیر انجمن واردکنندگان برنــج گفت: قیمت برنج 
در بازار های جهانی 1۵ درصد کاهش یافته و با ثبت 
سفارش جدید پیش بینی می شود که در بازار داخل 
هم کاهش یابد. مسیح کشاورز درباره آخرین وضعیت 
ترخیص برنج های دپو شــده در انبارها اظهار کرد: با 
توجه به بورکراسی های پیچیده اداری، ترخیص برنج به 
کندی انجام می شود و امیدواریم با واردات جدید شاهد 
کاهش بوروکراسی ها و سرعت بیشتر کاال به بازار باشیم.
وی افزود: با حمایت دولت از واردکنندگان و کاهش 
بوروکراســی های اداری این آمادگی از طرف بخش 
خصوصی وجود دارد که به سرعت نیاز کشور را تامین 
کند تا شاهد کاهش قیمت برنج خارجی در بازار باشیم.

کشــاورز در واکنــش پیرامون انتقــاد دبیر انجمن 
تولیدکنندگان مبنی بر افزایش واردات برنج در چند 
ماهه نخست سال گفت: اگرچه مسئوالن امر انتقاداتی 
نسبت به واردات برنج در پی افزایش تولید داخل دارند، 

اما بازار برنج ایرانی ارتباطی به برنج خارجی ندارد چرا 
که با ممنوعیت واردات در فصل برداشت باید بازار برنج 
داخل به رونق می رســید.دبیرانجمن واردکنندگان 
برنج با اشاره به اینکه بازار برنج داخل و خارج را نباید 
به یکدیگر گره زد، بیان کرد: طبق اذعان مسئوالن اگر 
افزایش تولید در بازار برنج تاثیر گذار بود، قیمت برنج 
پاکستانی و هندی به دنبال عرضه کافی محصول نباید 
افزایش می یافت.وی با بیان اینکه اقشار متوسط روبه 
باال برنج ایرانی مصرف می کنند، افزود: با وجود آنکه 
۶ دهک مردم برنج خارجی مصرف می کنند، از این 
رو بازار برنج ایرانی و خارجی هیچ ارتباطی به یکدیگر 
ندارد و اگر مسئوالن به دنبال کاهش واردات هستند، 
از این رو باید تالش کنند تا قیمت برنج ایرانی را به برنج 
خارجی برسانند تا قدرت خرید مردم افزایش یابد، در 
غیر این صورت برنج ایرانی همچنان کاالی لوکس در 

سبد خانوار به شمار می رود. 

و  بومــی   خدمــات 
اپلیکیشن هایی که در داخل 
کشــور راه اندازی و توســعه 
پیدا کرده اند، در نبود اینترنت 
جهانی و با وجود اعالم تحقق 
۸۰ درصدی شبکه ملی اطالعات در ارایه خدمات موفقیت 
 زیادی نداشــتند. بنابراین شــبکه ملی اطالعات بستر 
قابل اتکایی برای ارائه خدمات به کاربران به شمار نخواهد 
رفت و این واقعیت بر همگان آشکار شد که ارایه خدمات 
داخلی و بومی به اینترنت جهانی وابسته است و قطعی 
اینترنت بین الملل می تواند حق فعالیت را از آنها بگیرد 
در صورتی که در عمل نباید وابستگی وجود داشته باشد 

و شبکه ملی اطالعات می توانست در صورت تحقق کامل 
اجازه فعالیت را به خدمات بومی بدهد. متاسفانه همین امر 
موجب شد تا سهم آی سی تی در اقتصاد آنطور که انتظار 
می رفت تحقق پیدا نکند. تحقق شبکه ملی اطالعات و 
 کاهش وابستگی خدمات بومی و داخلی به اینترنت جهانی 
میتواند موجب افزایش چشــمگیر سهم آی سی تی در 
اقتصاد کشور شود. اولین گزارش تولید شده در خصوص 
سهم آی ســی تی در اقتصاد کار مشترکی است که بین 
وزارت ارتباطات و مرکز آمار ایران در سال 9۷ انجام شد. 
براساس آمارگیری سال 9۵ تنها سهم بخش هسته آی 
سی تی کشور در تولید ناخالص داخلی ایران 1.۵۲ درصد 
برآورد شده است. اما اگر بخشهای دیگر اقتصاد دیجیتال 
را به آن اضافه کنیم مانند تجارت الکترونیک، بانکداری 
الکترونیک و ســایر خدمات دیگر را به آن اضافه کنیم، 
این رقم بیشتر خواهد بود البته وزارت ارتباطات در سال 

9۸ به دنبال این اندازه گیری اســت. اما براساس آخرین 
گزارش سال ۲۰19 مجمع جهانی موبایل گردش مالی 
کل اکوسیستم صنعت مویایل و زیرمجموعه های آن)که 
بخش اعظم صنعت آی سی تی را تشکیل میدهد( در دنیا 
39۲۰ میلیارد دالر است که اگر سهم آن را از کل اقتصاد 
دنیا که حدود ۷۷ تریلیون دالر اســت در نظر بگیریم، 
۴.۶ درصد اقتصاد جهانی را شــامل می شود و می توان 
گفت اندازه این صنعت معادل اقتصاد کشوری همچون 
آلمان اســت. البته جایگاه صنعت آی سی تی، موبایل و 
زیرمجموعه های آن در کشورهای مختلف متفاوت و از 

۰/۵ تا 1۲ درصد است.
در ســند تبییــن الزامات شــبکه ملی اطالعــات نکته 
ای هســت که اعالم می کند شــبکه ملی اطالعات زیر 
شبکه های اختصاصی دارد و هر کسی هم بخواهد شبکه 
 اختصاصی ایجاد کند باید این امکان برایش مهیا باشد. اما 

شبکه هایی که در کشــور وجود دارند دو گروه هستند. 
یک گروه شبکه ای اســت که با user end  ارتباط دارند 
و خدمات به مصرف کننده نهایی می دهند و گروه دیگر 
شبکه های حساس و حیاتی هستند. شبکه های حساس و 
حیاتی باید از درگاه ایمن داخلی رد شوند و نباید از تجهیزات 
مشترک استفاده کنند چراکه اگر یک زمانی اتفاقی افتاد 
 که خواستیم شــبکه های حســاس و حیاتی را از دیگر 
شبکه ها جدا کنیم نباید خللی در فعالیت شان ایجاد شود. 
این شــبکه های حســاس و حیاتی ویژگی های دیگری 
 نیز دارند. اگر زمانی الزم شــد که این شــبکه ها از دیگر 
شبکه ها جدا بشــود در آن گروه از خدمتی که وابسته به 
دیگر شبکه ها نیست نباید اخالل ایجاد کند. یعنی خدمات 
داخلی نباید به قطعی اینترنت وابســته باشند. بنابراین 
تفکیک شبکه های حساس و حیاتی از دیگر شبکه ها باید 

در راس امور قرار داشته باشد.

ارائه خدمات داخلی به قطعی اینترنت جهانی  وابسته است

افزایش سهم آی سی تی در اقتصاد با تحقق شبکه ملی اطالعات

توسعه سهم ICT در اقتصاد به عنوان موتور محرک توسعه 
رسول سرائیان، دبیر کل سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور

کاهش وابستگی به شبکه اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن یکی از اهدافی بوده که در بدو راه اندازی و در ادامه سیر تکاملی شبکه ملی اطالعات به آن تاکید شده است. اما تا به اینجای کار تنها موردی که تحقق پیدا 
نکرد کاهش وابستگی به اینترنت جهانی بوده تا جایی که خدمات داخلی که در ایران راه اندازی و شروع به خدمات دهی کرده اند هم به جای فعالیت بر بستر شبکه ملی اطالعات با اینترنت جهانی کار می کنند و در نبود اینترنت جهانی از فعالیت 
بازمی مانند. این در حالی است که با قطع اینترنت جهانی هم شبکه ملی اطالعات باید به کارکرد خود ادامه دهد و اگر زیرساخت های این شبکه به درستی تنظیم شده و دیتا سنترهای قوی در کشور وجود داشت، نباید کسب و کارهایی که بر 
بستر اینترنت فعالیت می کنند دچار خسارت می شدند. تمام این اتفاق ها اما افتاد. از طرفی دیگر، هدف مهم دیگری که باید برای تحقق شبکه ملی اطالعات از آن نام ببریم افزایش کسب و کار دیجیتال و توسعه سهم ICT در اقتصاد و استفاده 
از آن به عنوان موتور محرک توسعه است. اتفاقی که نیفتاده و تالشی نیز برای تحقق آن دیده نمی شود. ایران به شدت این پتانسیل را دارد تا سهم صنعت آی سی تی را در اقتصاد افزایش دهد و حتی به دو تا سه برابر سال 9۵ برساند. اما الزمه 

آن تحقق شبکه ملی اطالعات، سیاست گذاری های درست، برنامه ریزی برای توسعه دولت الکترونیک، هوشمندسازی شهرها، تحول دیجیتال در صنایع مختلف است. در این شرایط است که می توان جایگاه این صنعت را در اقتصاد ارتقا داد.

شايلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بازار برنج ایرانی و خارجی ارتباطی به یکدیگر ندارد

افت ۱۵ درصدی قیمت برنج خارجی

اجناس قاچاق باید معدوم شده یا برگشت داده شوند

نتایج جستجوگرهای بومی كه كامال بی ربط هستند

 ناکارآمدی موتورهای جستجوی بومی
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آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، برابر رای شماره 1398603100060122300 مورخ 98/08/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام زهره زمانی فرزند بهرام، ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 51960 
متر مربع پالک ثبتی 231 فرعی از 8 اصلی بخش 10 ثبت نور  واقع در انارجار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد. در صورتی که 
اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

م الف : 98/160/10935
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/30

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور
صفر رضوانی گیل کالئی

ان
م ر

براي موفقيت، چيزي بيشــتر از نظم وانضباطي ساده و جي
تمرين روزانه نياز نيست. 

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

نوروزی:
احداث خط دو مترو مسیر برابری مردم از امکانات 

را فراهم می كند
شــهردار اصفهان گفت: در مسیر 
خط دو متروی اصفهان، محله های 
کمتر برخوردار شهر از این امکانات 
بهره مند خواهند شد و با تحقق این 
مهم شــهرداری را در مسیر برابری 
واقعی بــرای بهره مندی مــردم از 
امکانات شــهری قــرار می دهد.به 
گزارش خبرنگار ما از اصفهان، قدرت اهلل نوروزی در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« اظهارکرد: 
طبق وعده داده شده، روزهای پایانی هفته گذشته TMB جدید خط دو متروی اصفهان به قطر 
9.9 متر از طریق حمل بار ترافیکی وارد شهر شد و در محل احداث ایستگاه کهندژ استقرار یافت.
وی افزود: در حال حاضر دستگاه های حفار، زیر زمین در سمت شرق خط دو متروی اصفهان 
)در خیابان زینبیه( در حال حفاری است که ورود دستگاه حفار جدید و آماده سازی آن برای آغاز 
حفاری از جبهه غربی خط دو متروی اصفهان، از چند ماه قبل برنامه ریزی شده بود که امیدواریم 
بتوانیم خط دو مترو را زودتر در اختیار مردم قرار دهیم.شــهردار اصفهان با بیان اینکه خط دو 
متروی اصفهان دو سمت شــرق و غرب اصفهان )از زینبیه و دارک تا خیابان کهندژ و حوالی 
خمینی شهر( را به هم متصل می کند تا مردم این مناطق از خدمتی بزرگ برخوردار شوند، تصریح 
کرد: خط دو متروی اصفهان پروژه محرک توسعه برای دارک و زینبیه در شرق و شمال شرقی 
شهر و کهندژ و رهنان در غرب اصفهان خواهد بود و این اتفاق امکانات شهری را به صورت عادالنه 
در نقاطی که مترو از آنها عبور می کند، توزیع خواهد کرد.وی خاطرنشان کرد: در مسیر خط دو 
متروی اصفهان، محله های کمتر برخوردار شهر از این امکانات بهره مند خواهند شد و تحقق این 
مهم شهرداری را در مسیر برابری واقعی برای بهره مندی مردم از امکانات شهری قرار می دهد.
شهردار اصفهان با اشاره به آلودگی هوای شهر اصفهان، گفت: آلودگی هوا در هفته گذشته باعث 
تعطیلی مدارس شد و امروز نیز تمام مهدکودک ها و تعدادی از مقاطع تحصیلی به دلیل آلودگی 
هوا تعطیل شدند، بنابراین راه اندازی مترو و استفاده از آن برای شهر و پاکی هوا بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه در حال حاصر روزانه 100 هزار نفر از شهروندان اصفهانی برای انجام سفرهای 
درون شهری خود از مترو استفاده می کنند، اظهارکرد: از شهروندان انتظار می رود از وسایل حمل 
ونقل عمومی به ویژه خط یک مترو که نواقص آن بر اثر ناآرامی های اخیر به طور کامل رفع و در 
اختیار شهروندان قرار گرفته، استفاده کنند تا شاهد کاهش آلودگی هوای باشیم و شهروندان 

زندگی راحت تری تجربه کنند.

تعمیرات اساســي مجتمع بنزين سازي شركت 
پااليش نفت اصفهان پايان يافت

تعمیرات اساســي مجتمع بنزین 
ســازي شــرکت پاالیــش نفت 
اصفهان که بهمن ماه ســال 1394 
به صورت رســمي راه اندازي شده 
بود، براي نخستین بار انجام گرفت 
و خوشــبختانه بــه نحــو مطلوب 
در کمتر از زمان  پیش بیني شــده  
پایان یافت.به گزارش خبرنگار ما از 
اصفهان،علیرضا قزویني زاده با اعالم این خبر گفت: از آنجایي که این مجتمع براي نخستین بار 
مورد تعمیرات اساسي قرار مي گرفت و ممکن بود به دالیلي همچون شرایط استقرار، ارتفاع و 
فشردگي تجهیزات،  کار را با چالشهایي روبرو کند زمان انجام تعمیرات به سختي قابل برآورد 
بود.مدیر نگهداري  وتعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه  برودت هوا در مدت 
انجام تعمیرات، گاهي به 7 درجه منهاي صفر مي رســید، افزود: از دالیل دیگر افزایش زمان 
پیش بیني، مي توان به عدم امکان تامین تجهیزات و اجناس مورد  نظر تعمیرات اساسي، نیاز 
به استفاده از ابزار آالت و و سایل تعمیراتي و تامین آن از پاالیشگاه هاي دیگر  اشاره کرد. ضمن 
اینکه با توجه به نصب برخي تجهیزات در ارتفاع، احتمال ریسک و  اتالف زمان بیشتري  براي 
تعمیرات انتظار مي رفت.  با این وجود علیرغم پیش بیني ها، واحد NHT  که تعمیرات اساسي 
آن 22 روز تخمین زده شــده بود با  9 روز، واحدCCR که 24 روز پیش بیني شده بود با 4/5 
روز و واحد آیزومریزاسیون که 22 روز پیش بیني شده بود با 1/5 روز  صرفه جویي در زمان، در 
مدار سرویس قرار گرفتند.    وي  مهمترین کارهاي ویژه اي  را  که در تعمیرات اساسي مجتمع 
بنزین سازي انجام شد، برشمرد:  کالیبراسیون اندازه گیر سطح رآکتورهاي واحد احیاي مدام 
و تعویض Gamma  Ray Source، نصب ولو براي پیشگیري از بروز حوادث احتمالي روي 
کولرهاي هوایي E-72102 ، با توجه به عدم تامین باندلهاي ســفارش گذاري شده در سال 
1396، اصالح و بهبود )modification( سطوح آب بندي مبدل E-7312A/B ، اصالح و 
بهبود )modification( سطوح آب بندي مبدل E-7319A/B وتعویض کامل تیوب باندل 
E-72204 و.....قزویني زاده در بخش دیگري از سخنان خود گفت: بدون شک آنچه موجب 
شد که واحدهاي مجتمع بنزین سازي در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت انجام شود 
تا  یکي از مهمترین واحدهاي تولید سوخت شرکت راه اندازي مجدد گردد، تعهد و  تالش همه 
جانبه  همکاران این شرکت بود که به حق قابل تقدیر است.گفتني است با بهره برداري از مجتمع 
بنزین سازي از 4 سال گذشته، شرکت پاالیش نفت اصفهان روزانه حدود 12 میلیون لیتر بنزین 
یورو4 تولید مي کند و براي توزیع در جایگاههاي سوخت کشور، به شرکت ملي پخش فرآورده 

هاي نفتي تحویل مي دهد.  
      

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:
 16پروژه محرک توســعه برای اجــرا در مناطق 

15 گانه و ناژوان به تصويب رسید
معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان گفت: 16 پروژه محرک توسعه 
برای اجرا در مناطق 15 گانه شــهر 
اصفهان و ناژوان بعد از بررسی از سوی 
مدیران شــهری و اساتید دانشگاهی 
مورد ارزیابی و تایید کمیسیون تلفیق 
شورای شــهر اصفهان قرار گرفت.به 
گزارش خبرنگار ما از اصفهان، سید احمد حسینی نیا در حاشیه سی و ششمین نشست راهبردهای 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، با بیان اینکه محورهای این نشست در حوزه شهرسازی 
به پروژه های محرک توسعه می پردازد، اظهار کرد: پروژه های محرک توسعه شهر اصفهان طبق 
طرحی که شورای شهر تدوین و طراحی کرده بود از خرداد ماه 97 در دستور کار معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان قرار گرفت.وی افزود: در ابتدا در همین راستا کارگاه آموزشی با حضور 
مدیران مناطق شهری و روسای ادارات برای معرفی پروژه ها برگزار شد.معاون معماری و شهرسازی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در مرحله بعد ارزیابی پروژه های محرک توسعه صورت گرفت و ترکیبی 
از یک تیم اجرایی و دانشگاهی برای اولین بار در شهرداری اصفهان پروژه هایی که قرار بود با عنوان 
محرک توسعه در دستور کار قرار گیرد را ارزیابی کردند.وی با اشاره به اینکه در گام بعدی این پروژه 
ها غربال و بخشی از آنها تایید شد و بخشی نیاز به بازنگری داشت، گفت: در نهایت تیمی از معاونت 
شهرسازی که ترکیبی از حرفه مندان و اساتید دانشگاه بودند، در مناطق حضور پیدا کردند و تدقیق 
نهایی و ارزیابی مجدد پروژه های محرک توسعه صورت گرفت و نهایتا 15 پروژه برای مناطق و یک 
پروژه برای ناژوان تعریف شــد و نتایج آن در مهرماه 98 به کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر 
گزارش داده شد.حسینی نیا تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق شورای شهر به این جمع بندی رسیدیم 
که نتایج این ارزیابی ها در مرحله اول که تعریف پروژه ها بود به نمایش گذاشته شود، تا بتوانیم کار 
مشترک بین آکادمی شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه شیخ بهایی و دانشگاه شهید اشرفی را 
در قالب همراهی و همیاری دانشگاه و مدیریت اجرایی رقم بزنیم. این مقوله را همواره به عنوان حلقه 
ای مفقوده در مدیریت اجرایی شهر احساس می کنیم که نیاز داریم از دانشگاه ها به کمک مدیریت 
شهری بیایند و امروز با برگزاری این نشست این اتفاق به بهانه روز جهانی شهرساز رقم خورد.وی با 
اشاره به استقبال خوب از این نشست در بخش دانشجویی و مدیریت اجرایی شهر، اظهار کرد: امیدوارم 
امروز با توجه به تجربه خوب رونمایی از پروژه های محرک توسعه، نشست های از این گونه که بخش 
 دانشگاهی در کنار مدیران اجرایی شــهر در مورد پروژه ها نظر دهند، تداوم یابد و شاهد اصفهانی 

آبادتر باشیم.
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پیگیري هــاي  براســاس 
»کســب وکار« روز سه شنبه 
خبر رسید که شــش سایت 
)نام این سایت ها نزد روزنامه 
»کسب وکار« محفوظ است( 
به درخواســت اتحادیه کســب وکارهاي مجازي مسدود 
شده اند. این در حالی بود که دسترسي به این سایت ها حتي 
از طریق فیلتر شــکن هم امکان پذیر نبود. از روز سه شنبه 
برخي از کسب وکارهاي آنالین با انتشار تصویري از شروع 
فیلتر برخي سرویس هاي آنالین به دلیل نداشتن مجوز از 
اتحادیه کسب وکارهاي مجازي خبر مي دهند؛ اما باید دید 

قضیه از چه قرار است؟
بیایید از سمت دیگری به قضیه نگاه کنیم. قطعاً شما نیز 
مانند سایر مردم نمی توانید به هر ســایتی برای خرید و 
فروش اطمینان کنید؛ ولی به ادعای اتحادیه کسب وکارهای 

مجازی، اگر آن کسب وکار آنالین مجوزهای مربوطه را از 
اتحادیه دریافت کند شما می توانید در صورت بروز مشکل 
به اتحادیه شکایت کنید و آنها پیگیر شکایات شما خواهند 

بود. 
تعدادی از این ســایت ها که در حال حاضر فیلتر شده اند، 
اعتراض کرده بودند کــه: »یک هفته از قطــع اینترنت 
در کشــور به دلیل ناآرامي ها نگذشــته که سایت مان به 
درخواست اتحادیه کسب وکارهاي مجازي فیلتر شده است. 
در پیگیري هایي که از سایت کمیته  فیلترینگ انجام دادیم 
مشخص شــده که این اتحادیه به دلیل اینکه از آنها مجوز 
فعالیت نگرفته ایم درخواست مسدودسازي ما را داده اند. 
از آنجایي هم که ســرور ما در داخل کشور است حتي با 

فیلترشکن هم امکان دسترسي به سایت وجود ندارد.«
این اتفاق باعث شــد برخی خبرگزاری ها و سایت ها این 
شــائبه را مطرح کنند که فیلتر کســب وکارهاي آنالین 
به دلیل نداشتن مجوز از ســمت اتحادیه کسب وکارهاي 
مجازي است و این فیلترینگ در حالی صورت می گیرد که 
طي سال هاي گذشته این اتحادیه یکي از منتقدان اصلي 

فیلتر این سرویس ها از سمت نهادهاي دولتي و قضایي بوده 
است. در نظر اول این شائبه به ذهن خواهد رسید؛ ولی بر 

آن برآمدیم تا از عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی پاسخی برای این سوال بیابیم.

بیش از 3 هزار شکايت به اتحاديه كسب وكارهای مجازی  رسیده  است

انگشت اتهام  به  سمت اتحادیه  کسب وکارهای مجازی
عضو هیات مديره اتحاديه در گفتگو با »كسب وكار« تايید كرد

مسدود شدن كسب و كارهاي مجازي به حکم اتحاديه
مینا حسینی

News kasbokar@gmail.com

اتحادیه پیگیر حقوق مردم است
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی

تعدادي از کسب وکارهای مجازی روز سه شنبه فیلتر شدند. کسب وکارهایي که دارند فعالیت صنفي مي کنند طبق قانون باید جواز کسب بگیرند. اگر در فضاي مجازي هم فعالیت مي کنند باید از اتحادیه کسب وکارهاي مجازي مجوز بگیرند. این ابزار 
در اختیار اتحادیه هست؛ یعني مجوز بدهد. در حال حاضر یک سري کسب وکارهاي مجازي براي دریافت مجوز مراجعه مي کنند و یک سري این کار را نمی کنند. یک سري گروه هاي خاص و حساس هستند مثاًل کسب وکارهایي هستند که شکایت 
از آنها شده و آنها پاسخگوی شکایت صورت گرفته نیستند و به تبع مردم هم درگیر موضوع شده اند و سازمان هاي مختلف مانند اتاق اصناف، وزارت صمت و... ورود مي  کنند و پیگیر این موضوع مي شوند که چرا کسب وکار مربوطه پاسخ نمي دهد. 
نهایتاً اخطارهاي الزم و تذکر به آن کسب وکار داده مي شود که پاسخ مردم را بدهید و پول مردم را برگردانید؛ اما برخي از این کسب وکارها در پاسخ دهي تعلل مي کنند و پاسخ نمي دهند و تخلف مي کنند. ما به عنوان اتحادیه این صنف اجازه نداریم 
که دست روي دست بگذاریم و ساکت بنشینیم. اگر آن سایت مجوز داشته باشد روي آن نظارت داریم که چه اتفاقاتي مي افتد و اگر مجوز نداشته باشد ماده 27 قانون نظام صنفي کشور را اعمال مي کنیم که جلوي فعالیت آن به صورت موقت گرفته 
مي شود تا به اتحادیه مراجعه کند و پاسخگو باشد. به محض اینکه پاسخگو بود و جواب شکایات را بدهد و هم اینکه مجوز خود را از اتحادیه دریافت کند رفع فیلتر خواهد شد. این اتفاق نیز براي این تعداد سایت براي چند ساعت افتاد و سپس این 
سایت ها رفع فیلتر شدند. درباره این سایت ها دو موضوع مطرح است؛ یکي بحث شکایت است که آن اتفاق مي افتد و بحث دیگر هم این است که یک سري فعالیت هایي هست که جزو گروه هاي حساس است و یک شائبه هایي مانند فروش کاالي 
قاچاق پیش مي آید که این گروه قوانین شفاف و روشني ندارد و منجر مي شود به اینکه مشکالتي براي کسب وکارها ایجاد کند یا اتفاقاتي از این دست بیفتد. در این حالت هم به این کسب وکارها اعالم مي شود که براي دریافت مجوز اقدام کنید تا 
فعالیت شما قانوني باشد و تحت نظارت بازرسي قرار بگیرید. ضمنا خودتان کمک کنید اگر کسب وکارتان و موضوع فعالیت تان نیاز به دستورالعمل یا قانون جدیدي دارد دستورالعمل آن را با همکاري اتحادیه بنویسید تا این موضوع کامال قانوني شود 
و کسب وکارتان بتواند بدون مشکل فعالیت خود را ادامه بدهد. رویکرد اتحادیه کسب وکارهاي مجازي همیشه حل مشکالت کسب وکارهاي مجازي بوده و 98 درصد شکایات و موضوعاتي که پیش مي آید خوشبختانه با همکاري خود سایت ها حل 
مي شود و گرفتاري براي این موضوع به وجود نمي آید؛ ولي برخي هم همکاري الزم را ندارند یا نمي خواهند داشته باشند یا پاسخگو باشند. این سایت ها باید توجه داشته باشند که اعتماد باید از سوي مردم جلب شود. خیلي از وب سایت ها درست عمل 
مي کنند و ما به عنوان یک کسب وکار نباید فضا را به سمتي ببریم که ایجاد مشکل کنیم و مردم دیگر مثل سابق به کسب وکارهاي آنالین اعتماد نکنند. اتحادیه نمي تواند چشم خود را بر تخلفات بپوشد. اتحادیه مسئول است هم در برابر کسب وکارهاي 
عضوش و هم در برابر کاربران و هم در برابر سازمان هاي نظارتي زیرا اتحادیه تشکیل شــده که این موضوعات را رفع و حل کند. ما سال گذشته نزدیک به 2500 نامه زدیم در حمایت از کسب وکارهاي مجازي به سازمان هاي مختلف، چه عضو ما 
بودند و چه عضو ما نبودند. چند روز پیش یک سایت گردشگري شاکي خصوصي داشت و عضو ما هم نبود و مجوز از اتحادیه نداشت. یک سازمان دولتي از آن سایت شکایت کرد و ما به عنوان اتحادیه ورود کردیم و مشخص شد این شکایت، شکایت 
نابه جایي است. ما با همکاري دادستاني آن سایت را رفع فیلتر کردیم. چنین اتحادیه اي که آن چنان در حال فعالیت براي تسهیل فضاي کسب وکار است قطعا جزو برنامه اش نیست که جلوي فعالیت کسب وکارها را بگیرد؛ اما چنین موضوعاتي نیز 
پیش مي آید. با شکایاتي که از طرف مردم داشتیم در همین چند مدت اخیر صدها میلیون تومان توانستیم پول مردم را زنده کنیم. باالخره این کار کمي نیست و مردم هم رضایت پیدا کردند. بیش از 3 هزار شکایت پیش آمده است. برخي از افراد نیز 
در این فضا اخبار کذب منتشر مي کنند و تحلیل هاي غیرمنصفانه انجام مي دهند؛ ولي کارنامه اتحادیه کامال مشخص است. این رویکرد، رویکردي است که از اتحادیه انتظار مي رود و ما هم همچنان پاي کار کسب وکارها هستیم. امیدواریم که این 

اتفاقات پیش نیاید؛ ولي به کسب وکارهایي نیز که مجوز ندارند اعالم مي کنیم که اگر شکایتي شد و مواردي پیش آمد خواهشا پاسخگو باشند و نگذارند که کار به جایي برسد که مردم به چندین جا شکایت کنند و دیگر نشود موضوع را جمع کرد. 
یکي از شرایط فعالیت کسب وکارهاي مجازي این است که از اتحادیه مربوطه مجوز دریافت کنند و شما هرگونه فعالیت صنفي در کشور بخواهید انجام بدهید باید مجوز دریافت کنید. این اساس و قانون یک نظام صنفي است؛ حاال اگر کسب وکارها 
آفالین باشد از اتحادیه هاي سنتي و آفالین مي گیرند. 8200 اتحادیه در کشور داریم و اگر آنالین باشند از اتحادیه کسب وکارهاي مجازي براساس ماده 87 قانون نظام صنفي دریافت مي کنند. حتي اگر شکایت هم نشود اتحادیه کسب وکارهاي 
مجازي مي تواند درخواست فیلترینگ این سایت ها را بدهد؛ ولي ما این کار را نکردیم و اجازه دادیم خود کسب وکارها بیایند. فشار از سمت اتحادیه هاي سنتي و اتاق هاي اصناف روي اتحادیه به مدت دو سال بوده و هست که شما چرا جلوي فعالیت 
این کسب وکارها که مجوز ندارند را نمي گیرید؟ واقعا فشار روي اتحادیه هست؛ ولي ما به این کسب وکارها فرصت داده ایم زیرا اینها کسب وکار و استارت آپ هستند، در حال حاضر خودمان نیز متهم شده ایم که چرا شما جلوي این کسب وکارها را 
نمي گیرید؟ ولي زماني که مورد حادي مثل این موارد پیش مي آید، شکایت مي شود یا گروه کاالیي خاص و حساسي که شائبه هاي مختلف در آن وجود دارد و سازمان هاي مختلف به موضوع ورود کرده اند دیگر اتحادیه نمي تواند بر این موارد چشم 
بپوشد زیرا خودمان نیز متهم خواهیم شد. آن سازمان ها مي گویند شما چرا این موارد را پیگیري و رسیدگي نمي کنید و مگر حقوق مردم براي شما مهم نیست؟ این اتفاق اخیر نیز یک دهم درصد است. با اینکه همه ابزارهاي قانوني در اختیار ماست؛ 

ولي ما هیچ گاه به دلیل نداشتن مجوز درخواست فیلتر آنها را نداده ایم. 

 Dunzo کابیر بیسواس، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت
مي گوید: این شــرکت مانند مرورگري در وراي دنیاي 
واقعي قــرار دارد. جایي که مي توانــد معامله مي کند، 
بسته هاي شما را پیک مي کند و با آن مي توانید از جایي به 
جاي دیگر سفر کنید، بدون اینکه مجبور باشید به دنیاي 
واقعي وارد شوید. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، زندگي 
در شهرهاي شلوغ و پرهرج و مرج هند مي تواند خیلي 
سخت باشد. اما برنامه پشتیباني شده اي توسط گوگل 
امیدوار اســت که بتواند از این سختي بکاهد. اسم این 
استارت آپ هندي Dunzo است. Dunzo  پکیجي از 
خدماتي مانند حمل مواد غذایي و بسته ها و داروها را ارائه 
مي دهد. هزاران راننده تحویل دهنده براي این شرکت 
مستقر در بنگلور کار مي کنند که با کاله هاي سبز روشن 
و آرم پر پیچ و تاب شرکت شناخته مي شوند. کار آنها از 
تحویل لباس به خشکشویي تا تحویل شارژرهاي لپ تاپ 
که در خانه جــا مانده اند، ادامه دارد. کابیر بیســواس، 
بنیان گذار و مدیرعامل شرکت Dunzo مي گوید: این 
شرکت مانند مرورگري در وراي دنیاي واقعي قرار دارد. 
جایي که مي تواند معامله مي کند، بسته هاي شما را پیک 
مي کند و با آن مي توانید از جایي به جاي دیگر سفر کنید، 
بدون اینکه مجبور باشید به دنیاي واقعي وارد شوید. به 
گفته او، Dunzo، شهر را نزد شما مي آورد و مهم نیست 
که شما در چه زماني در کجاي آن قرار دارید.  بیسواس، 

هنگامي که در حال اسباب کشي به بنگلور بود –جایي 
که به عنوان سیلیکون ولي هند شناخته مي شود- این 
استارت آپ را در سال 2014 راه اندازي کرد. او مي گوید 
ابتدا براي تالش یافتن مسیرهاي جدید در شهر بود آرزو 
مي کرد کاش مي توانست یک جفت دست اضافي داشته 
باشد. براي برطرف کردن نیازهایش او ابتدا تصمیم گرفت 
گروهي در واتس اپ ایجاد کند تا بتواند درخواست هاي 
اولیه اش را در آنها مطرح کند. اما همین اقدام ســاده با 
درخواست هاي زیادي مطرح شد و او فهمید که نیاز او 
در مقیاســي بزرگ در هند مواجه است. در نهایت این 
شد که بیسواس به همراه سه نفر دیگر این استارت آپ را 
بنیان نهاد و اکنون بیش از 2 میلیون معامله در ماه در 9 
شهر هند از جمله دهلي نو، گورگائون، بمبئي و حیدرآباد 
انجام مي شود. این اســتارت آپ حتي خدمات تاکسي 
دوچرخه هم ایجاد کرده است. هزینه Dunzo براساس 
کار و مسافت طي شده است و مي گوید متوسط تحویل 
هر بسته کمتر از یک دالر هزینه دارد. اما بخش عمده اي 
از درآمد آن از طرف کمیسیون 12 هزار شرکت کوچکي 
که به Dunzo مي پردازند تا این استارت آپ سفارشات 
آنها را انجام دهد. این استارت آپ در انتهاي سالي مالي 
1.7 میلیارد روپیه )23.5 میلیون دالر( از دست داده؛ اما 
مي گوید عملیات در بعضي از شهرها قبال سودآور بوده یا 

در راه سودآوري است. 

چطور استارت آپ هندي مورد عالقه گوگل، زندگي شهري را آسان تر مي كند؟

ديگر نگران وسايل جامانده در خانه نباشيد
16 آذر 98 عالوه بر روز همیشــه پرخبر دانشجو، براي 
زیست بوم کارآفریني نیز روز پرشوري خواهد بود. »100 
استارت آپ« روز شنبه با برگزاري نخستین رویداد فصلي 
»سکوي پرتاب«، با گردهم آوردن حدود 20 داور اصلي 
خود از فعاالن شــاخص زیســت بوم کارآفریني، درباره 
سرمایه گذاري روي اســتارت آپ هاي راه یافته به داوري 
نهایي فصلي تصمیم مي گیرد. منتخبان این داوري در 
پایان این رویداد اعالم مي شوند و فرایند راستي آزمایي، 
عقد قرارداد و واریز سرمایه آنها به سرعت آغاز مي شود. 
استارت آپ هایي که در نخستین رویداد »سکوي پرتاب« 
داوري مي شوند از میان 140 درخواستي انتخاب شده اند 
که در دو ماه گذشــته پس از رویــداد اعالم موجودیت 
»100 اســتارت آپ« به دبیرخانه این مجموعه ارسال 
شده اند و چندین مرتبه بررسي روي آنها انجام شده است. 
این درخواست ها پس از اعتبارســنجي و سپس داوري 
غیرحضوري اولیه به مرحلــه داوري نهایي راه یافته اند. 
از 20 استارت آپ حاضر در داوري نهایي، 8 استارت آپ 
خدماتي و 12 استارت آپ محصول محور هستند. نوید 
نظري، مدیر اجرایي »100 استارت آپ«، درباره رویداد 
»ســکوي پرتاپ« مي گوید: »مجموعه ما بیش از همه 
رسالت خود را در ایجاد اشتیاق در زیست بوم کارآفریني و 
کمک به آغاز رشد استارت آپ هاي بذري مي بیند. از همین 
منظر به گمان ما این رویداد نقطــه عطفي براي »100 

استارت آپ« و زیســت بوم کارآفریني است زیرا با انجام 
نخستین سرمایه گذاري ها دوماه پس از اعالم موجودیت 
رسمي، جدیت و انگیزه خود براي سرمایه گذاري و کمک 
به زیست بوم کارآفریني را اثبات مي کنیم.« نظري درباره 
کیفیت اســتارت آپ هاي ســرمایه پذیر ادامه مي دهد: 
»شــرایط اقتصادي چندسال گذشــته و تبعات آن در 
کنار خألهاي آموزشي و رسانه اي، تولد استارت آپ هاي 
باکیفیت از نظر ایده، اعضا و توانمندي را کاهش داده است. 
به همین دلیل نگرانیم تعداد استارت آپ هاي سرمایه پذیر 
مناسب به سرعت کم شوند. البته برگزاري رویداد سکوي 
پرتاب با اثبات جدیت ما در سرمایه گذاري اعتمادبخش 
گروه هایي خواهد بــود که هنوز براي جذب ســرمایه 
درخواســت نکرده اند. با این حال برنامه ریزي و فعالیت 
اجرایي براي حرکت سریع به سمت آموزش و کمک به 
تیم سازي را شروع کرده ایم.« 100 استارت آپ مجموعه 
سرمایه گذاري و شتابدهي توزیع شــده مرحله بذري و 
پیش بذري اســت که تالش مي کند با چابکي و سرعت 
در اســتارت آپ هاي این مراحل و دیگر استارت آپ هاي 
نیازمند »سرمایه گذار«  سرمایه گذاري کند. تصمیم گیري 
درباره این سرمایه گذاري ها در یک فرایند کوتاه و سریع 
از اعتبارســنجي، داوري غیرحضوري و ســپس داوري 
نهایي توسط فعاالن شاخص زیست بوم کارآفریني انجام 

مي شود.

با هدف حمايت  از استارت آپ ها 

نخستين رويداد فصلي سكوي پرتاب برگزار مي شود
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