
ثبت نام طرح ملی مســکن ساعاتی قبل در ۵ استان 
ایالم، ســمنان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و 
جنوب سیستان و بلوچســتان آغاز شد و کالن شهر 
مشــهد در میان شهرهای مشــمول این طرح دیده 
نمی شود.طرح ملی مسکن ساعتی پیش با ثبت نام 
در ۵ استان ایالم، سمنان، آذربایجان غربی، خراسان 
رضوی و جنوب سیســتان و بلوچســتان آغاز شد. 

براساس اعالم وزارت راه و شهرسازی ثبت نام طرح 
ملی مسکن در استان های مذکور تا ساعت ۲۴ جمعه 

۲۲ آذرماه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است خراسان رضوی اولین استانی است که 
ثبت نام در دو شهر جدید بینالود و گلبهار را به صورت 
tem. متمرکز در سامانه طرح ملی مسکن به نشانی

mrub.ir همراه با سایر شهرها برای متقاضیان قابل 

دسترس کرده است.روز گذشته وزیر راه و شهرسازی 
در خصوص ثبت نام طرح ملی مسکن در کالن شهرها 
از غیر قابل دســترس بودن تخصیص زمین دولتی 
در این شــهرها خبر داده بود. با این حال کالن شهر 
مشهد در ثبت نام طرح ملی مسکن لحاظ نشده است 
و متقاضیان می بایست در شهرهای جدید این استان 

در حاشیه شهر مشهد اقدام به ثبت نام کنند.

 در نود و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
به منظور بهبود فضای عمومی کسب و کار و در راستای 
حفظ و رونق تولید در کشــور، درخصــوص اقدامات 
صورت گرفته سیستم بانکی واحدهای تولیدی بحث 
و تبادل نظر شــد و تصمیمات الزم برای ابالغ توسط 
بانک مرکزی به سیســتم بانکی کشــور مورد تصویب 
قرار گرفت.به گزارش ایســنا به نقل از وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، در این جلســه مصوب شد در صورتی 
که محل اجــرای طرح تولیدی و صنعتــی جزو وثایق 
رهنی بانک باشــد و ارزش آن بنا به نظر کارشناســی 
رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی های شرکت 
بدهکار را داشــته باشــد، اولویت در اقدامات اجرایی 
توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری محل اجرای 
طرح خواهد بود.همچنین بانک ها و موسســات مالی 

و اعتباری در صــورت کفاف ارزش وثایــق بنا بر نظر 
کارشناس رسمی دادگستری، جهت وصول مطالبات 
خود نباید نســبت به عدم ارائه تســهیالت، تعهدات و 
خدمات بانکی، انسداد حسابها یا استنکاف از ارائه دسته 
چک به تولیدکنندگان و مدیــران واحدهای تولیدی 
 مزبور و یا به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای 

مذکور، اقدام کنند.

بانک مرکزی اعالم کرد کــه از امروز  تراکنش های 
کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ 
ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱۰۰ میلیون 

تومان محدود می شود.
 روابــط عمومــی بانک مرکــزی اعالم کــرد: در 
ادامه اجــرای الزامــات مبــارزه با پولشــویی و 

مدیریت جریان وجوه در کشــور، از بیســتم آذر 
ماه، تراکنش هــای کلیه ســامانه های بین بانکی 
به ازای هر شــخص در ۲۴ ســاعت از درگاه های 
 غیــر حضــوری بــه ۱ میلیــارد ریــال محدود

 می شود.
کلیه بانک ها و موسســات اعتبــاری نیز موظفند 

این محدودیت را بــرای تراکنش های درون بانکی 
در درگاه های غیــر حضوری خود اعمــال کنند.

روابط عمومی این بانک تاکید کرد که مشــتریان 
بانک هــا می تواننــد بــرای انجــام تراکنش های 
 باالتــر از ایــن مبلغ کمــاکان به شــعب بانک ها

 مراجعه کنند.

کاهش امیدواری ها به حل و فصل مناقشــات تجاری 
بین آمریکا و چین باعث ریزش ســنگین شاخص های 
بورسی جهان به ویژه در اروپا شد.به گزارش بلومبرگ، 
معامالت روز سه شنبه بازارهای سهام جهان به مانند 
روزهای قبل کامال تحت تاثیر اخبار مربوط به چگونگی 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و جنگ تجاری بین چین 
و آمریکا قرار گرفت: تنها سه روز تا پایان مهلت تمدید 
معافیت تعرفه روی محصوالت چینی باقی مانده است 
و اتفاق نیافتادن پیشرفت خاصی در جریان مذاکرات، 
معامله گران را نســبت به آغاز دور جدیدی از تنش ها 
نگران کرده اســت.لری کودلو، مشاور اقتصادی رئیس 
جمهور آمریکا گفته اســت که در صورت جلو نرفتن 
روند مذاکرات، دونالد ترامــپ کامال مصمم به افزایش 
تعرفه ها بــر روی واردات محصوالتی بــه ارز ش ۱۵۶ 
میلیارد دالر از چین است.جنگ تجاری که اکنون وارد 
هفدهمین ماه خود شده است یکی از اصلی ترین دالیل 
کاهش رشد اقتصادی جهان محسوب می شود. هم رشد 
اقتصادی چین و هم رشد اقتصادی آمریکا تحت تاثیر 
این جنگ کاهش پیدا کرده اســت تا جایی که مشاور 
رئیس بانک مرکزی چین گفته اســت رشد اقتصادی 
این کشور طی پنج سال آینده عددی در بازه پنج تا شش 

درصد خواهد بود و رشــد اقتصادی آمریکا نیز از باالی 
ســه درصد به حدود دو درصد در سال جاری کاهش 
یافته است.بن پاول، کارشناس منطقه آسیا- اقیانوسیه 
در موسسه سرمایه گذاری " بلک راک" گفت: این که 
شاهد یک دوره آرام در جنگ تجاری باشیم برای بازارها 
بسیار مهم است با این حال به نظر می رسد که آرامش 
فعلی یک آرامش قبل از طوفان است چرا که اختالف 
های بین آمریکا و چیــن بنیادین و کامال ریشــه ای 
هستند.در وال استریت، همه شاخص ها ریزشی بودند 
تا جایی که شــاخص "داوجونز ایدانستریال اوریج"  با 
۰.۳۸ درصد کاهش نســبت به روز قبل و در ســطح 
۲۷هزار و ۹۰۹.۶۰ واحد بســته شد، شاخص "اس اند 
پی ۵۰۰" با ۰.۳۲ درصد کاهش تا ســطح ۳۱۳۵.۹۶ 
واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا 
یعنی " نزدک کامپوزیت" بــا کاهش ۰.۴ درصدی در 
سطح ۸۶۲۱.۳۶ واحدی بســته شد.مساله مهم دیگر 
اثرگذار بر روی روند معامالت امروز مســاله چگونگی 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود: نتایج نظرســنجی 
های جدید نشان می دهد که حزب حاکم محافظه کار 
موفق شده اســت تا فاصله خود را با رقیب اصلی یعنی 
حزب کارگر افزایش دهد. مساله برگزیت که در دو سال 

اخیر به اصلی ترین عامل محرک بازارهای بورس و ارز 
اروپا تبدیل شده اســت با وجود چندین مرتبه تمدید 
مهلت خروج و توافقات اولیه به نتیجه ای نرسیده است. 
محافظه کاران خواهان خروج همراه با توافق از اتحادیه 
اروپا هســتند اما حزب کارگر می خواهد در خصوص 
مســاله برگزیت مجددا همه پرســی برگزار کند.در 
معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص ها عملکرد 
مشابهی داشتند تا جایی که شاخص "فوتسی ۱۰۰" 
بورس لندن با ریــزش ۰.۰۸ درصدی تــا ۷۲۳۳.۹۰ 
واحد پایین رفت، شــاخص "کک ۴۰" بورس پاریس 
با کاهش ۰.۵۹ درصدی در ســطح ۵۸۳۷.۲۵  واحد 
بسته شد و شــاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت 
در آلمان با کاهش ۰.۴۶ درصدی و ایستادن در سطح 
۱۳ هزار و ۱۰۵.۶۱ واحدی به کار خود خاتمه داد. در 
مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۳ درصد پایین رفت 
و به ۹۳۵۴.۶۰  واحد رسید.از سوی دیگر در معامالت 
بورس های آســیا، شــاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس 
توکیو ژاپن با کاهش ۰.۰۹ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و 
۴۱۰.۱۹  واحدی پایین رفت، شاخص " هانگ سنگ" 
 بورس هنگ کنگ با کاهش ۰.۱۶  درصدی به ۲۶هزار

 و ۴۵۱.۷۲  واحد رسید.

ثبت نام   طرح ملی مسکن در ۵ استان دیگر آغاز شد

تولیدکنندگان بدهکار دارای وثیقه کافی، ممنوع الخروج نمی شوند

تراکنش های غیرحضوری  به روزانه  100میلیون تومان  محدود شد

ریزش سنگین   بورس های جهانی
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طرح  دو فوریتی   الزام دسترسی به 
خدمات  اینترنت  از  سوی  زرآبادی 

تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

 بدنه  قضــــایی حاکمیت  با  مختصات 
کسب و کارهای  اینترنتی آشنایی  ندارد

محدودسازی
 قطعی اینترنت 

فساد   را 
افشا  کنید
 تا  جایزه
 بگیرید

دژپسند: 

برخورد   با
 فساد  و  مفسدان

 به   تنهایی 
کافی  نیست
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جهانگیری :

سرمقاله

يادداشت

بازار ارز قابل پیش بینی 
نیست

تضاد منافع بازیگران 
اکوسیستم  دانش بنیان

نوســانات اخیر بــازار ارز 
 به چند مســئله اساســی 
بــر می گردد. یــک مورد 
کسری شدید بودجه دولت 

است که البته نباید ...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

  اميد هاشمي، مدیر واحد کسب وکارهای نوین و 
کارآفرینی اتاق تهران 
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 افزایش   وام   مسکن  روی
 میز  شورای  پول   و   اعتبار

 گرانی   در 
آشفته   بازار  خودرو

مسئوالن  در صحن علنی مجلس از اهمیت  اقتصاد دانش بنیان گفتند، دانش بنیان ها  معتقد به سنگ اندازی دولتی ها هستند

دفاع نمایشی  از   دانش بنیان ها  
صفحه4
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دالر   بار   دیگر در  مسیر صعود
دالر در مرز 14 هزار تومان قرار گرفت

گفتار  درمانی   رئیس کل    جواب    نداد
افزایش   تقاضای     بی پاسخ    در    بازار    ارز

 رشد نجومی قیمت ها هم ســاخت مسکن را با مانع 
روبه رو کرده  و هم توان خریــد متقاضیان را از آنها 
سلب کرده اســت. یکی از پیشنهاداتی که به منظور 
کمک به سرمایه گذاری در بازار مسکن و همچنین 
تقویت توان مشتریان ارائه شده، افزایش تسهیالت 
مســکن اســت. به گفته مدیر عامل بانک  مسکن، 
احتمال افزایش وام مسکن از محل اوراق وجود دارد. 
اینکه این اقدام چه تاثیری در بازار مسکن و رونق آن 
دارد، مبهم است. اما به نظر می رسد بانک مسکن در 
تحقق اهداف این بازار با تسهیالت، هنوز موفق نشده 
است. نمونه این توضیح تخصیص بیش از ۹۰ درصد 
منابع بانک مسکن  به بخش مسکن و ارائه تسهیالت 

به متقاضیان و اجرای طرح های...

شرکت ســایپا با هدف تنظیم بازار و شکستن 
حبــاب قیمت هــا، طــرح فــروش فــوری 
و اعتباری پرایــد ۱۳۱ را آغاز کرد. براســاس 
اعالم ســایپا این دومیــن مرحلــه از فروش 
فــوری پرایــد ۱۳۱ در هفتــه جاری اســت. 
این در حالی اســت که قیمــت پراید ۱۱۱ در 
چند روز اخیــر همچنان افزایش داشــته و به 
 قیمــت ۵۵ میلیــون تومان خریــد و فروش

 می شــود. این قیمت در بازار آزاد و در فضای 
مجازی دیده می شــود و در فروش فوری ۳۹ 
میلیون تومان قیمت گذاری شده است. درحالی 
بازار واقعی خــودرو در رکود به ســر می برد و 

معامله ای نمی شود که بازار...



اقتصاد2
ایران وجهان

معاون اول رییس جمهور:
برخورد با فساد و مفسدین به  

تنهایی کافی نیست
معاون اول رییس جمهور بــا تأکید بر اینکه 
برخورد با فساد و مفســدین به تنهایی کافی 
نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد 
نیز حرکت کنیم تصریح کرد: شناسایی و رفع 
گلوگاه های فسادزا نقش مهمی در پیشگیری 
از فســاد دارد.به گزارش ایســنا، اســحاق 
جهانگیری در جلسه هم اندیشی جمعیت ها و 
تشکل های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و ارتقاء ســامت اداری، با اشاره به 
اینکه حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت 
به فســاد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله 
با فســاد در رأس نظام گفت: باید با همراهی 
و همکاری قوای ســه گانه، نهادها و تشکل 
های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در 
کشور باال ببریم تا سوءاستفاده و تخلف برای 
مفسدین پرهزینه باشــد.معاون اول رییس 
جمهور اظهار کرد: دولت از فعالیت و مشارکت 
سمن ها و تشــکل های بخش خصوصی در 
مبارزه با مفاســد اقتصادی استقبال می کند 
و معتقد اســت که این گروه ها بدون چشم 
داشت مالی و با هدف اصاح جامعه و پیشرفت 
کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام 
برمی دارند.جهانگیری با بیان اینکه تا زمانی 
که درباره مسایل مهم و موضوعات پراهمیت 
کشــور به تفاهم مشــترک و اجماع نظر در 
تعریف مســأله و راهکارها دست پیدا نکنیم 
موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای 
مبارزه منسجم با فســاد نیز باید در تعاریف 
مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک 
دســت پیدا کنیم.معاون اول رییس جمهور 
ادامه داد: پس از آن که در تعاریف و راهکارها 
به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ گونه 
تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفســدین 
وجود داشته باشــد و باید با جدیت با موارد 
فساد برخورد شــود و پس از اتمام هر پرونده 
فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط 
و خاء های قانونی که زمینه ســوء استفاده 
را فراهم کرده اســت، احصاء و اصاح کنیم.

جهانگیری با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و 
مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید 
در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم 
تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاه های فساد 
زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که 
در همین راستا به تمامی دستگاه های اجرایی 
اباغ شده اســت که با تشــکیل کارگروهی 
متشکل از نیروهای حراستی و نظارتی زیرنظر 
رییس هر دســتگاه گلوگاه های فسادخیز را 

شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.

بورس بازهم رکورد شکست
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران ۳۶۴۲ واحد رشــد کرد و به رقم ۳۳۹ هزار 
و ۴۳۴ رســید و رکورد جدید ثبت کرد.به گزارش 
ایسنا، )سه شنبه( معامات در بازار بورس همچنان 
با صعود این بازار به پایان رســید و معامله گران در 
آن ۶۰۴ هزار معامله به ارزش ۲۷۰۸ میلیارد تومان 
انجام دادند که نسبت به روز گذشته افزایش یافته 
است.در این میان شاخص کل هم وزن نیز هم جهت 
با شاخص کل با ۹۴۳ واحد رشد، رقم ۱۰۵ هزار و 
۱۲۲ را تجربــه کرد.س. نفت و گاز و پتروشــیمی 
تأمین، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری 
غدیر، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی 
پارس و مخابرات ایران شرکت هایی بودند که نسبت 
به دیگر نمادها بیشــترین تاثیر مثبــت را در بازار 
گذاشتند و در مقابل گروه مپنا بیشترین تاثیر منفی 
را در شاخص بورس داشــت.نمادهای پربیننده در 
بورس شامل بانک های تجارت، ملت و اقتصاد نوین، 
فوالد مبارکه اصفهان، سایپا، پاالیش نفت اصفهان 
و ملی صنایع مس ایران شــد.روند در فرابورس نیز 
صعودی بود و شاخص کل این بازار با ۴۰ واحد رشد 
در رقم ۴۳۹۱ ایستاد.معامله گران در فرابورس ۳۳۲ 
هزار معامله به ارزش ۱۵۳۵ میلیارد تومان به ثبت 
رساندند.در این بین، پتروشــیمی مارون، سهامی 
ذوب آهن اصفهان، ســنگ آهن گهرزمین، بیمه 
کوثر نسبت به سایر شرکت ها بیشترین تاثیر مثبت 
را بر شاخص فرابورس گذاشتند و در مقابل شرکت 
توسعه مولد نیروگاهی جهرم و گروه صنایع کاغذ 
پارس نسبت به ســایر نمادها باالترین تاثیر منفی 
را در بازار داشتند.گروه صنایع کاغذ پارس، سهامی 
ذوب آهن اصفهان، گروه ســرمایه گذاری میراث 
فرهنگی، کشت و صنعت شــهداب ناب خراسان، 
بانک دی، سرمایه گذاری توســعه گوهران امید و 
سرمایه گذاری مس سرچشمه نمادهای پر بیننده 

در فرابورس بودند.

اخبار

علی رغم وعــده و وعیدهای 
رئیس کل بانک مرکزی مبنی 
بر آرام گرفتن بــازار ارز،  نرخ 
دالر به مرز ۱۴ هــزار تومان 
رسیده است و معلوم نیست 
این مســیر تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.روند افزایشی 
نرخ دالر درحالی قیمت آن را روز دوشــنبه ۶۰۰ تومان 
افزایش داد که صبح  روز سه شنبه نیز در ادامه این روند 
صعودی با رشــد ۱۵۰ تومان به به رقم ۱۳ هزار و ۷۰۰ 
تومان رسید و بعدازظهر روز  ســه شنبه نیز به ۱۳۹۰۰ 
تومان رسید.  به اعتقاد کارشناسان دالیل مختلفی برای 
افزایش قیمت دالر وجود دارد که از جمله آن انتظارات 
تورمی و همچنین افزایش تقاضا برای دالر است.به اعتقاد 
برخی از کارشناسان جدا از افزایش سفرهای خارجی که 
روی تقاضای ارزی اثرگذار بوده، ناآرامی های کشور عراق 
نیز در افزایش تقاضای ارز و گرانی آن نقش داشته است. 
به گفته آنان تا پیش از ناآرامی های اخیر در عراق، بیشتر 
بازرگانان عراقی حاضر بودند از ریال در مبادالت تجاری 

خود با ایران استفاده کنند، اما پس از تشدید درگیری ها در 
عراق تقاضای آنها برای دالر، درهم و دینار باال رفته است.از 

آنجایی که افزایش قیمت دالر روی باال رفتن قیمت سایر 
کاالها تاثیرگذار است، به تبع با افزایش قیمت دالر شاهد 

اوج گیری قیمت ها در بازار سکه، طا، خودرو  و ... هستیم. 
به همین دلیل قبل از پرداختن به این موضوع پاســخ به 
چند نکته کلیدی در این باب ضروری است.اول اینکه روند 
صعودی دالر اگر تحت تاثیر انتظارات تورمی ناشی از گرانی 
بنزین باشد، تا کی ادامه خواهد یافت؟  دوم اینکه کسری 
بودجه دولت تا چه اندازه در تشدید نوسانات دالر اثرگذار 
است و آیا از این پس باید شاهد نوسانات بازارها به مثابه 
آنچه سال قبل اتفاق افتاد باشیم؟ و مهم تر از همه اینکه 
راه اندازی بازار متشــکل ارزی روی توقف روند افزایشی 
قیمت دالر اثرگذار خواهد بود یا نه و آیا حاال زمان مناسبی 
برای راه انــدازی آن خواهد بود؟بر اســاس گزارش های 
موجود، نرخ خرید هر دالر در ساعت ۱۳ امروز در تابلوی 
صرافی های بانکی ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان و فروش ۱۳ هزار 
و ۷۰۰ تومان درج شــد.نرخ خرید هر یورو نیز ۱۴ هزار و 
۶۰۰ تومان و فروش ۱۵ هزار تومان شد.میانگین بهای 
هر یورو در معامات روزگذشته در سامانه سنا ۱۴ هزار و 
۸۴۱ تومان و هر دالر ۱۳ هزار و ۵۳۶ تومان بود.همچنین 
در سامانه نیما در روز معاماتی گذشته هر حواله یورو ۱۲ 
 هزار و ۳۱۷ تومان فروخته شد، هر حواله دالر نیز ۱۰ هزار

 و ۹۸۱ تومان به فروش رسید.

رشد نجومی قیمت ها هم 
ساخت مســکن را با مانع 
روبه رو کــرده  و هم توان 
خرید متقاضیان را از آنها 
سلب کرده اســت. یکی از 
پیشنهاداتی که به منظور کمک به سرمایه گذاری 
در بازار مســکن و همچنین تقویت توان مشتریان 
ارائه شده است، افزایش تسهیات مسکن است. به 
گفته مدیر عامل مسکن احتمال افزایش وام مسکن 
از محل اوراق وجود دارد. اینکه این اقدام چه تاثیری 
در بازار مسکن و رونق آن دارد، مبهم است. اما به نظر 
می رسد بانک مســکن در تحقق اهداف این بازار با 
تسهیات، هنوز موفق نشده است. نمونه این توضیح 
تخصیص بیش از ۹۰ درصد منابع بانک مســکن  
به بخش مسکن و ارایه تســهیات به متقاضیان و 
اجرای طرح های مختلف مســکن است که هنوز 

کارایی خود را در این بازار نشان نداده است.

با این حال بــرای تقویت ایــن بازار و بــه منظور 
کاهش کم کاری نظام بانکی در قبال بازار مسکن 
تمامــی  بانک ها طبــق دســتور رئیس جمهوری 

مکلف شــده تــا۲۰ درصــد از منابع خــود را به 
بخش مســکن و ســاختمان اختصــاص دهند. 
عاوه بر بــازار پول نیز تاکید شــده بایــد تا بازار 

ســرمایه نیز در بخش مســکن وارد عمل شود و 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار در این خصوص 
 همکاری الزم را داشــته باشــد و اقدام مناســب 

را انجام دهد.
در همیــن رابطه مدیرعامل بانک مســکن با بیان 
اینکه افزایش وام مسکن از محل اوراق در شورای 
پول و اعتبار در دست بررسی است، گفت: بیش از 
۶ هزار و ۵۰۰ واحد مســکونی در قالب ۳۱ پروژه 
توسط گروه سرمایه گذاری مسکن در سراسر کشور 

ساخته می شود.
وی در خصوص احتمــال افزایش وام مســکن از 
محل اوراق نیز گفت: االن خبر قطعی نمی دهم اما 
پیشنهاد افزایش وام مسکن در شورای پول و اعتبار 

در دست بررسی است.
انارکــی در خصــوص وام اجاره که پیــش تر قرار 
بــود از ســوی بانــک مســکن تامین شــود نیز 
گفــت: پیشــنهاد مــا از ســوی بانــک مرکزی 
 بررســی خواهد شــد و نتیجــه بــه زودی اعام 

می شود.

دالر در مرز 14 هزار تومان قرار گرفت

دالر   بار   دیگر در  مسیر صعود

مدیر عامل بانک مسکن از افزایش تسهیالت مسکن از محل اوراق می گوید

افزایش   وام   مسکن  روی   میز  شورای  پول   و   اعتبار

بانک صادرات ایران از مشتریان درخواست کرد:
هرگونــه تغییــر در شــماره 
تلفن همراه را برای دریافت رمز 

دوم پویا به شعبه اطالع دهید
بانــک صــادرات ایــران از مشــتریان و دارنــدگان 
سپهرکارت های این بانک خواست تا در صورت تغییر 
شماره تلفن همراه متصل به حساب یا کارت، برای تداوم 
دریافت خدمات بانکداری الکترونیک از جمله دریافت 
رمز پویا )یکبار مصرف(، شعبه را مطلع کنند.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، با نزدیک شدن به اول 
دی ماه سال جاری و موعد توقف استفاده از رمز دوم ثابت 
)ایستا(، دسترســی به رمز پویا )یکبارمصرف( با نصب 
رمزساز »ریما« از طریق سایت رسمی بانک یا اپلیکیشن 
»صاپ« برای دارندگان گوشی تلفن همراه هوشمند و 
استفاده از کد دستوری USSD برای دریافت رمز دوم 
یکبار مصرف برای دارندگان تلفن های غیرهوشمند )در 
آینده نزدیک( فراهم شده که در این راستا هر گونه تغییر 
احتمالی در شماره تلفن همراه نیازمند مراجعه حضوری 
به شــعب بانک و  در مرحله بعد نصب مجدد رمزساز 

»ریما« برای دریافت رمز دوم پویا است.

برگزاری مراسم اختتامیه و اعالم 
اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی 
داوری سومین جشنواره فیلم 180 

ثانیه ای بانک پاسارگاد
اعام اســامی راه یافتــگان به مرحله نهایــی داوری؛ 
مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای 
بانک پاســارگاد، ۲۳ آذر برگزار خواهد شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاسارگاد، مراسم اختتامیه سومین 
جشــنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد در تاریخ 
۲۳ آذر ســال جاری و با حضور جمعــی از هنرمندان، 
هنردوســتان، مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، مدیران 
بانک پاســارگاد، راه یافتگان به مرحله ی نهایی داوری 

جشنواره و ... برگزار خواهد شد. 

بیش از نیمی از تسهیالت بانک 
قرض الحســنه مهر ایران به 

عوامل تولید اختصاص دارد
از آنجا که مقام معظم رهبری فرمودند که »هر کسی در 
کشور مسئولیتی را که پذیرفته است، باید همه ي وقت و 
توان خود را به اداي صحیح آن مسئولیت اختصاص دهد« 
بانک قرض الحسنه مهرایران این کام را چراغ راه خود 
نموده ودر تاش است تا با اعطاي انواع تسهیات ریالي، 
نقدینگي مورد نیازاین بخش ازجامعه را تامین کند.بر 
اساس آمار، بانک قرض الحســنه مهر ایران در طی ۱۲ 
سال فعالیت خود نزدیک به ۶ میلیون فقره تسهیات به 
اعتبار ۴۷۷ هزار میلیارد ریال پرداخت نموده، که بیش از 
نیمي از این تسهیات به عوامل تولید به ویژه نیروي کار 

اختصاص داشته است.

پیام مدیرعامل بانک توســعه 
تعاون به مشــتریان در مورد 

راه اندازی رمز پویا
مدیرعامل بانک توســعه تعاون در پیامی  به مشتریان در 
مورد راه اندازی رمز پویا نوشت:»با عرض سام و ادب حضور 
هم وطنان بزرگوار و مشتریان گرامی بانک توسعه تعاون.
امروزه، درصد بزرگی از شــما عزیزان از شیوه بانکداری و 
پرداخت غیرحضوری استقبال می کنند که علت این امر را 
باید در سهولت پرداخت، صرفه جوئی در وقت و هزینه های 
رفت وآمد و نبود محدودیــت زمانی و مزایای متعدد دیگر 
دید.این شــیوه بانکداری، امکان دریافت طیف وسیعی از 
خدمت را بدون مراجعه مستقیم به شعبه یا حتی دسترسی 
به خودپرداز )ATM    ( یا پایانه فــروش )POS  ( برای 
مشــتری به کمک ابزارهایی نظیر رایانه شخصی، تبلت و 
تلفن همراه، حتی در ساعات غیر اداری را نیز فراهم می آورد و 
درمجموع، می توان گفت در دنیای رقابتی امروز یک فرصت 
غیرقابل انکار به شمار می آید که البته در کنار همه این مزایا، 
وجود برخی مشــکات نظیر "فیشینگ" در فعالیت های 
بانکداری اینترنتی نیز برکسی پوشیده نیست به طوری که 
شاهد هستیم امروزه شمار پرونده های سرقت های اینترنتی 
روز به روز در حال افزایش است در همین راستا و به منظور 
افزایش ارتقاء امنیت پرداختهای اینترنتی، بانک مرکزی و 
شبکه بانکی در اقدامی مشترک، راه اندازی رمز دوم پویا و 
یا یکبار مصرف را به عنوان خدمت جدید به مشتریان و در 
راستای افزایش ضریب اطمینان و امنیت برای جامعه هدف 
در دستور کار قرار دادند تا مشتریان عزیز بتوانند عاوه بر 
استفاده از خدمات اینترنتی بانکها، امنیت خاطر الزم در 
خصوص عدم دسترسی به حسابهای بانکی خود را نیز داشته 

باشند و امنیت در خرید را به صورت کامل تجربه نمایند«

نرخ حق الوکاله بانک توســعه 
صادرات در سال 1398 اعالم شد

نرخ حق الوکاله سال ۱۳۹۸ برای سپرده های مختلف 
بانک توسعه صادرات ایران ۲.۵ درصد تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، نرخ 
حق الوکاله بانک توسعه صادرات ایران که از سوی هیئت 
مدیره این بانک تصویب و به شعب اباغ شده، همانند 
سال گذشته تعیین شده است.حق الوکاله مبلغی است 
که بانکها می توانند در قبال به کارگیری منابع سپرده 

شده توسط سپرده گذاران، از آنان دریافت کنند.

بانک ها
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افزایش ۸۵ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران )سه شنبه( با افزایش ۸۵ هزار تومانی قیمت نسبت به دیروز به بهای چهار میلیون و ۷۶۰ هزار تومان فروخته شد.افزایش 

نرخ دالر در روزهای گذشته باعث باالرفتن قیمت سکه و طال شده است. ورود بهای دالر به کانال ۱۳ هزار تومانی باعث شتاب گرفتن قیمت ها در بازار طال شده است.هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم در بازار آزاد تهران در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه به چهار میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.همچنین نیم سکه نیز دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۳۰ 

هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۳۰ هزار تومان داد و ستد شد.

بازار ارز قابل پیش بینی نیست
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

نوسانات اخیر بازار ارز به چند مسئله اساسی بر می گردد. یک مورد کسری شدید بودجه دولت است که البته نباید منتظر تاثیر آن در زمان حاضر باشیم. به عبارتی مسائل ناشی از پولی شدن بودجه و اثرات آن یعنی جبران کسری بودجه از 
طریق چاپ پول و از طریق منابع بانک مرکزی که به تورم شدید منتهی می شود، در سال آینده و ماه های آتی قابل دیدن است.اما دلیل اصلی نوسانات ارز به افزایش قیمت بنزین و تحوالت منطقه ای و اعتراضات مردم در عراق بر می گردد. 
اتفاقاتی که در عراق افتاده روی صادرات غیرنفتی به عراق تاثیرگذار است و آثار روانی اعتراضات مردم به گرانی بنزین نیز در باال رفتن قیمت ارز نقش داشته است. همچنین در چند هفته گذشته اتفاقاتی افتاده که روی تعامات و همکاری های 

ما با کشورهای دیگر اثرات منفی دارد و جا به جایی ارز را با مشکاتی مواجه می کند. بخش دیگری از نوسانات بازار ارز به فرارسیدن زمان پایان سال میادی و پایان سال چینی یعنی موعد تسویه با تجار خارجی مربوط است. 
باید بدانیم که تصمیم دولت برای اصاح قیمت حامل های انرژی، در یک زمان نامناسب و با بدترین شیوه اجرایی انجام شد. این سیاست درست زمانی پیاده شده که کشورهای منطقه دچار یک سری حوادث سیاسی شده و از سویی رفتار 
دولت با مردم بعد از گرانی بنزین مسئله را پیچیده تر کرد. امکانات بانک مرکزی نیز محدود است. پس نمی توان توقعی از مدیریت بهینه بازار ارز در شرایط فعلی داشت. با این حال دخالت در بازار ارز یکی از راهکارهای پیش روی بانک مرکزی 
برای آرامش بازار است.  یک سری اقدامات نیز از سوی بانک مرکزی در دست انجام است که  به کاهش قیمت دالر منجر خواهد شد. برای مثال طبق دستورالعمل بانک مرکزی تراکنش های بانکی محدود شده و اعمال اینگونه محدودیت ها، 
معامات سفته بازانه را تا حدی مهار خواهد کرد. با ابزار نرخ سود بانکی نیز می توان تا حدی بازار را مهار کرد و به طور موقت سرمایه ها را به سمت بانک ها برد. اما با توجه به وضعیت بانک ها به نظر نمی رسد بانک مرکزی تصمیمی برای کاربرد 
این ابزار در شرایط کنونی داشته باشد. البته اقدامات خوبی نیز از سوی بانک مرکزی انجام شده که باید نسبت به آن خوش بین بود. مثل مراودات با عمان و تاش برای تسهیل این مراودات و همچنین اخذ وام از روسیه و تسهیل مبادالت بانکی 
با این کشور که اگر محقق شود، روی بازار ارز اثر مثبت دارد.با وجود بی توجهی دولت به آثار سوء سیاست اصاح قیمت  بنزین و اثر آن بر بازار ارز، به نظر نمی رسد راهکار مطمئن و اثرگذار دیگری جز موارد فوق وجود داشته باشد. از سویی 
حاال هم زمان مناسبی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی نیست که از این طریق به آینده بازار دلخوش کرد.  بازار ارز در شرایط فعلی روی جو روانی و انتظارات تورمی سوار است و به تبع ادامه روند افزایش قیمت دالر مردم را به سمت بازارهای 
موازی مثل سکه و ارز و... خواهد برد و قیمت  ها را افزایش می دهد. بنابراین با در نظر داشتن این مسئله مهم که آینده بازار ارز قابل پیش بینی نیست، سیاست گذاران، تصمیم گیران و مدیران اقتصادی باید در خصوص سیاست های اقتصادی 

و حتی صحبت های سیاسی و اقتصادی خود، هوشیاری بیشتری به خرج دهند تا شرایط در بازار ارز بدتر از این نشود.

آثار تورمی تسهیالت مسکن قابل مهار است
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران

افزایش تسهیات مسکن چه برای ساخت و چه برای متقاضیان خرید مسکن، یکی از اهرم های اثرگذار در رونق بازار است. منتهی مدت بازپرداخت تسهیات و همچنین نرخ سودی که برای آن در نظر گرفته می شود، باید مناسب باشد. یعنی 
صرفه دریافت این تسهیات را برای متقاضیان باال ببرد. هر چند افزایش تسهیات مسکن در شرایط فعلی آثار تورمی دارد. اما قابل مهار است. در شرایط فعلی که نرخ تسهیات مسکن از قیمت جامانده دولت باید حداقل بیش از ۶۰ درصد 
قیمت مسکن را به مردم تسهیات بدهد. تا اقشار نیازمند توان خرید خانه را داشته باشند. آنچه روی بازار اثر دارد و باعث افزایش قیمت می شود، افزایش قیمت دالر، طا و سکه و ... است. نه صرف افزایش رقم تسهیات مسکن و پرداخت آن 
به مردم. به طوری که در یک سال  گذشته نیز شاهد تاثیر پذیری بازار مسکن از تورم ناشی از گرانی ارز بودیم. دولت برای مهار تورم در بازار مسکن، باید قیمت بازار ارز و همچنین قیمت های بازارهای موازی را به ثبات برساند. در غیر این صورت 

افزایش نرخ تسهیات مسکن، جای نگرانی نخواهد  داشت.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در نودویکمین نشست شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به مسئله فساد اشاره 
کرد و تنها راه مقابله با آن را رســیدن به اقتصاد هوشمند 
و شفاف سازی اقتصاد عنوان کرد.در ابتدای این نشست، 
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو به 
مسئله فساد در کشور اشاره و آن را به موریانه ای تشبیه کرد 
که اساس و پایه را سست و ویران می کند. به باور او فساد در 
بخش های مختلف اقتصاد رسوخ کرده و برخی دالالن در 
این حوزه ها به گسترش آن دامن می زنند.این مقام مسئول 
راه مقابله واقعی با این مسئله را ایجاد شفافیت در اقتصاد 
دانست و ادامه داد: زمانی که بتوانیم محیطی شیشه ای و 
شفاف به وجود اوریم به کمک مدیریت درست، زمنیه های 
بروز فساد در کشور برچیده خواهد شــد.رئیس شورای 
گفت وگو اقتصاد هوشمند را عامل ایجاد شفافیت عنوان 
کرد و افزود: زمانی که انســان ها عاملیت نداشته باشند و 
نیازی به رودررو شدن افراد با هم نباشــد، میزان فساد و 
رفتارهای رانتی هم کاهش پیدا می کند.بر اساس اظهارات 
او امسال کلیه اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی 
تهیه شد که قدم مهمی در راستای الکترونیکی شدن فرآیند 

مالیاتی کشور است، امیدواریم به زودی کل این فرآیند به 
صورت الکترونیک انجام شود.وزیر اقتصاد در ادامه اعام 
کرد: هر کس فسادی را در حوزه دارایی افشا کند و آن منجر 
به صدور حکم  شود، از طرف وزارتخانه جایزه دریافت خواهد 
کرد. وزارت اقتصاد برای انعکاس فساد، کریدوری را تعریف 
کرده و می توان با استفاده از آن اقدام به افشای فساد کرد. 
به طور قطع با این افراد برخورد جدی خواهد کرد.در ادامه 
اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید درباره بدهی ارزی 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی )صادرکنندگانی 
که بدهی آنها تا پایان سال ۹۱ قطعی شده است( به عنوان 
پیش از دستور مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه محمد 
امیرزاده، عضو هیات رئیســه اتاق ایران به تشریح مسئله 
پرداخت.وی تصریح کرد: کمیته ارزی در تیرماه سال ۱۳۹۱ 
دستور حذف ارز مرجع را صادر کرد که بر این اساس، بانک 
مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول اجرای این 

تصمیم شدند؛ این وزارتخانه باید به اولویت بندی کاالهای 
وارداتی می پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را 
صادر می کرد. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیات گیرندگان 
با این استدالل که با افزایش قیمت دالر، ارزش دارایی آن ها 
نیز بیشتر شده و باید تســهیات ارزی را با نرخ بیشتری 
بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله ای و یا آزاد 
به بانک ها شدند.این فعال بخش خصوصی با اشاره به سال 
۱۳۹۴ و ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی 
آن برای حل مشکل تسهیات گیرندگان عنوان کرد: در 
این ماده آمده »به بانک مرکزی اجازه داده می شود که از 
محل حســاب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های 
خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ 
رســمی ارز تا تاریخ پرداخت مربوط بــه کاال و خدمات تا 
پایان سال ۹۱ را پس از رســیدگی به اسناد و حسابرسی 
دقیق پس از احراز ورود کاال به کشور و رعایت ضوابط قیمت 

گذاری و عرضه توســط دریافت کننده تسهیات تامین 
کند.«وی خاطرنشان کرد: باور داشتیم تصویب این ماده 
قانونی در حل مشکات تولیدکنندگان و حل اختافات 
موجود میان بانک ها و واردکنندگان راهگشــا باشد اما با 
وجود آنکه به نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسامی 
اطاق لفظ خدمات در ماده ۴۶، قانون را شــامل واردات و 
صادرات اعم از خدمات فنی و مهندسی نیز می کند، هنوز 
مشکات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مورد 
بدهی های ارزی که تا پایان سال ۹۱ و قبل از افزایش نرخ 
ارز، قطعی شده است، حل نشده است.وزیر اقتصاد با توجه 
به جایگاه و اهمیــت ضمانت نامه و با اشــاره به طرح این 
موضوع در کمیســیون اقتصاد دولت و رد آن، تاکید کرد: 
این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد اما رای 
نیاورد زیرا موضوع ضمانت نامه بسیار حساس و مهم است 
و نمی توان ضمانت نامه های هر بخشی را پذیرفت. به نظر 
می رسد بانک باید متولی صدور ضمانت نامه باشد. در مورد 
شرکت های دانش بنیان نیز می توان در نشستی به بررسی 
موضوع پرداخت و در جلسه بعدی به عنوان پیش از دستور 

موضوع را بررسی کرد.

وزیر اقتصاد در نودویکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:

فساد را افشا کنید تا جایزه بگیرید

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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اختالل در شبکه اینترنت امروز تبدیل 
به یک نارضایتی جدید در میان مردم 
شده است. در طول مدتی که اینترنت 
جهانی در ایران قطع بود آســیب ها و 
خسارات زیادی متوجه مردم و کسب و 
کارها شد. نتایج منفی تجربه تلخ قطعی اینترنت هنوز ادامه دارد 
و کسب و کارها و مردم نگران از تکرار مجدد این اتفاق هستند. 
بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی با قطع شدن اینترنت 
تعطیل شدند که این موجب افزایش نارضایتی ها شد. به همین 
دلیل طرح دو  فوریتی الزام دسترســی به خدمات اینترنت به 
هیئت رئیسه مجلس تحویل شد تا در صورت تصویب، اعمال 
هرگونه قطعی یــا محدودیت اینترنــت بدون مجوز مجلس 
شورای اسالمی ممنوع شود. حمیده زرآبادی، نماینده مجلس 
با اعالم این مطلب ادامه داد: طرح دو فوریتی الزام دسترسی به 
خدمات اینترنت آمده شده و که این طرح تقدیم هیات رئیسه 
مجلس شد. سید حمیده زرآبادی گفت: در ماده واحده طرح 
الزام دسترسی به خدمات اینترنت آمده است که اعمال هرگونه 
قطع و یا مسئولیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت 
)اعم از داخلی و بین المللی( تحت هر عنوان بدون مجوز مجلس 
ممنوع است و مقررات این حکم عطف به ماسبق می شود. به 
گفته وی در تبصره ۱ ماده واحده این طرح آمده است: دولت 
صرفا در شــرایط اضطرار با مصوبه شــورای عالی امنیت ملی 
می تواند پس از اطالع رســانی عمومی مدت زمان محدودیت 
دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت )اعم از 

داخلی و بین المللی( محدودیت را اعمال کند.
وی گفــت: در تبصره ۲ مــاده واحده این طرح آمده اســت: 
محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت )اعم 
از داخلی و بین المللی( برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده 
۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز پژوهشی 
شرکت ها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال 
نخواهد شد. زرآبادی با بیان این که هرگونه اختالل در اینترنت 
کشور، عالوه بر خســارت های مادی، خســارتهای غیر قابل 

محاسبه و عمیقی را بر پیکره نظام تحمیل می کند، مهاجرت 
افراد نخبه، بی اعتمادی و ناامنی برای سرمایه گذاری، ناامیدی 
و بی انگیزگی نیروی انسانی برای راه اندازی کسب و کارهای 
دانش بنیان، قطع و همکاری شرکت های خارجی و بی اعتمادی 
نسبت به شرکت های ایرانی را از جمله این خسارت ها عنوان 
کرد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: الزام دسترسی به 
خدمات اینترنت به قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس 

خواهد شد.
ششــم آذرماه امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطــات و رئیس 
ســازمان فناوری اطالعات ایران نیز در توییتی اعالم کرد که 
برای جلوگیری از عادی ســازی قطع اینترنــت در حال تهیه 
الیحه ویژه در این زمینه  هســتند. هرچند که در همان زمان 
طیبه سیاووشــی، نماینده تهران اعالم کرد کــه در این مورد 
نیازی به ارســال الیحه توســط دولت نیســت چون مطابق 
اصل ۷۹ قانون اساســی، در شــرایط اضطــراری، اعمال هر 
 محدودیتی مانند قطع کردن اینترنت، باید با تصویب و کسب

 اجازه از مجلس باشد.

روزانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان به کسب و کارهای حوزه 
فناوری خسارت وارد شد

این در حالی اســت که یک نماینده مجلس می گوید با قطع 
دسترسی به شــبکه جهانی اینترنت که همزمان با اعتراضات 
اخیر در ایران رخ داد، روزانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان به کســب 
و کارهای حوزه فناوری خســارت وارد شــده اســت. فاطمه 
حسینی، رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس شورای 
اســالمی، روز سه شــنبه، ۱۹ آذر، این موضــوع را بیان کرد. 
پیشــتر نت بالکز که قطعی و اختــالل در اینترنــت را رصد 
می کند، تخمین زده بود که خسارت ناشــی از قطع اینترنت 
در ایران ظرف شــش روز بیــش از ۳۶۷ میلیــون دالر بوده 
اســت. این رقم با توجه بــه دالر حــدود ۱۲۰۰۰ تومانی در 
 آن روزهــا، معــادل چهــار هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومان

 بود.
به گفته خانم حسینی، این رقم بیانگر خسارت »مستقیم« به 
کســب و کارهای حوزه فناوری بوده و به همین دلیل مجلس 
شورای اسالمی باید »زمینه« قطع اینترنت را »طوری محدود 

کند که آســیب به این فضا و این زیست بوم به حداقل برسد.« 
اواخر آبان ماه ســال جاری، به دنبال اعتراضات گســترده در 
ده ها شــهر بــه دلیــل افزایش قیمــت بنزین، دسترســی 
 به اینترنــت جهانی دســت کم به مدت پنــج روز تنها حدود 

پنج درصد بود. 
پیش از این شماری از مجموعه های فعال در حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات خسارت مستقیم قطع اینترنت را حدود سه 
هزار میلیارد تومان و خسارت غیرمستقیم آن را حدود ۳۰ هزار 
میلیارد تومان اعالم کرده بودند. افشــین کالهی، عضو هیئت 
رئیسه فدراسیون فناوری اطالعات و ارتباطات ایران، گفته بود 
که قطع اینترنت روزانه ۶۰ میلیــون دالر به بخش ارتباطات 
ایران خســارت وارد کرده اســت. در همین حال کمیسیون 
تجارت الکترونیکی ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز 
اعالم کرد که تعداد تراکنش  های درگاه های پرداخت اینترنتی 
و موبایلی در دو روز اول قطعی اینترنت »کاهش بسیار شدید« 

داشته است.
بر اســاس برخی گزارش هــای دیگر نیز ایــن تراکنش ها در 
دو روز اول قطــع اینترنت به حدود صفر درصد رســیده بود. 
به گفته کمیســیون تجارت الکترونیکــی، همچنین تعداد 
تراکنش های روزانه در ۵ روز بعد یعنی تا زمان اتصال اینترنت 
ثابت، حدود ۴۸.۵ درصد تراکنش هــای روزانه در هفته های 
قبل بوده است. این کمیسیون خسارت کاهش پرداخت های 
اینترنتی و موبایلی در ۱۰ روز قطعی اینترنت را بیش از ۲۹۵۰ 
میلیارد تومان برآورد کرده اســت. بر اساس این گزارش، این 
رقم تنها خسارت مستقیم اســت و خسارت های غیرمستقیم 
ده برابر خسارت اولیه تخمین زده می شــود. این کمیسیون 
اعالم کرد که در این میان کســب وکارهای خرد و خانگی که 
 کانال فروش آنها شــبکه های اجتماعی بوده بیشــترین ضرر

 را متحمل شده اند.

احضارهای مکرر مدیران کسب و کارها به دادسراها 
و دادگاه ها

بر اساس برآوردهای پیشــین نیز قطعی اینترنت بیش از پنج 
هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت زده است. فاطمه 
حســینی، نماینده مجلس در ادامه از این که »ریســک های 

سیاسی« بر »فضای نحیف گلخانه زیست بوم« نوآوری و فناوری 
ایران سایه افکنده انتقاد کرده است. به گفته این نماینده، در 
جریان اعتراضات اخیر ایران، »دکمــه قرمز قطع اینترنت که 
هرگز نباید فشرده می شد، فشرده شد« و دسترسی به شبکه 
جهانی »در کمال ناباوری به طــور یکباره برای مدت طوالنی 

قطع شد«.
وی از این کــه نهادهای مختلف همچون ســازمان اطالعات 
سپاه، پلیس فتا، اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی، پلیس 
آگاهی، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و معاونت های امنیتی 
نهادها و سازمان های مختلف به اســتناد »قانون می توانند به 

صورت ناگهانی، اقدام به نظارت، جریمه با تعطیلی این کسب و 
کارها کنند« نیز انتقاد کرده است. »عدم آشنایی بدنه قضایی 
حاکمیت با مختصات این کســب و کارها«، »عدم اســتفاده 
کامل از ظرفیت دادسراهای جرائم رایانه ای« و »عدم شفافیت 
فرایندهای قضایی به دلیل برخی مداخالت نهادهای غیرقضایی 
در امور قضایی« نیز از دیگر چالش های این کســب و کارها از 
سوی این نماینده عنوان شده است. خانم حسینی افزوده این 
مسائل و »احضارهای مکرر مدیران کسب و کارها به دادسراها 
و دادگاه ها، فشارهای زیادی را به متولیان« این نوع کسب و کار 

وارد کرده است.

طرح  دو فوریتی   الزام دسترسی به خدمات  اینترنت  از  سوی  زرآبادی  تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

محدودسازی قطعی اینترنت
بدنه قضایی حاكمیت با مختصات كسب و كارهای اینترنتی آشنایی ندارد

تحمیل این حجم از خسارات به اقتصاد غیرقابل تصور است
محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مجلس

اینترنت ملی و شبکه ملی اطالعات باید به این جمله بسنده کند که اگر قرار باشد مردم از آن استفاده کنند، باید ظرفیت سازی های الزم صورت 
بگیرد و آمادگی های الزم به مردم داده شود نه اینکه در هر شرایطی اقدام به قطع دسترسی به خدمات اینترنتی که امروز سنگ بنای بسیاری 
از کسب و کارهاست شود. قطعی و اختالل در شبکه اینترنت امروز تبدیل به یک نارضایتی جدید در میان مردم شده و نگرانی های زیادی در 
رابطه با تکرار آن وجود دارد. این امیدواری وجود دارد که با ارائه این الیحه به مجلس و تصویب آن به این نگرانی ها پایان داده شود و کسب و 
کارها تجربه تلخ دیگری را در این رابطه نداشته باشند. برای اقتصاد ایران در حال حاضر تحمیل این حجم از خسارات غیرقابل تصور است و باید 
شرایط به سمتی هدایت شود که کمک اقتصاد شود نه اینکه باری به مشکالت پیش روی اقتصاد کشور اضافه کند. درست است که دغدغه 
وجود دارد اما برای حفظ آرامش نمی توان اینترنت را قطع کرد. برای حفظ آرامش باید راهکارهایی را ارائه داد که جدای از این مسئله باشد. 

امروز اینترنت اساس کار و اشتغال و تحصیل شده است. 
ساختار کارهای روزمره به نحوی تنظیم شده است که عدم استفاده از فضای مجازی برای انجام آن ها ناممکن است. باید شبکه های داخلی را 
ساماندهی و به نحوی این زمینه را فراهم کنیم که پاسخگوی نیاز داخل باشد تا در چنین مواقعی با مشکالت عدیده ای رو به رو نشویم. در دنیای 
امروز که اطالعات حرف اول را می زند باید گزینه های جایگزینی داشته باشیم. وزارت ارتباطات و دستگاه های مربوطه باید این توانایی را داشته 
باشند که جایگزینی برای آنچه در دسترس نداریم فراهم کنند. قطع دسترسی به آن نتایج منفی بسیاری جدای از خسارات مالی به دنبال 
خواهد داشت. د  غد  غه ها می تواند   د  غد  غه های د  رستی باشد  ، می تواند   این رویکرد   اصالح شود   و با نگاه بیشتر حاکمیتی یکپارچه و د  رست، به 

گونه ای که هر چیز سر جایش قرار بگیرد  ، به آن توجه شود  .

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سازمان ملی اســتاندارد اعالم کرد که محموله های کاغذ 
به دلیل تعیین نشدن نوع کاربرد، احراز نشدن کد تعرفه 
صحیح و تعبین نشدن حقوق و عوارض گمرکی در گمرکات 
دپو شده اند و این موضوع به کیفیت کاغذ و مطابقت آن با 
استانداردها مرتبط نمی شــود.هفته گذشته مصاحبه ای 
با عنوان »رســوب هزاران تن کاغذ در گمرکات«  منتشر 
شــد که در آن یک فعال اقتصادی گفته بــود “تعیین و 
گزارش ماهیت کاال توسط سازمان ملی استاندارد انجام 
می گیرد. این موضوع از سال ۹۷ درخصوص کاغذ و مقوای 
گالسه تغییر رویه ای داشته است؛ به این صورت که کاربرد 
کاغذ و مقوای گالسه دیگر توسط سازمان استاندارد اعالم 
نمی شود و به نظر می رسد همین موضوع علت رسوب کاال) 
کاغذ و مقوای گالسه( در گمرک شده است.”در پی انتشار 
این مصاحبه، سازمان ملی اســتاندارد جوابیه ای ارسال 
کرده که در ادامه آمده اســت: »با توجه به نامه گمرک در 
خصوص رسوب مقادیر متنابهی کاغذ وارداتی در گمرکات 
اجرایی کشور، به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خسارت 
احتمالی و تعیین تکلیف چگونگی ترخیص کاالی مذکور 
جلسه ای به دعوت آقای مدرس خیابانی، قائم مقام محترم 
وزیر صمت در امور بازرگانی با حضور نمایندگان سازمان 
ملی استاندارد ایران، وزارت صمت، گمرک ایران، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا در تاریخ 
شانزدهم آذر برگزار شد.همانگونه که در سنوات گذشته 
سازمان ملی اســتاندارد ایران به گمرک اعالم داشته به 
دلیل کاربردهای چند منظوره برخی از کاالهای وارداتی و 
عدم امکان ردیابی نوع مصرف محموله ها پس از ترخیص، 
امکان اعالم نظر در خصوص نوع کاربرد کاال برای ادارات کل 
استاندارد در استان ها و آزمایشگاه های همکار وجود ندارد. از 
آنجایی که دپوی کاغذهای وارداتی در گمرکات در رسانه ها 
منتشر شده است، مباحث طرح شده در جلسه مذکور طی 
صورتجلسه ای به دستگاه های ذیربط و زیرمجموعه های 
آن ها ابالغ و مقرر شده است در چارچوب مصوبات جلسه یاد 
شده و صورتجلسات سنوات گذشته اقدام الزم به عمل آید.

شایان ذکر است محموله های کاغذ که به دلیل تعیین نشدن 
نوع کاربرد، احراز نشدن کد تعرفه صحیح و تعیین نشدن 
حقوق و عوارض گمرکی در گمرکات دپو شده اند، به موضوع 
کیفیت کاغذ و مطابقت آن با استانداردها مرتبط نمی شود. 
یادآور می شود، تعیین ماهیت کاغذ گالسه طی توافق فی 
مابین استاندارد و گمرک در خرداد سال ۱۳۹۷ به صورت 
مصوبه ای ابالغ شده بود که کماکان به قوت خود باقی است 

و دستگاه های همجوار باید از مفاد آن پیروی کنند.«

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفــت: ایران بزرگترین وارد 
کننده ابریشــم از چین اســت و ۲۰ درصد از فرش های 
دستباف صادراتی ما را فرش های ابریشم تشکیل می دهد. 
فرشته دست پاک در همایش تجاری ایران و چین که در 
اتاق بازرگانی ایران برگزار شــد، گفت: ایران، بزرگترین 
وارد کننده ابریشم از چین است و ۲۰ درصد از فرش های 
دستباف صادراتی ما را فرش های ابریشم تشکیل می دهد.به 
گفته وی؛ ایران ۹۰ درصد از ابریشم مورد نیاز خود را از کشور 
چین وارد می کند.دست پاک گفت: ماه گذشته بزرگترین 
تابلو فرش ایرانی که طرح آن توسط یک نقاش چینی و در 

رابطه با جاده ابریشم بود توسط ۱۷۰ بافنده اصفهانی بافته 
و به یک موزه در کشور چین اهدا شد. دست پاک در ادامه 
با بیان اینکه متاسفانه سال گذشته ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا فرش را به عنوان اولین کاال بعد از نفت تحریم کرد، 
گفت: این در حالی است که فرش هنر مردم ایران است و 
به لحاظ تمدنی، قدیمی ترین صنعت کشور ایران محسوب 
می شود و ارتباطی به روابط سیاسی ندارد.دست پاک بیان 
کرد: هفته گذشته تفاهم نامه ای بین مرکز ملی فرش ایران 
با اتاق چین و ایران به امضا رسید که امیدواریم این تفاهم 

نامه منجربه افزایش فرش ایران به چین شود.

مدیرکل دفتــر توســعه صــادرات وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: عراق واردات ۱۷ محصول زارعی 
و باغــی از ایران را بــه دلیــل خودکفایی ممنوع 
کرده است. شاهرخ شــجری در نامه ای به عباس 
کشــاورز، سرپرســت این وزارتخانه و علی اکبر 
مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
و محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت 
جهاد کشــاورزی اعالم کــرد: عــراق واردات ۱۷ 
محصول زراعی و باغی شامل گوجه فرنگی، خیار، 
ســیب زمینی، بادنجان، هویج، کنار، کاهو، ذرت، 
خرما، هندوانه، خربزه، سیر، پیاز، کدو، گل کلم، انار و 
کلم از ایران را به دلیل خودکفایی ممنوع کرده است.
در متن این نامه آمده است: با عنایت به نامه شماره 
۳۰۷۶۶/۲۴۰/۹۸ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۸ دفتر عربی و 

افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران )نامه پیوست( 
در خصوص اخبار تجاری واصله از دفتر رایزن محترم 
ج. ا. ایران در بغداد- عــراق در نیمه دوم آبان ماه به 
استحضار می رساند با توجه به بند ۴ جدول مرتبط 
و اعالم وزارت کشاورزی کشور عراق این کشور در 
تولید ۱۷ محصول زراعی و باغی )شــامل: گوجه 
فرنگی، خیار، سیب زمینی، بادمجان، هویج، کنار، 
کاهو، ذرت، خرما، هندوانه، خربزه، سیر، پیاز، کدو، 
گل کلم، انار و کلم( به خودکفایی رسیده است و برای 
حمایت از تولید داخل واردات این محصوالت را به 
داخل کشور ممنوع کرده است؛ لذا خواهشمند است 
دستور فرمائید جهت جلوگیری از خسارات احتمالی 
به کشاورزان در برنامه ریزی الگوی کشت و تولید 

بازنگری الزم صورت پذیرد.

شــرکت ســایپا با هدف 
تنظیــم بازار و شکســتن 
قیمت هــا،  حبــاب 
طــرح فــروش فــوری و 
اعتبــاری پرایــد ۱۳۱ 
را آغاز کرد. براســاس اعالم ســایپا ایــن دومین 
مرحلــه از فــروش فــوری پرایــد ۱۳۱ در هفته 
جاری اســت. این در حالی اســت که قیمت پراید 
۱۱۱ در چنــد روز اخیــر همچنــان افزایش داته 
 و به قیمــت ۵۵ میلیــون تومان خریــد و فروش

 می شود.
 این قیمت در بــازار آزاد و در فضای مجازی دیده 
می شــود و در فروش فوری ۳۹ میلیــون تومان 
قیمت گذاری شــده اســت. درحالی بازار واقعی 
خودرو در رکود به سر می برد و معامله ای نمی شود 
که بازار خودرو در فضای مجازی داغ اســت و هر 
روز به بهانه های واهی قیمــت خودروها را افزایش 
می دهند، در عین حال وزارت صمت هم ظاهراً فقط 
نظاره می کند. در طول چند ماه اخیر بازار خرید و 
فروش خودرو با رکود شدید مواجه شد و حتی در 
برخی مواقع معامالت به صفر رسید، اما در یک ماهه 

اخیر روند افزایش قیمــت ارز و البته قیمت بنزین 
عاملی شــده تا جو روانی در این بازار حاکم شود و 
قیمت انواع خودروهای داخلی با رشد قیمت روزانه 
مواجه شــود.بنا بر اظهارات فعاالن بازار علی رغم 
افزایش قیمت ، خریداری در بازار نیســت؛ البته در 
فضای مجازی رونق معامالت خودرو آن هم به صورت 
کاذب برای افزایش بیشتر قیمت ها داغ است. طی 
روز جاری افزایش قیمت دالر باعث شده تا در سطح 
بازار صحبت از فروش پرایــد آن هم با قیمت ۵۵ تا 
۵۶ میلیون تومان مطرح شــود، این در حالی است 
که فروشندگان بازار می گویند "ما خریداری نداریم 
و اصاًل در چند روز اخیر معامله ای انجام نداده ایم اما 
سروصدای اصلی در فضای مجازی است به نحوی که 
با تبلیغات آنها قیمت انواع خودروهای داخلی روند 
صعودی به خود گرفته اســت." البته عامل اصلی 
به هم ریختگی قیمت ها در بازار خودرو را باید نبود 
نظارت در اعالم سلیقه ای قیمت ها دانست به نحوی 
که خبری از مدیریت وزارت صنعت برای ساماندهی 
بازار خودرو نیســت و فقط شرکت های خودروساز 
به صورت دستوری اقدام به فروش اعتباری و فوری 
محصوالت خود آن هــم به عنوان مســّکنی برای 
مدیریت قیمت ها در بازار می کننــد اما این اقدام 
هنوز نتوانسته تأثیری در کاهش قیمت ها در بازار 

داشته باشد.

وزارت صمت  چه  نقشی  در مدیریت و تنظیم بازار پراید 55 میلیونی دارد؟

گرانی   در  آشفته   بازار  خودرو

کم کاری خودروسازان در عرضه مناسب خودرو 
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو

قیمت پراید در حالی طی روزهای اخیر رشد نجومی داشته که نه تنها کیفیت این محصول ذره ای بهتر نشده بلکه 
بسیاری از تجهیزات جانبی آن نیز شده است. به عبارت دیگر این خودرو به دلیل اینکه خودرویی با استقبال زیاد است 
و با هر شرایطی فروش می رود خواسته اند تا کمترین هزینه را برای خودروساز داشته باشد و مصرف کنندگان نیز 
حقوقشان ضایع شود. اینکه عنوان می شود خبر توقف تولید پراید در افزایش قیمت آن موثر بوده قابل قبول نبوده و 
این حرکت تاثیر زیادی بر روی بازار پراید نداشته است. درحال حاضر شرایط برای خروج خودروهای پرتیراژ از جمله 
پراید از خط تولید شرکت های خودروسازی وجود ندارد. هرچند که خودروسازان و مسئوالن امر در این رابطه بارها 
اعالم کرده اند، که پراید دیگر در سال آینده تولید نخواهد شد، اما شرایط نشان می دهد این امر محقق نخواهد شد. 
مردم نیز این حرف ها را چندان جدی نمی گیرند، بر همین اساس است که این سخنان مبنی بر ایجاد بار روانی در بازار 
خودرو و افزایش قیمت ها ناشی از اعالم رسمی خروج پراید از خط تولید، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و سندیت 
ندارد.متاسفانه در شرایطی قرار داریم که فروش های فوری نیز نتوانست در در کاهش قیمت این محصول در بازار 
مؤثر باشد و حتی بازار شاهد رشد قیمت ها هم هست. باز هم تاکید می شود که تنها دلیل این رشد قیمت ها در بازار 
به خصوص در رابطه با خودروهای پرتیراژ، کم شدن عرضه از سوی شرکت های خودروسازی است و دلیل دیگری 
برای آن نمی توان متصور بود. از سوی دیگر، آن ها آمار تحویل های روزانه خود را نیز اعالم نمی کنند تا معلوم شود آیا 
تحویل ها به طور مثال نسبت به ماه گذشته با کاهش روبه رو بوده، یا اینکه به روال قبل بوده است. اینکه خودروساز 
فروش فوری می گذارد دلیل بر این نیست که می تواند در تنظیم بازار موثر عمل کند. این تصور کامال اشتباه است. 
موضوع میزان عرضه خودرو تنها می تواند از روی آمار خودروهای پالک گذاری شده مشخص شود، در این رابطه 
پلیس باید این آمار را اعالم کند تا بتوان بر اساس آن به اظهار نظر دقیق پرداخت. اما در شرایطی که اتفاق غیرعادی 
ای رخ نداده، تنها دلیل افزایش قیمت خودرو در چنین شرایطی تنها می تواند کم شدن عرضه محصوالت به بازار از 

سوی خودروسازان باشد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.comقیمت خودرو بازارقیمت خودرو کارخانهنوع خودروردیف

۳۹،۹۴۱،۰۰۰۵۵،۵۰۰،۰۰۰قیمت پراید ۱۱۱۱

۳۷،۶۴۱،۰۰۰۵۱،۵۰۰،۰۰۰قیمت پراید ۲۱۳۱

۴۰،۳۳۰،۰۰۰۵۳،۵۰۰،۰۰۰قیمت پراید ۳۱۵۱

۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰۲۰۶،۰۰۰،۰۰۰قیمت چانگان۴

۴۶،۴۴۳،۰۰۰۶۳،۰۰۰،۰۰۰قیمت تیبا صندوق دار۵

۵۵،۹۶۰،۰۰۰۶۵،۵۰۰،۰۰۰قیمت ساینا دنده ای۶

 ۸۰ ،۶۳،۱۵۸،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰قیمت پژو ۷۴۰۵

۸SLX ۶۷،۸۸۸،۰۰۰۹۲،۵۰۰،۰۰۰قیمت پژو

۶۵،۵۷۸،۰۰۰۹۷،۰۰۰،۰۰۰قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز۹

۷۸،۳۳۸،۰۰۰۱۰۷،۰۰۰،۰۰۰قیمت پژو پارس۱۰

۶۷،۲۸۳،۰۰۰۹۸،۰۰۰،۰۰۰قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ )فول(۱۲

۸۳،۶۹۰،۰۰۰۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ )فول(۱۳

قیمت پژو ۱۴
V۸ ۲۰۶ صندوقدار )فول(

۸۰،۳۰۳،۰۰۰۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰

۱۵)LX( ۶۶،۷۷۰،۰۰۰۸۶،۰۰۰،۰۰۰قیمت سمند ال ایکس

۱۶EF۷ ۶۹،۷۷۳،۰۰۰۱۰۱،۰۰۰،۰۰۰قیمت سمند

۵۱،۵۰۰،۰۰۰۷۳،۰۰۰،۰۰۰قیمت وانت آریسان۱۷

۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰حاشیه بازارقیمت دنا۱۸

۱۸۱،۰۰۰،۰۰۰توقف فروشقیمت دنا پالس توربو۱۹

۹۶،۷۳۰،۰۰۰۱۴۰،۵۰۰،۰۰۰قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای۲۰

۱۲۲،۷۰۰،۰۰۰۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰قیمت استپ وی۲۳

۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰حاشیه بازار  قیمتپژو ۲۰۷ اتوماتیک۲۴

۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰قیمت پژو۲۵۲۰۰۸

۶۷،۲۰۳،۰۰۰۹۴،۰۰۰،۰۰۰قیمت رانا۲۶

ایران؛ بزرگ ترین وارد کننده ابریشم از چین است

عراق واردات ۱۷ محصول زراعی و باغی ایران را ممنوع کرد

دپوی کاغذ در گمرکات به کیفیت آن ها ربطی ندارد
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مدیر خرید خارجی ذوب آهن اصفهان عنوان کرد 
 مسئوالن برای حفظ تولید و ارتقای آن با راهبردهای 

اثربخش از خام فروشی جلوگیری كنند
دکتر جابر جعفری مدیر خرید خارجی ذوب 
آهن اصفهان در حاشیه بازدید از شانزدهمین 
نمایشگاه ایران متافو به خبرنگار ما گفت : در 
سالیان اخیر با توجه به وجود تحریم های بین 
المللی علیه ایران و به ویژه بعد از خروج دولت 
آمریکا از برجام،مســیرهای باز شده جهت 
تعامالت بین المللی،متاسفانه مجددا بسته 
شد و خریدهای خارجی با چالش های زیادی 
همراه گردید.وی افزود : بر اساس تجربیات موفق سالیان گذشته و با خرد و تدبیر جمعی 
و رهنمودهای مدیریت عالی شرکت توانستیم چالش های ایجاد شده را برطرف نموده و 
آینده روشنی را در این خصوص برای ذوب آهن اصفهان ترسیم نماییم. دکتر جعفری در 
ادامه گفت:  ذوب آهن اصفهان که بنیان آن بر اساس معادن گذاشته شد و مدیریت آنها 
را نیز بر عهده داشت هم  اکنون به دلیل کمبود اولیه داخلی  به ویژه سنگ آهن با نیمی 
از  ظرفیت تولید دارد و متاسفانه صادرات این ماده اولیه استراتژیک را شاهد هستیم. 
مسولین در جهت حفظ تولید و ارتقاء آن نیاز  است حامی تولید کنندگان باشند و با 

اتخاذ راهبردهای اثربخش از خام فروشی مواد اولیه جلوگیری نمایند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  خبر داد
تولید ساالنه 172میلیون متر مکعب پساب دراستان  

اصفهان
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان گفت:در 25 تصفیه 
خانه فاضالب ،ســاالنه 172 میلیون 
متر مکعب پساپ تولید می شود این 
در حالیست که ظرفیت اسمی  تولید 
پساب  در تصفیه خانه های فاضالب 
در  استان اصفهان 283 میلیون متر مکعب در سال اســت.به گزارش خبرنگار ما از 
اصفهان،مهندس هاشم امینی با اشــاره به جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب در 
اصفهان  اعالم کرد: در حال حاضر  بیش از 72 درصد جمعیت اســتان تحت پوشش 
شبکه فاضالب قرار دارند . که شامل 3 میلیون 666 هزار و 90 نفر می باشد. درحالی 
که  هم اکنون بیش از 96 درصد جمعیت شهر اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب 
قرار دارند.وی در ادامه با بیان اینکه اصفهان، دومین استان صنعتی کشور محسوب می 
شود  و با توجه به محدودیت  منابع آبی استفاده از بازچرخانی آب  در  این استان بسیار  
حائز اهمیت می باشد.خاطر نشان ساخت: صنایع زیادی در استان اصفهان مشغول 
به فعالیت هستند بطوریکه بیش از 70 درصد فوالد کشور در اصفهان تولید می شود 

بنابراین استفاده از پساب در مصارف صنعتی در مصرف بهینه آب بسیار موثر است.

دادستان کل کشور مطرح کرد
حمایت قاطعانه دستگاه قضا از صنعت كشور

هم زمـــــان با والدت امـــام 
حســـــــن عســـــــکری 
)علیه السالم(، حجت االســـالم 
محــمدجعــــفر منتظـــری، 
دادستــــان کل کشـــــور 
به همراه دکتر عمرانی معاون 
دادستان کل در امور مبارزه 
با مواد مخدر، دادستان اســتان اصفهان، دادستان شهرستان مبارکه و هیئت همراه 
از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه بازدید کردند.به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، 
حجت االسالم محمدجعفر منتظری در جمع مدیران و کارکنان این شرکت با اشاره به 
اقتصاد مقاومتی و نقش کارکنان این بنگاه صنعتی گفت: در حال حاضر که در تحریم 
ظالمانه و در جنگ اقتصادی در برابر استکبار جهانی به سر می بریم، نقش کارگران و 
مهندســان در مقاومت در برابر این تهاجم ظالمانه و مدیریت اقتصادی کشور بسیار 
سازنده و تأثیرگذار است؛ بنابراین باید به حقوق قانونی و منطقی آن ها توجه کرد.وی 
افزود: بنای دستگاه قضایی در حوزۀ مسائل اقتصادی و صنعتی، به ویژه صنعت این است 
که به کمک دولت بیاید. به همۀ رئیسان دادگستری تأکید کرده ایم که امروز در موضوع 
اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی، دستگاه قضا باید برای کمک به حوزۀ کار و تولید و 
به طور کلی اقتصاد کشور هرکاری می تواند انجام دهد. مسلما اگر به حمایت و کمک 
قوۀ قضائیه نیاز باشد، در همۀ بخش ها در خدمت صنعت هستیم و برای حل هر مشکلی 
که امکان آن در دستگاه قضایی فراهم باشد به میدان می آییم. مدیران اقتصادی باید 
مشکالتشان را به ما منتقل کنند تا با حمایت قضایی و حقوقی، آن را حل کنیم و این 

موضوع با جدیت در سراسر کشور دنبال می شود.

شهردار اصفهان خبرداد
آغاز تشکیل شوراهای مشورتی معتمدین در مناطق 

از منطقه 14شهرداری
شهردار اصفهان با اشاره به استفاده 
از توان معتمدان محلی به عنوان 
پایگاه هــای فکــری در مناطق 
شــهری اصفهان، گفــت: برای 
اســتفاده بهتر از این توانمندی، 
شوراهای مشورتی معتمدان در 
مناطق شهری اصفهان تاسیس 
می شود.    به گزارش خبرنگار ما از 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در مالقات مردمی با معتمدان و مردم منطقه 14 شهرداری 
اصفهان، افزود: معتمدین می توانند یک پایگاه قوی فکری برای حل مسائل هر منطقه 
جهت کمک به مدیران شهری باشند. مشورت با معتمدین می تواند بزرگترین بازوی 
توانمند مدیران اجرایی در هر منطقه باشد چراکه آنان می توانند با ارائه راهکار و گفت و 
گو با مردم مسائل را حل کنند. بنابراین به دنبال تشکیل شوراهای مشورتی معتمدین 
در محالت و مناطق هستیم و اولین شورای مشورتی منطقه ای را در منطقه 14 شکل 
خواهیم داد. مدیر منطقه 14، سی نفر از این معتمدین را به نحوی که جغرافیای کل 
منطقه را پوشش دهند، انتخاب و شورای معتمدین محلی منطقه 14 را پایه گذاری کند.
وی تصریــح کــرد: مشــورت بــا ایــن معتمــدان مــی تواند بــه راحتــی گره 
هــای کور هــر منطقــه را بــاز کنــد. با مشــورتی کــه از ایــن تشــکل محلی 
 مــی گیریــم، مــی تــوان برنامه ریــزی هــای شــهری را بــرای هــر منطقه

 اولویت بندی کرد. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه مشــاوره های تشــکالت محلی می تواند بزرگترین 
بــازوی توانمند مدیــران اجرایی در هــر منطقه باشــد، افزود: اگر هر مشــکل یا 
معضلی هم در مناطــق رخ داد این معتمدین هســتند که باید نســبت به رفع آن 
اهتمام داشــته باشــند. این افراد می توانند با گفــت و گو و ارائه راهکار مســائل را 
 حل کنند، بنابراین این جلســه را مبدا تاســیس شوراهای مشــورتی معتمدان در 

مناطق می دانیم. 
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از مجلس خبر رسید دوباره 
تریبون در دســت کســانی 
اســت که داعیه حمایت از 
شــرکت های دانش بنیــان 
را دارند. آیا ایــن ادعاها مثل 
همیشه در حد شعار اســت و دوباره شاهد حرف های 
تکراری هستیم یا روزی این حرف ها جامه عمل خواهد 
پوشید؟پرونده دستاوردها و مشــکالت حوزه اقتصاد 
در شــرکت های دانش بنیان صبح روز سه شــنبه در 
صحن علنی مجلس با حضــور وزرای اقتصاد و علوم، 
معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری، رئیس سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشــور، مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی، رئیس مجمع تشــکل های دانش بنیان اتاق 
ایران و نمایندگان شرکت های دانش بنیان بررسی شد. 
ابتدا نمایندگان شرکت های دانش بنیان پشت تریبون 
خانه ملت از مشــکالت و دغدغه های این شــرکت ها 
گفتند. مرکــز پژوهش های مجلس هم در گزارشــی 
عنوان کرد که در ســال 85 معاونت علمی و فناوری در 
مجموعه دولت تشکیل و در همان سال، الیحه حمایت 
از این شرکت ها هم توسط دولت ارائه شد که این الیحه 
اشکال قانونی دارد. مثال در آن قانون تمام وظایف و تمام 
حمایت ها در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دیده شده 
و شورای عطف؛ در صورتی که آنچه امروز اجرا می شود 
ذیل معاونت عمل و فناوری ریاست جمهوری است. وزیر 
علوم هم در این جلسه از اینکه این شرکت ها تولید ثروت 
و اشتغال زایی را تضمین می کنند، گفت و وزیر اقتصاد هم 

از تالش برای رفع مشکالت مالیاتی خبر داد. 

رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس:
قطعــی اینترنت روزانــه ۲۵۰۰ میلیــارد به 

کسب وکارهای فناوری خسارت زد
حسینی، رئیس فراکســیون فناوری و نوآوری مجلس 
در این جلســه گفت: »خســارت های مســتقیم به 
کســب وکارهای حوزه فناوری روزانه بالغ بر  2 هزار و 
500 میلیارد تومان برآورد شده است و مجلس شورای 

اسالمی باید زمینه دسترسی و قطع اینترنت را طوری 
 محدود کند که آســیب به این فضا و این زیســت بوم

 به حداقل برسد.«

پزشکیان در صحن علنی:
کارگروهی ویژه برای حمایت از شــرکت های 

دانش بنیان تشکیل شود
عضو هیأت رئیسه مجلس بر ضرورت تشکیل کارگروهی 
ویژه متشکل از برخی نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی، علوم و بانک مرکزی برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان تأکید کرد. مسعود 
پزشــکیان در این نشســت پس از بررسی مشکالت 
شــرکت های دانش بنیان گفت: این شــرکت ها باید 
مورد حمایت قرار گیرند و مشــکالت مطرح شــده در 
نشست امروز به دولت مربوط اســت و چرا باید کاری 
کنیم که فضای کســب وکار با مشــکل مواجه شود؛ 
اگر قوانین مشــکل دارد، دولت به مجلس الیحه ارائه 
کند. نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اسکو در مجلس 
شــورای اســالمی افزود: به طور مداوم دولت و وزرا در 
مورد وضعیــت نامطلوب فضای کســب وکار گزارش 
 می دهند، جای تعجب است که چرا فضای کسب و کار را 

اصالح نمی کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبر داد
بررسی الیحه ثبت شــرکت های دانش بنیان و 

نوآورانه در دولت
رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور از بررسی 
الیحه ثبــت شــرکت های دانش بنیــان و نوآورانه در 
دولت خبر داد. ذبیــح ا... خداییان در این نشســت در 
جریان بررسی دستاوردهای و مشکالت حوزه اقتصاد 
شــرکت های دانش بنیان و نوآورانه گفت: شرکت های 
دانش بنیان نقش مهمی در رشــد و توســعه جوامع 
دارند و به تعبیر رئیس قــوه قضائیه باید اذعان کرد این 
شرکت ها عنصر پیشران جامعه در بخش های مختلف 
 محسوب می شوند. ثبت شرکت های دانش بنیان 7 روز 

زمان می برد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد
تعیین شعب اختصاصی تأمین اجتماعی برای رفع 

مشکالت شرکت های دانش بنیان 
ساالری، مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: دو 
شعبه در غرب تهران و دو شعبه در شرق آن برای بررسی 
تخصصی درخواســتهای این شــرکت ها درنظر گرفته 
شده است و در استان ها نیز مراکزی تعیین می شود. در 
خصوص شرکت ها و موسسات دانش بنیان تفاهمنامه ای 

که بین ما با معاونت علمی رئیس جمهوری منعقد شده 
مالک عمل است. سهامداران کســب وکارهای فضای 
مجازی برای بیمه کــردن نیروهای خــود می توانند با 
 بخشــنامه اخیر ســازمان تأمین اجتماعــی، خدمات 

دریافت کنند.

کالهی  مطرح کرد
عدم حمایت از شرکت های دانش بنیان در بدنه 

حاکمیت 
رئیس مجمع تشــکل های دانش بنیان اتاق بازرگانی 
صنایع و معادن ایران در نشست علنی مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به وضعیت شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها در کشــور گفت: »در شرایط کنونی این 
شرکت ها مشکالت بسیاری در بخش های مختلف به 
ویژه حوزه بیمه دارند.« افشــین کالهی با بیان اینکه 
متأســفانه در بدنه حاکمیتی حمایتی از شرکت های 
دانش بنیان دیده نمی شود، گفت: »در حوادث آبان ماه 
163 ساعت اینترنت در کشور قطع شد و شرکت های 
دانش بنیان و اســتارت آپ ها در این مــدت نزدیک به 
10هزار میلیارد تومان از نظر مالی ضرر کردند اّما به این 
مسئله توجهی نشد و همکاران ما به تدریج در حال خروج 

از کشور هستند.«

مسئوالن  در صحن علنی مجلس از اهمیت  اقتصاد دانش بنیان گفتند، دانش بنیان ها  معتقد به سنگ اندازی دولتی ها هستند

دفاع نمایشی  از   دانش بنيان ها  
اشکال قانونی در الیحه حمایت از شركت های دانش بنیان             

ستاری: راه مقابله با تحریم ها حمایت از شركت های دانش بنیان است

مینا حسینی
News kasbokar@gmail.com

تضاد منافع بازیگران اکوسیستم دانش بنیان
امید هاشمي، مدیر واحد کسب وکارهای نوین و کارآفرینی اتاق تهران 

مسائل حوزه شرکت های دانش بنیان معلوم و روشن است. فرض کنید 10 سال پیش بود و ما اطالعی از اقتصاد دانش بنیان نداشتیم. مثالً در دهه 80 میالدی از سایت اتحادیه اروپا در حوزه اقتصاد نوآوری و دانش بنیان گرته برداری کردیم و در آن زمان 
نیاز داشتیم در مورد این مباحث وارداتی در حوزه اقتصاد دانش بنیان صحبت کنیم. آن زمان برگزاری مکرر جلسات در این مورد خوب بود. مساله حمایت از شرکت های دانش بنیان در حال حاضر اینقدر پیچیده نیست. راهکار اقتصاد دانش بنیان مساله 
ساده ای است. معاون علمی و فناوری وقت از سال 92 این مباحث را جدی تر و حرفه ای تر پیگیری می کنند. این در حالی است که مشکالت این حوزه را همه می دانیم. مساله اقتصاد دانش بنیان مثل بقیه حوزه هاست و فرقی نمی کند. ما چند مرحله داریم: 
تولید ایده، تولید اختراع و تولید این مفهوم است. بعد جریان )provide of concept( است به معنای اینکه ایده را به یک مرحله قابل قبول برسانیم. اصطالحا فرایند تبدیل آن ایده به یک نوآوری کاربردی و تجاری سازی آن نوآوری و نهایتا انتشار و نفوذ در 
بازار )توسعه دادن( چه داخلی و چه خارجی. تمام این حرف ها باید در یک دایره ای به اسم محیط کسب وکار کار کند؛ یعنی یک سری از فرایندها داخلی است و یک سری در محیط کسب وکار. محیط کسب وکار به طور مداوم به سمت این کسب وکارها تیر 
می فرستد و مین گذاری شده است؛ یعنی شما فرض کنید به هر بخشی نگاه می کنید )چه مفاهیم مالی، مالیاتی، تامین اجتماعی، بانکی، گمرکی و همه اینها( باید در دایره ای 3- 4 مرحله ای در آن اتفاق بیفتد. ما یک سری مشکل در اینجا داریم مثل اینکه 
ایده های کاربردی نداریم، تولید علم دانشگاه های مان آنقدر که فکر می کنیم خوب نیست و اینکه ما متخصص اینکه ایده ها را تبدیل به تولید محصول )product( کند اصطالحا توسعه محصول فناورانه و نوآورانه نداریم، در اینکه محصول تجاری سازی 
شود مشکل داریم و در مورد توسعه بازار مشکل داریم، این مسائل بخشی از مشکالت ماست و همه نیز به خوبی آنها را می دانیم. یک سطح باالتر که همه این مسائل داخل آن دایره دارند کار می کنند به اسم محیط کسب وکار آن را بهتر از این مسائل 
می دانیم. فرض کنید یک شرکت دانش بنیان یک قرارداد طراحی و ساخت دارد. مثال این قرارداد طراحی و ساخت یک قطعه های تک است. این شرکت قرارداد دو میلیارد تومانی بسته است. نماینده تامین اجتماعی می گوید طراحی ساخت در این حوزه 
اینقدر درصد هزینه تامین اجتماعی آن می شود مثال 16.3 درصد هزینه تامین اجتماعی آن است. این درصد واقعا باید از این شرکت گرفته شود؟ این شرکت ها دانش بنیان شده اند که هزینه منابع انسانی آنها پایین بیاید؛ یعنی هنر این شرکت هاست که 
هزینه های شان را پایین بیاورند. بعد ما بیاییم از اینها هزینه بگیریم؟ اینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بگوید من چند شعبه جدا برای رسیدگی به این شرکت ها می زنم، این کار را می کنند که چه نتیجه ای حاصل شود؟ آیا این کار انجام می شود 
که راحت تر بروند و به این شرکت ها خرده بگیرند؟ این صحبت نقض غرض است. ما باید به قوانین باالدستی مان التزام داشته باشیم زیرا قوانینی داریم که آنها را رعایت نمی کنیم. بعد برای همان مسائل بخشنامه و آیین نامه صادر می کنیم. به طور مثال ما 
در قوانین مان در آیین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان مگر نگفتیم که شرکت های دانش بنیان و محصوالت دانش بنیان از مالیات بر درآمد معاف اند؟ دوباره سازمان امور مالیاتی این شرکت ها را حسابرسی و ممیزی مالیاتی می کند، ممیز مالیاتی 
می گوید »من این مسائل را نمی دانم و دانش بنیان چیست؟ طرف من سازمان امور مالیاتی است و از او دستور می گیرم و او هم از رئیس جمهوری دستور می گیرد. بنابراین شما باید برای من مدرک بیاورید.« ما بهتر است که تمام توان خود را بگذاریم تا 
آن باال در سطح هیات دولت یک رویه داشته باشیم تا اینکه جداجدا به طور مثال سازمان امور مالیاتی یک رویه برای خود ایجاد کند و سازمان تامین اجتماعی رویه ای دیگر و فردا وزارت نفت یک دفتر بزند روی اینکه محصوالت شرکت های دانش بنیان 
را از این شرکت ها بخرید. بعد بانک ها جداجدا خط اعتباری دانش بنیان بگذارند. این کار اصطالحاً تضاد منافع بازیگران مختلف است. یک جایی بانک فرض کنید به نفعش است که وام بدهد. از آن طرف یک سازمان دیگر به نفعش است که آن شرکت 
وام نگیرد زیرا اگر وام بگیرد آن وام در بدهی آن شرکت می رود و مالیات نمی دهد؛ یعنی تضاد منافع دستگاه های اجرایی. دلیلش چیست؟ دلیل آن، این است که مدیران دستگاه های دولتی هر کدام برای خود می خواهند کارنامه درست کرده و مصاحبه 
کنند؛ یعنی به جای اینکه برویم در هیات دولت و مکان های تصمیم گیرنده کشور بنشینیم و بگوییم این مالک است و تمام شد چون این حوزه بی صاحب مانده هر مدیری از جمله رئیس سازمان تامین اجتماعی برای خود یک رویه درست کرده است. 
ما یک چیزی به اسم آیین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان داریم. باید یا آن را تصحیح کنیم یا تغییر دهیم یا ابطالش کنیم. اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی برای خودش یک سازی می زند، برای خود یک آیین نامه داخلی صادر می کند که من با 
این شرکت ها این گونه برخورد می کنم، رئیس سازمان تامین اجتماعی ساز دیگری می زند، فردا رئیس سازمان استاندارد نیز می خواهد رویه دیگری پیش بگیرد و می خواهد بگوید شرکتی که دانش بنیان است ما مثال استانداردهای محصول را زودتر یا 
دیرتر به آن بدهیم. مگر ما آیین نامه باالسری در کشور نداریم که تشکیل شده از 5-6 وزارتخانه شامل وزارت علوم، وزارت صنعت، معاون ریاست جمهوری؟ مسئوالن مصاحبه می کنند و جلسه می گذارند با این هدف که بگویند ما به فکر کشوریم؛ اما به 
فکر بودن آنها این است که سکوت کنند و اجازه بدهند قوانین باالدستی کار کند و اگر یک قانون، آیین نامه، بخشنامه داریم بروند و ببینند که قانون گذار در آن چه وظیفه ای برای آنها تعیین کرده است. برای سازمان امور مالیاتی یک وظیفه تعیین کرده، 
برای دستگاه های اجرایی و استانداری ها یک وظیفه تعیین کرده که گفته در احکام دائمی در کمیسیون توسعه محصوالت دانش بنیان  هیات دولت آمده که دستگاه های اجرایی موظف اند که حداقل 25 درصد کاالهای خود را از شرکت های دانش بنیان 
بخرند. به این عمل کنند؛ اما این در حالی است که هر استانداری دوباره یک نامه داخلی می زند، هر وزارتخانه یک نامه داخلی می زند. وقتی دولت این وظیفه را تعیین کرده همه باید آن را اجرا کنند. اگر 10 نفر دیگر هم در مجلس سخنرانی می کردند و هر 
نفر سعی کند یک خطی جدا کند، ممکن است در ظاهر خوب باشد؛ ولی نتیجه ای ندارد. مثالً ممکن است رئیس سازمان استاندارد کشور بگوید استانداردهای فنی شرکت هایی که دارند محصول استاندارد مثال محصوالت فنی تولید می کنند را خیلی 
زودتر از بقیه می دهیم. این کار اشتباه است. این کار تضاد منافع بین ذی نفعان مختلف به وجود می آورد. نهایتا دودش در چشم همان شرکت دانش بنیان می رود. اگر نظری دارند آن را در آیین نامه باالدستی تنظیم کنند و بگویند در آن آیین نامه که داشتید 
لطفا یک بندی اضافه کنید که مثال سازمان استاندارد باید این کار را انجام بدهد. این کار باعث می شود به یک رویه دائمی که قابل کنترل است تبدیل شود. ما اگر با همین وضع موجود سلیقه ای برخورد کنیم، اصال قابل کنترل نیست و هر بار که مدیری 
عوض شود سلیقه ای برخورد خواهد شد. بنابراین این جلسات بیهوده است و فقط برای سخنرانی و افاضه فضل و برای جلب توجه است. هر کسی ادعا دارد که می خواهد در این حوزه کار کند قوانین باالدستی و آیین نامه باالدستی هست. برود و به آنها 

التزام داشته باشد و سعی کند وظیفه اش را درست انجام بدهد و اگر پیشنهادی دارد به عنوان بندی اضافه کند. 

مجلس شورای اسالمی در حال تکمیل طرحی برای 
جلوگیری از تکرار قطعی یک باره اینترنت در کشــور 
اســت و در این رابطه از اعضای کمیســیون فناوری 
اطالعات و ارتباطات اتاق ایران خواست تا نظرات خود 
را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند. به گزارش 
اتاق بازرگانی ایــران،  کارگروه نرم افــزار و محتوای 
دیجیتال کمیســیون فناوری اطالعات و ارتباطات 
در جمع تعــدادی از نمایندگان مجلس به بررســی 
مشــکالت ناشــی از قطع اینترنت در حوزه نرم افزار 
و محتوا پرداخت. در این نشســت خســارت قطعی 
این اتفاق با نرخ دالر 12 هــزار تومان، 2 هزار و 650 

میلیارد تومان تخمین زده شد که این رقم تنها متوجه 
کســب وکارهای این حوزه است. ســعید رسول اف، 
عضو کمیســیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق 
ایران خســارت های این رویداد را به 5 بخش تقسیم 
می کند و تأکید دارد: ابعاد مســئله تا حدی اســت 
که نگرانی های بســیاری را برای فعاالن این حوزه به 
وجود مــی آورد. نگرانی اول درباره تکرار آن اســت. 
افزایش ســطح ناامیــدی و بی اعتمــادی صاحبان 
کســب وکارهای مختلف از جمله آسیب های جدی 
 اســت که بعد از قطع یک باره اینترنــت اتفاق افتاده

 است. 

در نشست كمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران مطرح شد

تخمین خسارت قطعی اینترنت برای کسب وکارهای حوزه فاوا؛ ۲6۵۰ میلیارد 
بابک حقي مجموعه تازه عکس هایش را عصر جمعه 
بیست و دوم آذر ماه در گالري مژده به تماشا مي گذارد. 
میان لحظه و خاک عنوان این نمایشگاه است که در آن 
هنرمند تاثیر جغرافیا بر بدن انسان از منظر فیزیکي 
و روحي را به تصویر کشــیده است. حقي درباره وجه 
تمایز این نمایشگاه با سایر آثارش گفت: »عمده ترین 
تفاوت در آثار این نمایشگاه از منظر اجرایي است اما 
از نگاه مفهومي و فضاي کار همان خط سیر همیشگي 
را دنبال مي کند. من این بار فضاهاي بیروني را انتخاب 
کرده ام یعني لوکیشن هایي را در یزد و کاشان برگزیدم 
که خیلي در ذهن من تاثیر داشتند. اغلب این فضاها 

مکان هـاي رها 
شده یا قدیــمي 
ما  ا هستـــــند
آگاهــــــانه از 
انتخــــــــاب 
مکـــــان هاي 
تاریخي شناخته 

شده یا بازسازي شده پرهیز کردم زیرا بیشتر حس و 
حال رها شدگي این فضاها براي من جذابیت داشت 
از این نظر مناطقي را منتخب کردم که حضور انسان 

در آن پیداست.

بابك حقي مجموعه تازه عکس هایش را به تماشا مي گذارد

میان لحظه و خاك در گالري مژده

يادداشت
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