
بیــش از یــک مــاه از واگــذاری مجــدد هپکو به ســازمان 
خصوصی سازی گذشته اســت، معاون اول ریاست جمهوری از 
این سازمان خواسته تا ظرف دو هفته مسائل مربوط به هپکو را 
تعیین تکلیف کند؛ اولتیماتومی که سازمان خصوصی سازی به 
آن پاسخ داد و طبق اعالم رئیســش، به درخواست دولت ظرف 

موعد مقرر پاسخ داده خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سال ۱۳۵۱ که هپکو تاسیس شد، کمتر کسی گمان 
می کرد این ابرشرکت که حتی اتفاقات مربوط به انقالب و هشت سال 
جنگ تحمیلی هم نتواسنته بود ریشه به تیشه آن بزند، ۳۰ سال بعد 

با واگذاری به بخش خصوصی از پا درآید.
شرکت تولید تجهیزات سنگین - هپکو شامل شرکت های اصلی و 
فرعی، در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد اما  به دالیلی این 

واگذاری با چالش هایی همراه شد. درواقع هپکو اراک )شرکت تولید 
تجهیزات سنگین که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین آالت 
راه سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه است محسوب 
می شود( ۱۰ ســال قبل به صورت مزایده واگذار شد و خریدار آن 
شرکتی به نام واگن سازی کوثر بود. خریداری که طی دو - سه سال 
اول، تعهداتش را انجام داد و بعد از آن به دالیل مختلف برای انجام 

تعهداتش ناتوان ماند.
دومین واگذاری در سال ۱۳۹۵ به شرکت هیدرواطلس به قیمت 
۲.۱۶۰ میلیارد ریال بود که خریدار جدید نیز در رفع موانع عمده 
شرکت ناکام ماند و در ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۶ انصراف خود را از ادامه 

قرارداد اعالم و درخواست فسخ قرارداد را ارائه کرد.
در خلل همین واگذاری ها و از سال ۱۳۹۵، اعتراضات کارگری 

در مرکز شهر اراک آغاز شــد و این اتفاقات در زمان واگذاری 
دوم به اوج خود رســید. در نهایت علی ربیعی- ســخنگوی 
دولت - در نشستی خبری که در ابتدای مهر سال جاری برگزار 
شــد، اعالم کرد که » تولیدات هپکو کم شده، خریدار نیست 
و تکنولوژی اش باید نو شود. خصوصی سازی هایی که صورت 
گرفت ناسالم نبود اما افراد نتوانستند از عهده تعهداتشان برآیند. 
شاید صالحیت فرد باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. کارگران 
زیاد با من صحبت کردند، می خواهند امنیت شــغلی شــان 
حفظ شود و تولید باال برود. کنسرسیومی  بر اساس خواست 
آقای روحانی ایجاد شد، گل گهر در این کانون وجود دارد. این 
کنسرسیوم می تواند تولید را باال ببرد و هم کارگران هپکو که 

دنبال آرامش هستند، به آرامش برسند«.

واگذاریهپکوبهسازمانخصوصیسازی
در نهایت بعد از کش وقوس های فراوان در رابطه با خصوصی سازی 
هپکو و ایجاد مشــکالت متعدد برای این شــرکت، در نهایت ۱۴ 
آبان ماه بیش از ۱۲ میلیارد ســهم این شرکت تولیدی به سازمان 
خصوصی سازی واگذار شد و در ســامانه کدال به ثبت رسید.  پس 
از آن و در اوایل آذرماه جزئیات واگذاری های پرحاشــیه سازمان 
خصوصی ســازی از جمله ایران ایرتور، هپکو، آلومینوم المهدی، 

پاالیش نفت کرمانشاه و ... روی سایت این سازمان قرار گرفت.

فرصتدوهفتهایدولتبهسازمانخصوصیسازی
بر این اساس درحالی که فرهاد دژپســند - وزیر امور اقتصادی و 
دارایی- اعالم کرد وضعیت هپکو در حال بررســی است، اسحاق 

 جهانگیــری- معاون اول ریاســت جمهــوری- نیز از ســازمان 
خصوصی سازی خواست ظرف دو هفته مسایل شرکت هپکو را با 

هماهنگی وزارت صنعت، معددن و تجارت تعیین تکلیف کنند.

پاسخسازمانخصوصیسازی
در این راستا، علیرضا صالح - رئیس سازمان خصوصی سازی- در 
گفت وگو با ایسنا، درمورد فرصت دو هفته ای دولت به این سازمان، 
اظهار کرد: کارهای هپکو را دنبال می کنیم و در دو هفته به نتیجه 

می رسیم. در این دو هفته باید برنامه کاری خود را ارائه کنیم.
وی در پاســخ به اینکه جزئیات برنامه ای که درحال تدوین است، 
چیست؟ پاسخ داد: جزئیات آن را در آینده که برنامه آماده شد ظرف 

دو هفته به معاون اول ریاست جمهوری ارائه می کنیم

چین و آمریکا جمعه شب اعالم کردند 
که به فــاز اول توافق تجاری دســت 
پیدا کرده اند که شــامل معافیت های 
تعرفه ای، افزایش خریدهای کشاورزی 
و تغییرات اساسی در مورد دارایی های 

معنوی و تکنولوژی است.
به گزارش سی ان بی سی، چین و آمریکا 
جمعه شــب اعالم کردند که به توافق 
فاز اول تجاری دست پیدا کرده اند که 
شــامل معافیت های تعرفه ای، افزایش 
خریدهــای کشــاورزی و تغییــرات 
ساختاری در مورد دارایی های معنوی 

و مسائل تکنولوژی می باشد. 
ترامپ با اشــاره به اینکــه این توافقی 
بســیار بــزرگ و عالی اســت، گفت: 
تعرفه هایی که قرار بود از روز یکشنبه 

اجرایی شوند، لغو خواهند شد.
اما بر خــالف آن چه اولویــت چین در 
این مذاکرات اعالم شــده بود، ترامپ 

گفت کــه تعرفه هــای ۲۵ درصدی بر 
۲۵۰ میلیارد دالر واردات چین پابرجا 
خواهند ماند. با این حال اعالم شد که 
تعرفه های موجود بــرای ۱۲۰ میلیارد 
دالر از واردات چیــن بــه ۷.۵ درصد 

کاهش می یابد. 
همچنین طبق گفته معاون وزیر تجارت 
چین، لیائو مین، این کشور در نظر دارد 
تعرفه های تالفی جویانــه بر کاالهای 
آمریکایی که قرار بود از این یکشــنبه 

اجرایی شوند را لغو کند. 
از سوی دیگر قرار است چین خریدهای 
کشــاورزی خود از آمریکا را به شدت 
افزایش دهد، هرچند مقدار این افزایش 

هنوز اعالم نشده است. 
نماینده تجاری آمریکا، رابرت الیتایزر، 
اعالم کرد آمریکا و چین در نظر دارند 
این توافق را در ماه ژانویه در واشنگتن 

امضا کنند.

تولید نفت خام ۱۴ عضو اوپک بر اساس 
گزارش منابع ثانویه در ماه نوامبر )آبان 
- آذر( روزانه ۱۹۳هزار بشــکه کاهش 
یافت و به ۲۹ میلیون و ۵۵۱ هزار بشکه 

رسید.
۱۴ عضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نفــت )اوپــک( براســاس تازه ترین 
گزارش این ســازمان، در مــاه نوامبر 
۲۹ میلیــون و ۵۵۱ هزار بشــکه نفت 
تولید کردند که این رقم نسبت به ۲۹ 
میلیون و ۷۴۴ هزار بشــکه ماه اکتبر، 
 ۱۹۳ هزار بشــکه در روز کاهش نشان 

می دهد.
عربســتان بــا تولیــد ۹ میلیــون و 
۸۵۰ هزار بشــکه در روز، عــراق با ۴ 
میلیون و ۶۳۹ و امارات بــا ۳ میلیون 
و ۱۰۲هزار بشــکه در روز بزرگ ترین 
 تولیدکننــدگان نفت اوپک به شــمار 

می آیند.

تازه تریــن گــزارش ماهانــه اوپــک 
همچنیــن  حاکــی از آن اســت کــه 
قیمــت نفت خام ســنگین ایــران در 
ماه نوامبر نســبت به ماه اکتبر ۲ دالر 
 و ۷۹ ســنت برای هر بشــکه افزایش 

یافت.
بر اســاس ایــن گــزارش، میانگین 
ســنگین نفت خــام  بشــکه   هــر 

 ایران در مــاه نوامبــر، ۶۰ دالر و ۷۳ 
ســنت برای هر بشــکه بوده، در حالی 
که ایــن رقم در مــاه اکتبــر ۵۷ دالر 
 و ۹۴ ســنت بــرای هر بشــکه ثبت 

شده است.
میانگین هر بشــکه قیمــت نفت خام 
ســنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ 
تاکنــون ۶۱ دالر و ۶۸ ســنت بوده، 
ایــن درحالی اســت که ایــن رقم در 
 ســال ۲۰۱۸، ۶۸ دالر و ۹۷ ســنت 

بود.

دولت سوئیس اعالم کرد فعال برنامه ای برای ارائه ارزهای دیجیتالی 
ندارد.

به گــزارش رویترز، پــس از آن که مجلس ســوئیس از دولت این 
کشــور خواســت تا جنبه های عرضه ارز دیجیتالی این کشــور 
موســوم به "فرانک الکترونیکی" را بررســی کند، دولت در بیانیه 
ای اعالم کرد کــه در مقطع کنونــی زیان انجام چنیــن کاری از 
منافع آن بیشــتر اســت و فرانــک الکترونیکی مــی تواند ثبات 
نظام مالی را بر هم زنــد. به گفته دولت ســوئیس، در حال حاضر 
دسترســی به یک ارز دیجیتالــی جهانی برای ســوئیس منفعت 
 خاصی نخواهد داشــت و تنها موجب افزایش ریســک های مالی 

می شود.
ایده ارز دیجیتالی بانک مرکزی که اکنون توسط کشورهایی نظیر 
چین و کانادا دنبال می شود، امکان اســتفاده از یک ارز دیجیتالی 
به عنوان واحــد پول ملی را برای عموم مــردم فراهم می کند. این 
ارزها قرار است به عنوان مکمل به ســایر ابزارهای پرداختی نظیر 
وجه نقد و کارت های اعتباری ملحق شــوند. کریســتین الگارد، 
رئیس جدیــد بانک مرکزی اروپــا پیش تر گفته بود کشــورهای 
 عضو منطقــه یورو بایــد پیشــتاز عرصــه ارزهــای دیجیتالی 

در جهان باشند.

موافقان ایده استفاده از ارزهای دیجیتالی ملی معتقدند چنین کاری 
باعث افزایش کارایی پرداخت، اعمال بهتر نظارت مالی، جلوگیری 
از فرار مالیاتی و پولشویی خواهد شد اما مخالفان می گویند تا زمان 
فراهم نشدن بستر نظارتی مناسب نباید چنین ارزهایی وارد چرخه 

پولی شوند.
دولت ســوئیس در بیانیه خــود اعالم کرده اســت کــه معرفی 
یک ارز دیجیتالی بــا امکان اســتفاده محدود توســط نهادهای 
 مالــی را اســتراتژی معقول تــری از عرضــه یــک ارز عمومی 

می داند.
پیش از ســوئیس، مقامات آمریکایی نیز اعالم کــرده بودند فعال 
برنامه ای بــرای عرضه ارزهــای دیجیتالی ندارند. جــروم پاول، 
مدیر بانک مرکزی آمریکا با اذعان به ســخت بودن مسیر انطباق 
فعالیت های ارزهــای دیجیتالی با نظام مالــی و بانکی فعلی اعالم 
کرده بود این کشــور فعال قصد ندارد در آینده ای نزدیک نســبت 
به راه اندازی ارزهای دیجیتالی اقدام کنــد. جروم پاول گفته که از 
نظر وی نظام پرداخت در آمریکا بسیار رقابت پذیر و نوآور است و با 
توجه به فراهم بودن انتخاب های گسترده روش های پرداختی در 
 پیش روی مشــتریان، راه اندازی یک ارز دیجیتالی در مقطع فعلی 

یک نیاز فوری نیست.

دبیرکل کانون انجمن های صنایــع غذایی ایران 
جاسازی قرص در کیک و بیســکوئیت را اقدامی 
خرابکارانه علیه صنایع غذایی کشــور برشــمرد و 
گفت: انواع کیــک و بیســکوئیت در کارخانجات 
صنایع غذایی با دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد تولید 
می شوند، بنابراین آلوده شدن کیک و بیسکوئیت ها 
به قرص  در چنین شــرایط حرارتی از لحاظ فنی 

امکانپذیر نیست.
به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر اخبار و تصاویری 
در شــبکه های مجازی و برخی رســانه ها مبنی 
بر مشــاهده کیک های آلوده به قــرص در برخی 
استان های کشور منتشر شد؛ این موضوع همچنان 

توســط دســتگاه های امنیتی و نظارتی در دست 
پیگیری است. »کاوه زرگران« دبیرکل کانون انجمن 
های صنایع غذایی ایران،  افزود: جاسازی قرص در 
وسط کیک و بیسکوئیت های آلوده نشان می دهد 
که این امر در تولید رخ نداده اســت زیرا در دمای 
۴۰۰ درجه سانتیگراد هر نوع موادی حل می شود. 
وی افزود: امکان چنین رخــدادی در محصوالت 
بســته بندی چســبی که قابلیت باز و بسته شدن 
دارند، وجود دارد که در برخی موارد قابل تشخیص 
است.دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 
تصریح کرد: البته به تازگی مشــابه همین موضوع 
در کشــور ترکیه اتفاق افتاد کــه آن نیز یک اقدام 

خرابکارانه بود. وی ادامه داد: امروز در جلسه شورای 
عالی امنیت غذایی موضوع کیک های آلوده به قرص 
در دستور کار قرار دارد و توسط دستگاه های نظارتی 

پیگیری خواهد شد.
»یونس ژائله« مدیر عامل شرکت شیرین عسل نیز 
اظهار داشت: جاسازی قرص در کیک و بیسکوئیت، 
یک اقــدام خرابکارانه علیه امنیــت روانی مردم و 

صنایع غذایی کشور است.
به گفتــه وی، ۱۳ برند معتبر کشــور در این اقدام 

خرابکارانه مورد هدف قرار گرفتند.
ژائله به مردم توصیه کرد که مواد غذایی مورد نیاز 

خود را از فروشگاه های معتبر خریداری کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی کشــور از بررسی 
پیشــنهادات این اتحادیه برای بســته معیشتی 
رانندگان تاکسی در ستاد تنظیم بازار وزارت صمت 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، مرتضی ضامنی  گفت: پیشنهادات 
خود را از طریق وزارت کشور برای ستاد تنظیم بازار 
ارسال کردیم تا یکســری کاالها از جمله کاالهای 
تنظیم بازاری که نرخ مصــوب دارد در اختیار قرار 
بگیرد که با نرخ مصوب دولتی به رانندگان عرضه 

شود.
وی افزود: در حال حاضر بررسی پیشنهادات ما تمام 
نشده و جمع بندی انجام نشــده است در کنار این 

مجموعه اتحادیه تاکسیرانی، توزیع الستیک با نرخ 
مصوب دولتی را در دستور کار قرار داده ایم.

ضامنی ادامه داد: همچنین خرید اعتباری کاالهای 
معیشتی با همکاری فروشگاه های زنجیره ای اتفاق 
افتاده اســت به این ترتیب رانندگان می توانند در 
این دو بخــش از این خدمات اســتفاده کنند و در 
بخش الستیک و کاالهای معیشتی خرید خود را 

انجام دهند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی در بخش دیگری از 
صحبت های خود درباره موضــوع بیمه رانندگان 
گفت: بیمــه رانندگان به واســطه اینکه از ســال 
۱۳۹۲ به روز رسانی نشــده بود لذا باعث شده بود 

بســیاری از افرادی که به اســم راننده از خدمات 
یارانه ای اســتفاده می کنند جزو رانندگان نبودند. 
بر همین اساس درخواســت ما از تامین اجتماعی 
این بود که اطالعات به روز رســانی شود و ارتباط 
بین مجموعه ســازمان شــهرداری ها و دهیاری 
 کشور و تامین اجتماعی به صورت برخط و آنالین 

رد و بدل شود.
وی تاکید کــرد: به این ترتیب بخــش عمده ای از 
افرادی که راننده نیســتند می توانیم از فهرســت 
حذف کنیم و جای خالی ایجاد و راننده های باقی 
مانده که نتوانســته بودند از خدمات بیمه استفاده 

کنند ثبت نام کنند.

اولتیماتوم  دو  هفته ای دولت برای تعیین تکلیف هپکو

افزایش بیش از ۲ دالری قیمت نفت خام سنگین ایرانچین و آمریکا به فاز اول توافق تجاری دست یافتند سوئیس هم دور ارزهای دیجیتالی خط کشید

بررسی بسته معیشتی تاکسیرانان در تنظیم بازار وزارت صمت۱۳ برند معتبر کشور درگیر کیک های آلوده
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صاحب  اصلی  ایده  پهپاد  دستی: 
فقط  یک  چیز نداشتم  و  آن  رانت  بود

حسین سالح ورزی:
معرفی پست پالس نقض صریح 

قانون بهبود فضای کسب و کار است 

موج  انتقادات  به 
سورپرایز آذری جهرمی

جریمه وام های زیر 
۱۰۰ میلیون  بخشیده شد

نذر نداریم که 
زمین بدهیم 
تا  عده ای 
کسب و کار کنند

اسالمی:

راه های توسعه
و تقویت شبکه 
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ثبت  سیم کارت های جعلی 
  با  کد ملی  افراد

مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت 
صمت صالحیت رتبه بندی ندارد

اعتراض  کسب وکارهای 
اینترنتی  به  طرح  رتبه بندی

دولت با وجود کسری بودجه 99 وعده ایجاد یک میلیون شغل داده است

وعده  اشتغال زایی با جیب خالی
صفحه2

صفحه2

چراغ  سبز   به  بازار  مسکن
تالش  برای  تحریک  طرف  تقاضا

بانک   مرکزی   با   افزایش   تسهیالت   مسکن   از  محل   اوراق  
و  افزایش  دو برابری   تسهیالت   جعاله   موافقت  کرد

برخی مشــترکان کــه بــرای تعویض ســیم کارت و 
یا خرید ســیم کارت جدید به دفاتر خدمات ارتباطی 
مراجعه کرده انــد متوجــه سوءاســتفاده از کدهای 
 ملی آنها بــرای فــروش ســیم کارت به افــراد دیگر 
شــده اند که بــه دلیــل داشــتن ســیم کارت های 
 باالتــر از ۱۰ عدد امــکان خرید ســیم کارت جدید را 
نداشته اند. این در حالی است که بنا به گفته این مشترکان  
هیچ گاه سیم کارتی غیر از ســیم کارت خودشان ثبت 
نام و خریداری نکرده اند. حال این ســوال پیش می آید 
که اپراتورهای تلفن همراه چگونه با استفاده از اطالعات 
 کد ملی افراد دیگر برای خرید ســیم کارت اســتفاده 
می کنند؟ کدام دستگاه مسئول رسیدگی به این تخلفات 
 اســت؟ چند وقتی اســت که خبرهای مختلفی از یک 

روش جدید سوءاستفاده...

مرکز توسعه تجارت الکترونیک در حالی بارها وعده 
رتبه بندی کسب وکارهای اینترنتی را داده که قرار 
است تا پایان آذرماه این رتبه بندی منتشر شود؛ اما 
این کار با اعتراض کسب وکارهای اینترنتی و انجمن 
و اتحادیه این کسب وکارها روبه روست که  معتقدند 
این کار از اساس اشــتباه است.رئیس مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک پیش از ایــن، از پایش بیش از 
۳ هزار و ۵۰۰ وب ســایت خبــر داد و گفته بود که 
رتبه بندی نماد اعتماد کسب وکارهای اینترنتی تا 
پایان آذرماه محقق خواهد شد. علی رهبری با بیان 
اینکه اعتماد به کسب وکارهای اینترنتی یک موضوع 

درجه بندی شده است...

سرمقاله

با  رتبه بندی آنالین ها 
توسط دولت  مخالفیم

بحث رتبه بندي کسب وکارهای 
اینترنتــی، بحث اشــتباهي 
نیست. اصوالً همه شرکت ها 
و ســازمان ها دوســت دارند 
رتبه بندي شوند و اگر مزیتي نســبت به رقبا دارند در 

منابع و مراجع...

عادلطالبي،دبیرانجمنصنفی
کسبوکارهایاینترنتی
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يادداشت
افزایش تسهیالت  مسکن 

تورم زا  نیست
مصطفیقلیخسروی،رئیساتحادیهمشاورانامالک
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اقتصاد2
ایران وجهان

رشــد ۳۹۰۵ واحــدی بازار 
سرمایه

درحالیکه بــورس در آخریــن روز کاری در 
هفتــه گذشــته نزولی شــده بــود، مجدد 
توانســت در نخســتین روز این هفته روند 
صعودی خود را از ســر بگیرد، به طوریکه با 
 پایان یافتن معامالت شــاهد رشــد ۳۹۰۵ 

واحد این بازار بودیم.
به گزارش ایســنا، چراغ بورس در نخستین 
روز هفتــه بــر خــالف چهارشــنبه هفته 
گذشــته مجددا سبز شد و شــاخص بازار با 
 ۳۹۰۴ واحد رشد به ۳۴۳ هزار و ۲۹۱ واحد 

رسید.
 روند صعودی شــاخص هم وزن نیز ادامه دار 
بود و با ۱۹۸۲ واحد رقــم ۱۰۷ هزار و ۱۸۳ 
واحد را ثبت کرد.معامله گــران بورس ۵۲۶ 
هزار معامله بــه ارزش ۲۵۷۷ میلیارد تومان 
انجام دادند که سبت به روز چهارشنبه افزایش 
داشت.ملی صنایع مس ایران، س. نفت و گاز 
و پتروشیمی تامین، صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، فوالد مبارکه اصفهان، پتروشــیمی 
پارس، پتروشیمی نوری و گروه مپنا نسبت به 
سایر نمادها، بیشترین تاثیر مثبت را در روند 

صعودی بازار داشتند.
بانک های تجارت و ملت، ماشــین ســازی 
اراک، ســایپا، نوش مازندران، بانک اقتصاد 
 نویــن و ایران خــودرو نمادهــای پربیننده  

در بورس بودند.
در این ســوی ماجــرا، روند فرابــورس هم 
که مانند بــورس در روز چهارشــنبه نزولی 
شد بود، روند رشــد خود را از ســر گرفت و 
 بــا ۶۳ واحــد رشــد در رقــم ۴۴۴۹ واحد 

ایستاد.
معامله گران در فرابــورس ۳۰۴ هزار معامله 
بــه ارزش ۱۳۴۴ میلیــارد تومــان به ثبت 
رساندند. در این بین، فوالد هرمزگان جنوب، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، توســعه 
مولد نیروگاهی جهرم، ســهامی ذوب آهن 
اصفهان، بیمه کوثر، تولید برق عسلویه مپنا 
و پتروشیمی مارون نسبت به سایر شرکت ها 
 بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس

 گذاشتند.

وزارت صنعت:
بیش از ۷۲ درصد تســهیالت 
اعطایــی صرف ســرمایه در 

گردش شد
براســاس آمــار وزارت صنعت،معــدن و 
تجارت، در هفت ماهه امســال ۷۲.۴ درصد 
از تســهیالت پرداخت شده به بخش صنعت 
و معدن در زمینه تامین ســرمایه در گردش 
بود که ۹۹ هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومان از 
مجموع ۱۳۷ هــزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را 
جذب کرد.برپایــه اطالعــات وزارتخانه یاد 
شده، تسهیالت اختصاصی به بخش صنعت 
ومعدن برای ایجاد )واحدهــای تولیدی( در 
هفت ماهه امســال ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومــان بــود کــه ۱۰.۶ درصــد از مجموع 
تســهیالت را از آن خود ســاخت.همچنین 
برای تعمیــر واحد های صنعتــی - معدنی 
۶۰۰ میلیــارد تومان با ســهم ۰.۴ درصدی 
 از مجمــوع کل در دوره هفت ماهه امســال

 تخصیص یافت.
عــالوه برایــن بــه منظــور توســعه واحد 
های مزبــور در دوره این گــزارش ۱۷ هزار 
و ۶۰۰ میلیــارد تومان صرف شــد که ۱۲.۸ 
درصد از مجمــوع تســهیالت را جذب کرد 
کــه این رقــم بعــد از ســرمایه درگردش، 
 رتبــه دوم را از نظر جذب منابــع  از آن خود 

ساخت.
براســاس آمار مورد بررســی در هفت ماهه 
۹۸ برای خرید کاالی شــخصی واحد های 
صنعتی و معدنی ســه هــزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومــان اختصاص یافــت که ایــن رقم ۲.۵ 
 درصد از مجمــوع تســهیالت پرداختی را

 دربر می گیرد.
تســهیالت پرداختــی برای خرید مســکن 
در بخــش صنعــت و معــدن در دوره این 
گزارش ۶۰۰ میلیــارد تومان بــود که ۰.۴ 
 درصد از مجموع منابع تخصیصی را شــامل 

شد.
ســایر بخش هــای صنعــت و معــدن هم 
یک هــزار میلیــارد تومــان از تســهیالت 
اختصاصــی در هفــت ماهــه امســال را 
 جــذب کردنــد کــه ۰.۷ درصــد از کل را

 در برگرفت.

خبر

مدیر عامل بانک مســکن از 
چراغ ســبز بانک مرکزی به 
افزایش تســهیالت مسکن از 
محل اوراق و همچنین  افزایش 
دو برابری ســقف تسهیالت 
جعاله خبرداده اســت. اگرچه این امــر هنوز به تصویب 
شورای پول و اعتبار نرسیده. اما در صورت موافقت این شورا 

اثراتی در بازار مسکن به جای دارد که قابل بررسی است.
هفته گذشــته بود که مدیر عامل بانک مسکن از بررسی 
افزایش وام مسکن از محل اوراق در شورای پول و اعتبار 
خبر داد. در حالی که موضوع افزایش وام مســکن پیش 
از این مورد انتقادات و ایراداتی حتی از ســوی مسئوالن 
مربوطه این حوزه بود. یکی از دالیل اصلی مخالفان نگرانی 
از تورم ناشی از این تسهیالت در بازار مسکن و موج دوباره 
گرانی است.بر همین اساس بود که وزیر راه و شهرسازی در 
ابتدای سال جاری اعالم کردکه به جای افزایش تسهیالت 
مســکن درصددیم تا روش های دیگر تامین مالی، چون 
اوراق رهن مسکن، اوراق رهن ثانویه و رفتن از بازار پولی 
به سمت بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهیم به همین 
دلیل در آینده نزدیک سبدی از روش های تأمین مالی را 
تهیه خواهیم کرد و در شورایعالی مسکن مطرح می شود.

با این حال وزیر راه از یک سوی دیگر نیز به صراحت اعالم 
کرده که تسهیالت تنها ۱۵ درصد قیمت مسکن در شهر 
تهران را تامین می کند. البته موضوع افزایش تسهیالت 

مســکن فارغ از اظهارات وزیر یکی از خواسته های مهم 
کانون انبوه سازان بوده است. آنها در آذرماه در نامه ای به 
رییس جمهور خواهان افزایش وام خرید مسکن شدند و 
در این نامه پیشنهاد کردند سقف وام خرید مسکن به ۳۰۰ 
میلیون تومان افزایش پیدا کند چراکه که رکود باعث این 
بخش باعث شده کلیه صنایع مرتبط با صنعت ساختمان 
حداکثر با ۳۰ درصد از ظرفیــت خود کار کنند. ازاینرو با 
توجه به تناقضات موجود در ارتباط با موضوع افزایش و یا 

عدم افزایش تسهیالت مسکن این سواالت اساسی مطرح 
می شود که در صورت تصویب افزایش تسهیالت مسکن از 
سوی شورای پول و اعتبار، این موضوع چه تاثیری در بازار 
بر جای خواهد داشت؟ دوبرابر شدن تسهیالت جعاله چه 
کمکی به بازار مسکن خواهد کرد و کدام شیوه تامین مالی 
در بازار مسکن جوابگوی نیاز بازار است؟در همین رابطه 
ابوالقاســم رحیمی انارکی به تمهیدات الزم و سیاست 
های بانک برای رونق بخشــیدن به بازارمسکن اشاره و 

اظهار کرد: بانک برای تحرک بخشــیدن به بازار خرید و 
فروش مسکن با افزایش قدمت ساختمان های مشمول 
دریافت تسهیالت مسکن از ۲۵ سال به ۳۰ سال ساخت 
موافقت کرد که خوشبختانه آثار مثبت این سیاست در 
آمار ماه گذشته مشهود است و باعث افزایش چند درصدی 
تسهیالت پرداخت شده خرید مسکن در بانک شده است.
رحیمی انارکی در ادامه از پیشنهاد بانک جهت افزایش 
سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق حق تقدم استفاده از 
تسهیالت،  به بانک مرکزی خبر داد و افزود: بانک پیشنهاد 
افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق را به بانک 
مرکزی داده است که با نظر مساعد آن مقام مرجع همراه 
است.مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: همچنین طرح 
بانک برای افزایش دو برابری سقف تسهیالت جعاله مورد 
موافقت بانک مرکزی واقع شده است و در آخرین جلسه 
هیئت مدیره مصوب شد که در مشارکت مدنی تا ۸۰ درصد 
هزینه باقی مانده اجرای پــروژه از محل اوراق حق تقدم، 
تسهیالت ساخت مسکن پرداخت شود که این موضوع 
می تواند به افزایش توان مالی ســازندگان و رونق بخش 

مسکن منجر شود.
وی به نقش بانک مســکن در اجرای طــرح اقدام ملی 
دولــت پرداخت و یادآور شــد: بانک مســکن به عنوان 
بانک اصلی اجرای طــرح اقدام ملی انتخاب شــده و در 
حال حاضر باتوجــه به وضعیت فعلی منابــع، پرداخت 
تسهیالت ۱۴۰ هزار و احد مسکونی را تقبل کرده است 
 که در صورت بهبود وضعیت جذب منابع، امکان افزایش

 این رقم برای بانک وجود دارد.

هنوز وعده های اشتغالزایی 
مســئوالن در ســال های 
گذشته محقق نشده که در 
بودجه سال ۹۹ ایجاد یک 
میلیون شــغل پیش بینی 
شده اســت. آن هم با وجودی که دست بودجه از 
منابع نفتی و همچنین مالیاتی مورد انتظار خالی 

است. 
یکی از ویژگی های الیحه بودجه ۱۳۹۹ نیز برنامه 
اشتغال است. در اهداف راهبردی پیش بینی شده 
در این الیحه کاهش بیکاری با ایجاد یک میلیون 
فرصت شغلی جدید مطرح شــده است. اما معلوم 
نیســت دولت با تکیه بر کدام منابع و همچنین با 
کدام مکانیزم قادر به تحقق این امر اســت؟ عدم 
تحقق وعده های گذشته دولت در باب اشتغالزایی 
نیز تردید در وعده های خوش بینانــه دولت را دو 

چندان می کند.

سال ۹۷ بود که دولت وعده ایجاد یک میلیون و ۳۳ 
هزار شغل را داد. در حالی که پس از آن گزارشات 
رسمی از تحقق نصف این وعده و فاصله ۵۷۰ هزار 
شغل با تعهد ایجاد شده حکایت داشت. وعده دولت 
برای ایجاد ۱ میلیون و ۷۷۰ هزار شــغل در سال 

۹۸ نیز با واقعیت بازار کار جور در نیامد. به همین 
دلیل در اصالحیه این امر مشاور وزیر کار آبان ماه 
ســال جاری اعالم کرد: تحقق یک میلیون شغل 
در سال ۹۸ غیر ممکن اســت و در برنامه ای واقع 
بینانه ایجاد ۵۳۷ هزار شــغل در سال ۹۸ در نظر 

گرفته شده اســت.در خصوص این موضوع حمید 
حاج اسماعیلی، کارشــناس بازار کار گفت با توجه 
به شرایط اقتصادی خاصی که در کشور وجود دارد، 
وعده ایجاد یک میلیون شــغل در سال آینده برای 
دادن روحیه به جامعه بوده و به نظر نمی رســد که 

بتواند تحقق پیدا کند.
همان طور که معلوم است امســال )۱۳۹۸( برای 
کارهای عمرانی، ســرمایه گذاری و ایجاد اشتغال 
با مشــکالت عدیده ای روبه رو بودیم، در سال آتی 
هم با توجــه به این که هزینه هــای دولت افزایش 
پیدا خواهد کرد، امکان اینکــه دولت بتواند منابع 
و بودجه برای تامین نیاز بخش های مختلف کشور 
داشته باشد کمتر از سال جاری خواهد بود.بنابراین 
ســرمایه  و بودجه ای برای کارهای عمرانی و ایجاد 
اشتغال در اختیار نمی ماند، مگر اینکه اتفاقی خاص 
در سال آینده رخ دهد تا دولت از محل درآمد فروش 
نفت که اکنون در الیحه بودجه مطرح نیست بتواند 
به منابع جدیدی دست پیدا کند تا از آن طریق کار 

اشتغال زایی و توسعه بازار کار را دنبال کند.

بانک   مرکزی   با   افزایش   تسهیالت   مسکن   از  محل   اوراق   و  افزایش  دو برابری   تسهیالت   جعاله   موافقت  کرد

چراغ سبز  به بازار  مسکن

دولت با وجود کسری بودجه ۹۹ وعده ایجاد یک میلیون شغل داده است

وعده    اشتغالزایی با   جیب  خالی

جریمه وام های زیر ۱۰۰ میلیون 
تومان بخشیده شد

روابط عمومی بانک مرکزی با اشــاره به اصل 
بدهی ۲۴۷ هــزار و ۸۰۰ میلیــارد تومانی و 
سود ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی معوقات 
زیــر ۱۰۰ میلیون تومــان، دســتورالعمل 
دســتورالعمل اجرایی بخشــودگی ســود 
تسهیالت تا ســقف یک میلیاردریال در سال 
۱۳۹۸ را ابالغ کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی با اشاره به اخبار منتشر شده در 
برخی از رســانه ها در خصوص »بخشودگی 
سود و جرایم تسهیالت زیر یک میلیارد ریال 
سررسید شده تا ســال ۱۳۹۷« که منجر به 
اطالع رسانی نامناســب به مردم شده است؛ 
به اطالع می رســاند:در راســتای اجرای بند 
»ل« تبصــره ۱۶ قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ 
کل کشور، موضوع بخشودگی سود تسهیالت 
کمتر از یک میلیارد ریال که از ســال ۱۳۹۵ 
تاکنون در حال انجام اســت؛ با توجه به آمار 
اخذ شــده در ســال ۱۳۹۵، همه مطالبات 
کمتر از یــک میلیارد ریال سیســتم بانکی، 
شــامل بیش از ۲۶ میلیون پرونــده با مانده 
اصل بدهی بیش از ۲۴۷۸ هزار میلیارد ریال 
و ســود متعلقه به میزان بیــش از ۴۳۸ هزار 
میلیارد ریال بود.با توجه به محدودیت منابع 
در نظر گرفته شده در مفاد تبصره )۳۵( قانون 
اصالح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و جدول 
پیوســت آن، بانک مرکزی ناگزیر شد موارد 
قابل پذیرش را محدود کند کــه به تدریج و 
در صورت وجود منابع، گســتره مشــمولین 
بخشش سود تسهیالت زیر یک میلیارد ریال 
افزایش یابد.بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ نیز 
بخشودگی سود تســهیالت زیر یک میلیارد 
ریال با سررسید سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را با 
رعایت موارد قابل پذیرش تعیین شده )به شرح 
دستورالعمل اجرایی پیوست(، به  بانک های 
عامل ابالغ کرده اســت. از این رو متقاضیان 
می توانند با مراجعه به بانک های عامل تعیین 
شــده و در صورت قرار گرفتن در چارچوب 
موارد و شــرایط قابل پذیــرش ابالغی بانک 
مرکزی، از بخشش سود تسهیالت کمتر از یک 
میلیارد ریال در صورت پرداخت یکجای بدهی 
خود بهره مند گردند.در حال حاضر بانک های 
ملی ایران، سپه، کشــاورزی، صادرات ایران، 
تجارت، ملت، رفاه کارگران، توسعه صادرات 
ایران، مسکن، توسعه تعاون، صنعت و معدن و 
پست بانک ایران نسبت به اجرای بخشودگی 
 سود تســهیالت زیر یک میلیارد ریال اقدام

 می کنند.

رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک 
مسکن خبر داد:

تکمیل پرداخت تسهیالت در 
برخی استان های سیل زده

رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن 
از تکمیل و اتمام پروسه پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه به ســیل زدگان در برخی از استان های 

کشور خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، 
بررســی کارنامه عملکرد بانک مسکن در حوزه 
حمایت از آسیب دیدگان ناشی از سیل طی بیش 
از ۸ ماه گذشــته از سال جاری نشــان می  دهد: 
روند پرداخت تســهیالت قرض الحسنه اعطایی 
به متقاضیان بازســازی، تعمیر و امور معیشتی 
 از ســرعت مناســب و قابل توجهــی برخوردار

 بوده است. 
به طوری که روند پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به این گروه از متقاضیان، متناسب با سقف اعتبار 
ابالغی در برخی از ۲۱ استان آسیب دیده در جریان 
سیل ابتدای سال جاری، به اتمام رسیده است. در 
این مسیر بانک مسکن توانسته به تمامی تقاضاهای 
 اخذ تســهیالت، در اســتان های آســیب دیده 

پاسخ دهد.
رییــس اداره کل اعتبارات و تامیــن مالی بانک 
مســکن با بیان اینکــه عملکرد قابــل قبول و 
مناسب شــعب این بانک در اســتان های کشور 
جهت حمایت از ســیل زدگان به خوبی از حجم 
تســهیالت پرداختی به متقاضیــان قابل رصد 
است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: 
مطابق با آمار کسب شده، از مجموع ۴۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار ابالغی به ۲۱ اســتان آسیب دیده 
کشور در جریان سیل امسال، تا تاریخ چهاردهم 
آذرمــاه، رقــم ۳۷۳ میلیــارد و ۲۷۷ میلیون و 
 ۷۰۰ هزار تومان معادل ۸۲.۲ درصد تســهیالت 

قرض الحسنه پرداخت شده است.

اخبار

بانک
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وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر ضــرورت خوداتکایی 
در اقتصاد گفت: باید با یک نگاه همه جانبه نگر، توسعه 
خودباوری و استفاده از ظرفیت های درونی برای ساخت 
در جهت گســترش رفاه بــرای مردم کشــور گام های 
مســتحکم تری برداریم و کشــور را به یک کشور آباد، 
پیشرفته و نمونه تبدیل کنیم.اسالمی با اشاره به ضعف 
کشور در حوزه ایجاد زیرساخت ها و ساخت وساز افزود: 
ما در دورانی به ســر می بریم که از حدود یک ونیم دهه 
پیش،سهم بودجه های عمرانی از بودجه کل که همواره 
بیش از ۴۰ درصد سبد بودجه کشــور بود، به شدت به 
دالیل گوناگون تحلیل رفته است. تا جایی که سهم قابل 
تخصیص بودجه عمرانی کشور به حدود ۱۰ درصد یا کمتر 
رسید. یعنی کشور به ســمتی رفت که عملیات جاری و 
تامین حداقل ها تبدیل به اقدامات غالب دولت شد.این 
عضو کابینه دوازدهم با تاکید بر ضرورت خوداتکایی در 
حوزه حمل ونقل گفت: در حوزه های حمل ونقل ریلی، 
جاده ای، دریایی و هوایی و در کل فعالیت هایی که به حوزه 

راه و شهرسازی مربوط می شود، چه در حوزه زیرساخت 
و چه سامانه ها، اگر خودباوی و خود اتکایی را مالک قرار 
می دادیم، امروز در تراز کشــورهای برتر، باید هواپیمای 
تجاری در کالس های مختلف داشتیم، شناورهای گوناگون 
و پیشرفته با ماموریت های گوناگون تولید می کردیم، در 
حوزه ریلی از ناوگان متفاوت و توانمندی برخوردار بودیم 
و در ســبد تعامال تجاری در حوزه صنایع حمل و نقلی 
جایگاه متفاوتی داشــتیم.این وزیر کابینه تدبیر و امید 
با اشــاره به افزایش بودجه عمرانی کشور در سال آینده، 
گفت: الحمداهلل با رایزنی ها و تعامــالت به وجود آمده، 
درالیحه ای که در دولت تصویب و به مجلس ارسال شد، 
بودجه عمرانی به میزان خوبی افزایش پیدا کرده است. 
امیدوارم این الیحه تا انتها به همین شکل باقی بماند و این 
مساله کمک کند که بتوانیم با راندمان بیشتری کار کنیم.

وی ادامه داد: پروژه های مهم و استراتژیکی وجود دارد که 
قرارگاه در حال انجام آن هاست. قرارگاه از ظرفیت شرکت 
های معتبر نیز استفاده می کند که این شبهه که قرارگاه 

عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرده اســت، وجود 
نداشته باشد. این مساله مورد تاکید مقام معظم رهبری 
نیز هست که جایی که بخش خصوصی می تواند کار را 
انجام دهد، ورود نکنید تا به هر دو بخش توجه شود. باید 
بتوانیم از ظرفیت شرکت های خصوصی بیشتر استفاده 
کنیم تا پروژه ها به انتها رسیده و برای مردم امیدآفرین 
باشد.وزیر راه و شهرســازی در ادامه بر ضرورت ارتقای 
ســطح تکنولوژی در حوزه صنعت و ساخت وساز تاکید 
کرد و گفت: این مهم باید در پروژه هایی که هنوز به صورت 
سنتی انجام می شوند، مدنظر قرار گیرد. تا جایی که اطالع 
دارم، قرارگاه نیز قرار اســت خط آهن چابهار-زاهدان را 
با تکنولوژی متفاوتی تکمیل کند.اسالمی سپس ضمن 
دعوت از هلدینگ ساختمانی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
برای شرکت در طرح اقدام ملی مسکن افزود: ما نذر نداریم 
که زمین بدهیم تا عده ای کسب و کار کنند. زمین دولتی 
را واگذار می کنیم تا برای جامعه هدف ما، یعنی اقشــار 
متوســط و ضعیف کشور مسکن ایجاد شــود. ما نیاز به 

خانه سازی انبوه داریم. وی ادامه داد: با ثبت نام هایی که 
روزانه انجام می شود، مشخص شد افراد زیادی در کشور 
هستند که مشمول ضوابط این طرح قرار دارند. آن دسته  
از مشــموالن که واحدها را خود می سازند، توسط بنیاد 
مسکن حمایت می شوند. اما در آن دسته از پروژه ها که 
شامل انبوه سازی در شهرهای بزرگ است، خوب است 
که قرارگاه نقش ایفا کند.اسالمی گفت: زمینه اینکار در 
تفاهم نامه با وزارت دفاع و نیروهای مسلح برای احداث 
۱۰۰ هزار واحد مسکونی، تفاهم نامه با وزارت آموزش و 
پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه 
فرهنگی و تفاهم نامه برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی 
برای جامعه کارگری و بازنشستگان وجود دارد.وی افزود: 
این سه قشر، اقشــار بزرگ و ارزشمندی هستند. باید با 
قدرت مدیریت فوق العاده این نهضت خانه سازی که در 
زمره تاکیدات رهبری است را محقق کرده و تا پایان ۱۴۰۰ 
 یک تحول ملموس و ماندگار را در حوزه زیرساخت های 

کشور ایجاد کنید.

وزیر راه و شهرسازی:

نذر نداریم که  زمین بدهیم  تا  عده ای  کسب و کار کنند
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سکه به ۴ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید ۲۳ آذر ۹۸ در معامالت بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان رسید.در جریان معامالت روز شنبه ۲۳ آذر ۹۸ بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدیدبه ۴ 
میلیون و ۴۶۵ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار 

تومان و سکه یک گرمی ۹۰۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۷۶ دالر و ۲۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۵۰ هزار و ۱۵۷ تومان است.

افزایش تسهیالت  مسکن تورم زا  نیست
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران  امالک

یکی از وظایف مهم دولت که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده،  تامین مسکن است که یک مسیر آن از محل تسهیالت بانک مسکن می گذرد. همه می دانیم که در شرایط کنونی قیمت ها در بازار مسکن آنقدر افزایش پیدا کرده که کمتر 
قشری قادر به خرید خانه است. بنابراین نیاز به افزایش وام مسکن در چنین شرایطی احساس می شود. همانطور که دولت برای جبران کاهش ارزش دستمزد، نرخ دستمزد را باال  برد و یا با افزایش میزام وام ازدواج موافقت کرد، پیش از این نیز 
باید با افزایش تسهیالت مسکن نیز باید موافقت می شد. یعنی این اقدام را باید پس از آنکه در بازار شاهد افزایش بیش از صددرصدی قیمت ها بودیم، انجام می دادیم. اما نگرانی از افزایش دوباره قیمت ها و همچنین منابع محدود بانک مسکن 
چنین فرصتی را نداد. اما حاال با توجه به ثبات نسبی قیمت ها در بازار مسکن و رونق نسبی در بازار، باید به سمت افزایش تسهیالت مسکن برویم. قیمت ها چندین برابر شده و بازار کششی برای افزایش دوباره قیمت ندارد. ازاینرو نباید نگران آثار 
تورمی افزایش تسهیالت باشیم. به عبارتی افزایش وام مسکن برخالف اظهارات مخالفان، باعث افزایش دوباره قیمت ها در این بازار نخواهد شد. بلکه اثر مثبت آن در بازار ایجاد جو روانی مثبت و همچنین تحرکی نسبی به بازار مسکن است.

وعده یک میلیون شغل با وجود کسری بودجه عجیب است
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

بررسی الیحه بودجه نشان از کسری منابع در بودجه سال ۹۹ دارد. با توجه به اظهارات مقامات رسمی دولت حتی در مدیریت امور اساسی کشور و تامین مواد مورد نیاز با چالش روبه رو خواهد بود. ازاینرو جایی برای پرداختن به مبحث اشتغال که از 
دیرباز در صدر برنامه های دولت و همچنین اولویت های آن نبوده و منابع تخصیص یافته بابت آن نیز اسمی بوده، باقی نمی ماند.اساس ایجاد شغل به سرمایه بر می گردد. دولت باید مشخص کند که از چه منابعی قادر به ایجاد یک میلیون شغل است؟ 
آیا چنین وعده ای در سال های گذشته محقق شد؟ واقعیت امر نشان می دهد دولت حتی در تامین مالی مشاغل قدیمی و موجود نیز عاجز بوده است. یعنی حتی از حمایت مالی از شاغلین کنونی نیز ناتوان است، چه برسد به تامین مالی مشاغل جدید 
و یا ادعای اشتغالزایی میلیونی. موضوع دیگر کسری بودجه است که راهکاری جدی برای آن در نظر گرفته نشده است. با توجه به جزئیات بودجه در سال آتی نه می توان روی منابع نفتی حساب کرد و نه روی پایه مالیاتی جدید و افزایش درآمدهای 
مالیاتی از این مسیر. بودجه تقریبا مثل سابق نوشته شده، اضافه بر آنکه سال آتی چالش های اساسی مثل فقدان منابع کافی حاصل از درآمدهای نفتی نیز مواجه است. بنابراین با این پیش بینی که شرایط در سال آتی به مراتب بغرنج تر از گذشته 

خواهد بود، تحقق وعده های اشتغالزایی تقریبا غیرممکن به نظر می رسد. مگر آنکه دولت شیوه های سابق خود در ایجاد شغل را تغییر دهد. 

يادداشت
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برخی مشــترکان که برای 
تعویض سیم کارت و یا خرید 
ســیم کارت جدید به دفاتر 
خدمات ارتباطــی مراجعه 
کرده اند متوجه سواستفاده 
از کدهای ملی آنها برای فروش سیم کارت به افراد دیگر 
روبرو شده اند که به دلیل داشتن سیم کارت های باالتر از 
10 عدد امکان خرید سیم کارت جدید را نداشته اند. این 
در حالی است که بنا به گفته این مشترکان هیچ گاه سیم 
کارتی غیر از سیم کارت خودشان ثبت نام و خریداری 
نکرده اند. حال این سوال پیش می آید که اپراتورهای 
تلفن همراه چگونه با استفاده از اطالعات کد ملی افراد 
دیگر برای خرید سیم کارت اســتفاده می کنند. کدام 
دستگاه مسئول رســیدگی به این تخلفات است. چند 
وقتی اســت که خبرهای مختلفی از یک روش جدید 
سواستفاده از کدملی شــهروندان به گوش می رسد. به 
این صورت که برخی افراد پس از ارسال کدملی خود به 
سرشماره 3000504901 و 300015 برای استعالم 
تعداد خطوط به نام خود، بدون آن که هیچ درخواستی 
برای ثبت سیم کارت جدید داشته باشند ناگهان چندین 

سیم کارت به نام آنها ثبت می شود.

هرچند که سازمان تنظیم مقرررات و ارتباطات رادیویی 
 اقدامات گســترده ای در زمینه تعیین تکلیف ســیم 
کارت های بی هویت انجام داده است اما درحال حاضر 
بازهم شاهد خرید و فروش سیم کارت هایی هستیم که 
صاحب اصلی آن مشخص نیست و گاه برخی خریداران به 
دلیل عدم اطالع آن ها را تهیه و استفاده می کنند. گاهی 
نیز فردی که سیم کارت به نامش به ثبت رسیده اصال 
خبر ندارد که چنین اتفاقی رخ داده و اساسا سیم کارتی به 
نامش به ثبت رسیده است. در این راستا البته رگالتوری 
طرحی را پیشنهاد داد که براساس آن فردی نمی توانست 

بیش از 10 سیم کارت را به عنوان مالک به ثبت برساند 
که این موضوع با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه و 

طرح به شواری عالی امنیت ملی ارجاع شد.
پس از بررسی هایی که در این رابطه صورت گرفته است، 
وزارت ارتباطات اظهار داشت که اپراتورهای مخابراتی 
موظفند اطالعات مربوط به سیم کارت هایی که با کدملی 
شهروندان به دیگران واگذار می شود، را در اختیار آنها 
قرار دهند. اما متاسفانه پس از آن که چندین نفر برای 
شکایت به اپراتورهای مربوطه مراجعه کردند متصدیان 
برخی اپراتورها پس از مســدود کردن سیم کارت ها به 

جای آنکه اسامی و دلیل فعال شدن این سیم کارت ها را 
توضیح دهند، در پاسخ به مشتریان خود آنان را به طرح 
شکایت در محاکم قضایی حواله کردند. در حالی که به 
گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات اپراتورها وظیفه دارند اطالعات مربوطه را در 

اختیار صاحبان کدملی قرار دهند.
جهرمی تاکید کرد: این حق شهروندان است که بدانند 
ســیم کارت هایی که به نام و با کدملی آنها صادر شده 
در کدام دفاتر فعال شده اســت و نیازی به حضور آنان 
در دادگاه نیست. در واقع شــهروندان باید در مورد این 
که کدام دفتــر خدمات ارتباطی این ســیم کارت ها را 
به نام آنان ثبت کرده اســت، به راحتی مطلع شوند. در 
واقع از آن جایی که بسیاری از شهروندان اطالعی از این 
سواستفاده ندارند ممکن است هرکدام از آنها با ارسال کد 
ملی خود به این سرشماره ها مورد سواستفاده قرار گیرند 
بنابراین این وظیفه مراکز اپراتورها است که آنان را به طور 
کامل راهنمایی کنند. مشترکین توجه داشته باشند، از 
آنجایی که ممکن است در صورت استعالم تعداد خطوط 
ثبت شــده به نام خود و ارســال کد ملی به سرشماره 
3000504901 و 300015 مورد سواستفاه قرر گیرند، 
می توانند با مراجعه به "سامانه استعالم تعداد خطوط" 
به آدرس www.mobilecount.cra.ir از تعداد سیم  
کارت های ثبت شده به نام خود در اپراتورهای مختلف 

تلفن همراه مطلع شوند.

كدام سازمان برای فروش خطوط بدون هویت از اطالعات افراد استفاده می كند؟

ثبت  سیم کارت های جعلی   با  کد ملی  افراد

افزایش قاچاق مکالمات با سیم کارت های با نام و نشان جعلی
ارشیا مومن نسب، کارشناس فناوری اطالعات

وقتی صحبت از سیم کارت بدون هویت می شود منظور این نیست که کسی مالک سیم کارت نیست چراکه در قانونی که به تصویب رسیده باید سیم کارت حتما با کد ملی به نام فرد ثبت شود و غیر از این راه، راهکار دیگری وجود ندارد. مدل فروش سیم 
کارت در حال حاضر به این می ماند که به صورت رندوم یا قرعه کشی از کد ملی افراد دیگر استفاده می شود تا سیم کارت های متعدد به نام افراد دیگری ثبت شود. حال اینکه اپراتورها، مخابرات، وزارت ارتباطات و یا رگوالتوری در این میان کم کاری 
می کنند مشخص نیست اما به نظر می رسد نظارت ضعیف رگوالتوری بر روند این اتفاق موثر است. کاربران باید توجه داشته باشند که در قبال سیم کارت های خود مسئول هستند؛ زیرا در صورتی که از هر سیم کارتی مزاحمت یا جرمی صورت بگیرد، 
مراجع قضایی در گام نخست با مالک آن  برخورد می کنند و او را مقصر اصلی می دانند و برای اثبات اینکه شما مقصر نیستید، باید مراحل قانونی زیادی را طی کنید. از سیم کارت های این چنینی در موارد مختلفی همچون کالهبرداری، سرقت، خرابکاری ، 
جاسوسی، مزاحمت های مختلف و صدها آسیب تمام ناشدنی که میلیاردها خسارت به اقتصاد، امنیت و اجتماع وارد می کند استفاده می شود. کاربران باید توجه داشته باشند که در قبال سیم کارت های خود مسئول هستند؛ زیرا در صورتی که از هر سیم 
کارتی مزاحمت یا جرمی صورت بگیرد، مراجع قضایی در گام نخست با مالک آن  برخورد می کنند و او را مقصر اصلی می دانند و برای اثبات اینکه شما مقصر نیستید، باید مراحل قانونی زیادی را طی کنید. این مشکالت سال هاست که برای افراد مختلف 
ایجاد شده و راهکار نهایی برای آن وجود ندارد و تا به امروز هیچ نهادی برای پایان دادن به این اتفاق اعالم حضور نکرده است. اما مشکل دیگری که توسط سیم کارت های بی هویت و یا سیم کارت هایی که با نام و نشان جعلی ثبت شده اند وجود دارد تشدید 
پدیده قاچاق مکالمه به کمک این سیم کارت ها است. بر اساس برخی آمارهای تایید نشده در حال حاضر صدها میلیاردتومان در سال به وسیله سیم کارت های با هویت جعلی یا بی هویت، قاچاق مکالمه انجام می شود. این در حالی است که سایت سامانه 
استعالم سیم کارت نیز ایراداتی دارد که به این مشکالت دامن زده است. اگر شما فقط یک بار اطالعات خود را در سایت سامانه استعالم سیم کارت جستجو کنید، سامانه به مدت 10 روز به شما اجازه استعالم دوباره را نمی دهد. اما به نظر منطقی تر می 

رسید که از آنجایی که همواره این احتمال می رود که سیم کارت های جدیدی به نام فرد ثبت شود هر فرد می توانست هر لحظه که اراده می کرد و بدون محدودیت از سیم کارت های ثبت شده به نامش آگاهی یابد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: با توجه 
به فراوانی هندوانه در ســردخانه ها کمبودی در 
عرضه شب یلدا وجود ندارد و هر کیلوی این میوه 
4 هزار تومان عرضه می شود.اسداله کارگر درباره 
آخرین وضعیت بازار میوه شب یلدا اظهار کرد: با 
توجه به شرایط مساعد تولید و فراوانی میوه های 
همچون انار، خرمالو، مرکبات، هندوانه، ســیب 
درختی در سردخانه ها کمبودی در عرضه وجود 
ندارد که بر تالطم قیمت در بازار دامن بزند. وی 
قیمت هر کیلــو انار را 5 تا 9 هــزار تومان اعالم 
کرد و گفت: قیمت هر کیلو انار دماوندی ۷ هزار 
تا 1۲ هزار تومان، انگور بی دانــه قرمز 9 هزار تا 
1۶ هزار تومان، انگور بــی دانه زرد 5 هزار تا 11 
هزار تومان، انگور شــاهرودی 3 هزار و 500 تا ۶ 
هزار تومان، انگور مهری 3 هزار و 500 تا 5 هزار 
و 500 تومان، پرتقال تامســون شمال ۲ هزار تا 
4 هزار و 500 تومان، پرتقال رسمی جنوب 4 تا 
۶ هزار تومان، پرتقال رســمی شمال ۲ هزار تا 3 
هزار و 500 تومان، خرمالو شمال 3 هزار تا 5 هزار 
تومان، خرمالو کرج 5 هزار و 500 تا 9 هزار تومان 

و خرمالو کن ۷ هزار تا 10 هزار تومان است.
کارگر با اشاره به نرخ ســایر میوه ها در بازار بیان 
کرد: هم اکنون هر کیلو خیــار بوته ای با نرخ 3 
هزار تا ۷ هزار تومان، خیــار گلخانه 4 هزار تا ۷ 
هزار تومان، ســیب لبنانی زرد 3 هزار و 500 تا 
۸ هزار تومان، ســیب لبنانی قرمز 3 هزار و 500 
تا ۷ هزار تومــان، گریپ فروت توســرخ ۲ هزار 
تا 4 هزارتومان، لیموشــیرین 3 هــزار تا 5 هزار 

و 500 تومان، نارنگی انشــو ۲ هــزار تا 4 هزار 
تومان، نارنگی یافا 3 هزار و 500 تا 5 هزار تومان، 
نارنگی تخم ژاپنی 3 هزار و 500 تا ۶ هزار تومان 
و هندوانه نو ۲ هزار و 500 تــا 4 هزار تومان در 
میدان مرکزی میوه و تره بار و با احتساب حداکثر 
35 درصد سود در خرده فروشی ها عرضه می شود. 
رئیس اتحادیه میوه و ســبزی دربــاره اینکه آیا 
امسال همانند سال های گذشته قیمت هندوانه 
با سیر صعودی در شــب یلدا رو به رو می شود، 
گفت: با توجه به فراوانی هندوانه در سردخانه ها 
کمبودی در عرضه شب یلدا وجود ندارد که ازدیاد 
تقاضا بتواند منجر به نوسان قیمت در بازار شود.
وی قیمت هر کیلو بادمجان دلمه ای یک هزار و 
500 تا 3 هزار و 500 تومــان اعالم کرد و گفت: 
قیمت هر کیلو بادمجان قلمی را یک هزار و 500 
تا 3 هزار و 500 تومان، بادمجان گلخانه 3 هزار 
تا 5 هزار و 500 تومان، پیاز قرمز 3 هزار تا 5 هزار 
و 500 تومان، پیاز زرد یک هزار و 500 تا 3 هزار 
تومان، پیاز شــیری یک هزار و 500 تا 3 هزار و 
500 تومان، تره فرنگی 4 هزار تا ۸ هزار تومان، 
چغندر رســمی ۲ هزار و 500 تا 5 هزار تومان، 
سیب زمینی ترشی ۲ هزار تا 3 هزار و 500، سیر 
خشــک ۸ هزار تا 11 هزار تومان، سیب زمینی 
یک هزار و ۸00 تا 3 هزار و ۷00 تومان، شــلغم 
یک هزار و 500 تا 3 هزار و 500 تومان، فلفل تند 
ریز 3 هزار و 500 تا ۶ هزار و 500 تومان، فلفل 
دلمه سبز ۲ هزار و 500 تا 4 هزار و 500 تومان و 

فلفل شیرین 5 هزار تا ۸ هزار تومان است.

جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت 
االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور و 

با حضور کلیه اعضا برگزار شد.
راههای توسعه و تقویت شبکه ملی اطالعات به عنوان 
زیر ساخت ارتباطی فضای مجازی، در این جلسه مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه ضمن تشریح 

وضعیت شبکه ملی اطالعات در کشور مقرر شد این 
شبکه به نحوی گســترش یابد که اقتصاد دیجیتال 
در کشور به صورت تاب آور توسعه یابد و در این رابطه 
موانع کسب و کار بخش خصوصی به نحوی برطرف 
شود که توسعه شبکه ملی اطالعات عمدتا توسط این 

بخش انجام گیرد.

پس از چند روز گمانه زنــی، باالخره وزیر 
ارتباطات کارتش را روی میز گذاشــت و 
»سورپرایز« خود را اعالم کرد: پهپاد هایی که 
قرار است بسته های پستی را حمل کنند. او 
که چهار روز پیش از این یعنی در 1۸ آذرماه 
در جریان برگزاری نمایشگاه تهران هوشمند خبر از »سورپرایز ویژه ای« 
داده بود، روز پنج شــنبه ۲1 آذر در شبکه های اجتماعی خبر امکان 
»ارسال بسته با پهپاد« در چهارچوب طرحی به نام »پست پالس« را 
منتشر کرد. او حتی اعالم کرد که از جمله اهداف این طرح، جلوگیری از 
آلودگی شهرها همچنین انتقال سریع دارو به بیمارستان ها است. آقای 
جهرمی در صفحه اینستاگرام خود بر این واقعیت هم اشاره دارد که »در 
حال حاضر کشورهای کمی در دنیا هستند که این کار را کرده اند« با 

این وجود بالفاصله تاکید می کند: »ما می توانیم!«
با توجه به واکنش بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی و کامنت هایی 
که آنها برای این خبر آقای جهرمی گذاشته اند، به نظر می رسد آنها بیش 
از آنکه سورپرایز شده باشند، در شوک فرو رفته اند. چراکه در چهار روز 
گذشته با توجه به تحوالت ماههای اخیر ایران و آنچه در فضای مجازی 
روی داده است، کاربران بیشتر انتظار شنیدن خبرهایی همچون رفع 
فیلتر تلگرام و دیگر سرویس های مسدود شده، رفع قطعی اینترنت، ملی 
شدن اینترنت، پرتاب ماهواره، رایگان یا ارزان شدن ترافیک استفاده از 
سایت های داخلی، آغاز کار اینترنت ملی و خداحافظی با شبکه جهانی 

اینترنت، حتی فعال شــدن اینترنت نســل پنجم در ایران را داشتند. 
نگاهی به واکنش های مردم نشان می دهد که گویا آنچه که آقای وزیر 
یک »سورپرایز« توصیف کرده حداقل برای طیفی از مردم ایران چندان 
هم مهم نبوده است. به همین دلیل در شمار قابل توجهی از پیام ها از او 
خواسته شده است که بار دیگر نگاهی به تعریف کلمۀ سورپرایز بیندازد 
و در وضعیتی که به دلیل تحوالت اخیر در ایران، فضای ناامیدی جامعه 
را فراگرفته، با چنین تبلیغاتی برای چند روز امید واهی به مردم ندهد؛ 
اگرچه برخی حتی پیش از اعالم این خبر نیز چندان به آن امیدوار نبودند.

برخی واکنش ها به سوپرایز آذری جهرمی:
- گفتم چه سوپرایزی هست آیا؟ فکر کنم دیدند وزیر اختالالت خیلی 
ناراحت هست که کسی بهش محل نداده و بهش نگفتند کی اینترنت 
وصل میشه، برای همین این اسباب بازی به همراه 10 نفر خدمه بهش 
دادند که سرش گرم باشه و بیخیال ارتباط و فناوری بشه. در آخر هم 
معلوم شد این سوپرایزی برای وزیر هست نه مردم. و این چیزی که توی 
کلیپ دیده میشه هزینش از فرستادن بالگرد و غیره بیشتر و پر خطا 
هست. فقط بدرد وزیر میخوره برای بازی قایم موشک که حوصلش سر 

نره و فکر کنه وزیره.
- متاسفانه در همه چیز ادای غرب رو در میاریم…اونم به احمقانه ترین 
و زشت ترین و ناقص ترین حالت ممکن، و همیشه هم ادعا داریم غرب 

منحط و رو به فروپاشیه.
- همه چیزمون و درست بجا بود فقط همین پهپاد رو کم داشتیم واقعا 
مرسی از این بهتر نمیشه چقدر که ما ملت شادی هسیم چقدر آزادی 

داریم چقدر ثروتمنیدم چقدر پولمون ارزش داره چقدر ….

- به محض خواندن عنوان خندم گرفت. توی کشورای پیشرفته خارجی 
نتونستن عملیش کنن بخاطر سوء اســتفاده هایی که شد از دزدی 

فیزیکی تا از طریق هک. بعد این می خواد توی ایران عملیش کنه .
- اینجا دزدگیر نصب می کنی رو ماشین میان خوده دزدگیُر می دزدن 
. چیز خوبیه و باعث کاهش مصرف سوخت میشه ولی بدرد جاهایی 
می خوره که مردم اونجا در رفاه کامل زندگی می کنن و هیچ دغدغه یا 
کمبودی ندارن. احتماال ایُن فقط برای خودشوُن امثال خودشون که 

میلیاردی پول توی حسابشون هست انجام میدن.

اعتراض از نادیده گرفته شدِن طرِح دانشگاهی  پهباد پستی
در این بین یکی از کاربران فضای مجازی در پُست صفحه شخصی خود، 
ادعایی مطرح کرد مبنی بر اینکه در دوران دانشجویی اش این طرح را 
ارائه داده بود، اما مورد استقبال قرار نگرفت. نیما درویش شاعر و دبیر 
وزارت آموزش و پرورش در خصوص پُســت صفحه شخصِی خود در 
فضای مجازی که به اعتراض از نادیده گرفته شدِن طرِح دانشگاهی اش 
به اشتراک گذاشته بود در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار 
کرد: مطلبی که اقای آذری جهرمی تحت عنوان سورپرایز مطرح کردند، 
ابتدا از هم دانشگاهی مقطع کارشناسی ارشدم که به اتفاق وی، سال 
95 در دانشگاه علم و صنعت و در قالب یک استارتاپ نو ارائه داده بودیم 
به گوشم رسید و واقعاً متعجب شدم! طرح اقای وزیر دقیقاً همان طرح 

کارشناسی ارشد ما بود.

سه ایراد رییس سازمان کارآفرینی به سورپرایز وزیر جوان
اما رییس سازمان ملی کارآفرینی معتقد است به سورپرایز پستی آذری 
جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات سه ایراد وارد است که باید 
در رابطه با آن تصمیم گیری شود و در صورتی که قصد اجرایی شدن 
این طرح وجود داشته باشد باید برای آنها فکری جدی کرد. حسین 
سالح ورزی اظهار کرد: در شرایطی که فعاالن اقتصادی در هفته های 
گذشته نگران ارتباط میان فناوری های نوین و فضای اقتصادی ایران 

بودند، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات طرح سرویس پست پالس را به 
عنوان یک سورپرایز مطرح کرده و این موضوع به عنوان یک دستاورد 

مهم در این عرصه معرفی شده است.
به گفته وی در این ادعا که این فناوری صرفا در اختیار تعداد معدودی 
از کشــورها قرار دارد، به نظر می رسد صحبتی بسیار غیردقیق انجام 
شده است، زیرا فناوری آن در اختیار بســیاری از کشورها و افراد قرار 
دارد. رییس سازمان ملی کارآفرینی با بیان اینکه آنچه که در کشورهای 
توسعه یافته رخ داده ایجاد یک اکوسیستم پست پهپادی است، توضیح 
داد: راه اندازی این فناوری در ایران نیازمند یک زنجیره تامین نیرومند 
برای تضمین ایمنی و کارآیی و یک بازار کارآمد برای سودآور کردن 
این خدمات و البته زیرساخت های کافی برای اجرای چنین طرحی 
است؛ از این رو به نظر می رسد شرکت پست که در سال های گذشته 
در اجرای کامل خدمات خود نیز با محدودیت هایی مواجه بوده، ورود 

انحصاری اش به این بحث چندان به مصلحت کشور نباشد.
ســالح ورزی با تاکید بر این که در صورت نهایی شدن اجرای چنین 
برنامه ای ســه ایراد اساســی به طرح وزیر وجود دارد، توضیح داد: از 
صحبت های مطرح شده باید این طور استنباط کنیم که مقررات گذار، 
آســمان تهران را به روی پرواز تجاری پهپادها گشوده است که این 

تصمیم عمیقا بر فضای کسب وکار کوریری )خدمات حمل بار و بسته( 
ایران تاثیر می گذارد؛ از این رو انجام این کار باید با اطالع رسانی در زمان 
قبلی و مهم تر از آن با اخذ نظر مشورتی بخش خصوصی در چارچوب 
اعطای این امتیاز صورت می گرفت. وی ادامه داد: دومین ایراد این طرح، 
ارائه ی این امتیاز به صورت انحصاری به شرکت پست است که مصداق 

امتیازات ناعادالنه در تجارت و کسب وکار به شمار می رود.
رییس ســازمان ملی کارآفرینی درباره  ســومین ایراد این طرح نیز 
گفت: اگر قرار بود چنین امتیاز مهمی در تهران به فعاالن کوریری و 
پستی داده شــود، طبق قانون بهبود فضای کسب وکار وقتی باید به 
یک شرکت دولتی ارائه می شد که شرکت های خصوصی قادر به انجام 
این کار نباشند یا تمایلی به انجامش نداشته باشند؛ در حالی که هیچ 
اطالع رسانی در این زمینه برای دریافت نظر بخش خصوصی صورت 
نگرفت. سالح ورزی خاطر نشــان کرد: امروز بازار خدمات پستی در 
ایران گرفتاری های زیادی دارد که فعالیت های غیررسمی و زیرزمینی 
جزئی از آن به شمار می رود. انتظار ما این است که اگر قصد تغییر این 
شرایط وجود دارد، رویکرد در مدیریت هوایی تغییر کرده و زمینه برای 
شفاف سازی و اصالح این بازار غیررسمی فراهم شود تا در نتیجه آن این 

صنعت و محیط کسب وکار نسبت به گذشته بهبود یابد.

صاحب  اصلی  ایده  پهپاد  دستی:  فقط  یک  چیز نداشتم  و  آن  رانت  بود

موج  انتقادات  به سورپرایز آذری جهرمی

مگر چیزی به غیر از رانت می تواند در موفقیت پروژه ها موثر باشد؟
نیما درویش، دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت

در سال 95 در دانشگاه علم و صنعت به همراه چند هم دانشگاهی این طرح را ارائه کردیم. در آن سال قرار بود استارت آپی نو را معرفی کنیم که قرار بر این شد ارسال مرسوله پستی با پهپاد ایده ما باشد و برای اجرای 
آن تحقیقات وسیعی را آغاز کردیم. در آن سال آمازون نیز چنین طرحی را ارائه کرده بود و قرار بر این بود تا این طرح در کشور توسط ما بومی سازی شود. البته به این مطلب هم اشاره کنم که آمازون نیز هنوز از این 

طرح به صورت سراسری برای ارسال مرسوالت استفاده نکرده و در چند مسیر محدود به صورت آزمون و خطا در حال اجرای آن است. 
در تحقیقاتی که برای بومی سازی ارسال مرسوله با پهپاد انجام دادیم مسائل بسیاری مورد توجه قرار گرفت. مسائلی همچون کاهش ترافیک و آلودگی هوا، کاهش مصرف بنزین و سوخت. در رابطه با نیروی انسانی 
هم تحقیقات زیادی صورت گرفت و به این نتیجه رسیدیم که این طرح می تواند کشور و فضای ارتباطی ایران را صد در صد دگرگون سازد. این طرح اگر به مرحله اجرا در می آمد گام اصلی برای تبدیل تهران و البته 
 تمام کشور به شهری مدرن کلید می خورد. البته در آن سال دلیلی برای ما ارائه کردند که چون در آسمان ایران پرواز ممنوع است نمی توانیم اجازه اجرایی شدن این طرح را بدهیم. همان سال یک پهپاد توسط 

نهادهای امنیت منهدم شد که البته برد باالیی هم نداشت. بنابراین همزمانی این اتفاق با ارائه طرح مربوطه اجازه فعالیت را برای ادامه راه نداد وهمزمانی این قضیه با طرح مذکور موجب مخالفت ها شد.
به هر حال سوپرایزی را که وزارت ارتباطات معرفی کرده برای ما خاطره ای است که سال های گذشته به دالیل مختلف از اجرای آن باز ماندیم. من و دوستانم با کمال میل حاضریم طرح خود را کامل و جامع با تمام 
ویژگی های خاص و ریزکاری های علمی اش، در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهیم. البته که هر ایرانی از پیشرفت کشورش خوشحال می شود و آن را باعث افتخار می داند اما سوال اصلی این است که چرا ابعاد پروژه 

ای به این بزرگی از کانال دانشگاه عبور نکرد؟ دانشگاه علم و صنعت به عنوان قطب تحقیقاتی هوا و فضا معرفی شده اما برای اجرای چنین پروژه ای حتی با آن مشورت هم نشده است. 
من معلم که دانشجوی ممتاز دانشگاه علم و صنعت بوده ام نتوانستم ایده خود را به مرحله اجرا دربیاورم چطور می گویند که از طرح ها و ایده های نو و خالقانه در هر رده سنی حمایت می کنند؟  ایده من پذیرفته نشد 
چطور ایده دانش آموز من می تواند موفق باشد؟ چرا به رغم تاکیدات مسئوالن دانشگاه ها در مباحث علمی جایی ندارد و چرا ایده های ما نمی تواند به مرحله اجرایی برسد؟ چطور وزارت ارتباطات و شرکت پست 
می تواند این ایده را اجرایی کند. مگر چیزی به غیر از رانت می تواند باشد. شاید اگر به جای مسئوالن ارشد کشورم بودم سامانه ای راه اندازی می کردم که دانشجویان طرح های کاربردی خود در رشته های مرتبط با 

وزارتخانه های مختلِف کشور را در آن بارگذاری کنند. گرچه وعده هایی در این زمینه داده شده است اما خروجی خاصی ندیدیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

هندوانه شب یلدا كیلویی 4 هزار تومان

میوه شب چله تامین شده است

در جلسه شورایعالی فضای مجازی

راه های توسعه و تقویت شبکه  ملی اطالعات بررسی شد
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پيش نويس فاز اول ســاماندهي پلتفرم هاي آنالين نهايي شــد و براي 
نظرسنجي از فعاالن اين حوزه در اختيار كسب وكارها قرار گرفته است. مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي در پيش نويس اوليه اي كه ارائه كرده ۵ مساله 
اساسي را در زمينه چگونگي فعاليت پلتفرم هاي آنالين كه در اين گزارش 
از آنها به عنوان سكوهاي الكترونيكي نام برده شده شناسايي كرده است. 
مركز توسعه تجارت اكترونيكي در بررسي چالش هاي فعاليت  سكوهاي 
تجارت الكترنيكي مشكالت اين نوع فعاليت را در ۵ دسته حقوق طرفين، 
موارد مربوط به عدم شفافيت، ابهام در مسئوليت پذيري، رقابت و مجوزهاي 
خاص تقسيم كرده است. يكي از مشكالتي كه صاحبان پلتفرم ها به صورت 
مرتب با آن مواجه مي شوند تخلف برخي از تامين كنندگان و ارائه دهندگان 
سرويس از طريق اين سكوي هاي الكترونيكي است اما نتيجه كار آنان فقط 
موجب تعطيلي كسب و كار تامين كننده متخلف نمي شود، بلكه كل سكوي 
الكترونيكي را به مخاطره مي اندازد اين مشكالت كه در بخش مجوزها از 
سوي مركز توسعه تجارت الكترونيكي به آنها پرداخته شده به دو بخش 
تقسيم شده اســت. در مرحله اول عدم ارائه مجوزهاي الزم جهت عرضه 
كاال در بستر سكوهاي الكترونيكي است. براي اين منظور بهترين راهكار 

دريافت مجوزهاي معتبر از تامين كنندگان هنگام عقد قرار داد پيشنهاد 
شده است. در مرحله دوم مشكل تغيير نوع كاال و خدمات ارائه شده از سوي 
تامين كننده و ارائه دهنده سرويس است كه در اين بخش نيز پيش بيني 
شده كه در صورت تغيير كاال از سوي تامين كنندگان بايد مجوزهاي معتبر 
از سوي صاحبان پلتفرم ها دريافت شود. اما چالش هاي پيش رو به صاحبان 
پلتفرم ها محدود نمي شود، بلكه در اين ميان تامين كنندگان كاال و خدمات 
نيز با چالش هاي زيادي مواجه هستند. يكي از اين مشكالت محدود كردن 
تامين كنندگان و اعمال قوانين زورگويانه توسط سكوهاي الكترونيكي 
است. به طور مثال پلتفرم هاي آنالين تامين كنندگان كاال يا ارائه دهندگان 
سرويس ها را كه در بستر آنان فعاليت مي كنند از ارائه سرويس از طريق 
بسترهاي ديگر منع مي كنند. راهكار پيشنهادي در شرايط فعلي رعايت 
مقررات تسهيل رقابت و منع انحصار است. همچنين پيشنهاد شده است 
تا مقررات مربوط به عضويت و لغو عضويت در سكوي الكترونيكي انتخابي 
تامين كننده و آگهي دهنده در شرايط و ضوابط قرارداد به صورت شفاف 
بيان شود تا هريك از طرفين به حقوق خود آگاهي كامل داشته باشند از 
سويي بايد اطالعات فعاليت اقتصادي تامين كننده كه به واسطه فعاليت 

وي در بستر سكوي الكترونيكي ايجاد مي شود در اختيار وي قرار گيرد. 
از چالش هاي ديگري كه پلتفرم هاي آنالين با آن مواجه هستند ابهام در 
مسئوليت پذيري هر يك طرفين اســت. در گذشته مسئوليت هر يك از 
طرفين يك كسب وكار مشــخص بود؛ اما حال با توجه به پيچيده شدن 
فعاليت هاي اقتصادي بر بستر سكوهاي الكترونيكي مسئوليت طرفين 
يك فعاليت اقتصادي نيز پيچيده تر شده اســت. به طور مثال مشخص 
نيســت اگر كااليي كه منع قانوني دارد از طريق سكوي الكترونيكي ارائه 
شود مسئوليت آن با چه كسي اســت از همين رو پيشنهاد شده است تا 
تامين كننده و آگهي دهنده بايد به قوانين مربوط به فعاليت خود آگاه باشد. 
همچنين سكوهاي الكترونيكي نيز نبايد با كساني كه در فعاليت غيرقانوني 
انجام مي دهند همكاري كنند و قرارداد ببندند. در قرار دادهاي عرضه كاال 
و خدمات نيز بايد تامين كننده از عرضه كاالي غيرقانوني به صورت شفاف 
منع شود و از سويي از سوي پلتفرم سازوكاري بايد در نظر گرفته شود كه 
مردم بتوانند گزارش تخلف را به آنان اعالم كنند. از سويي بايد راهكاري 
پيش بيني شود تا كاالي ممنوعه عرضه شده در پلتفرم نيز بايد به سرعت 

از پلت فرم حذف شود.

فاز اول ساماندهي پلتفرم هاي آنالين كليد خورد
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توجه داشته باشيد همه كساني كه در زندگي موفق مي شوند، ممكن است در شروع با دشــواري روبه رو باشند. ممكن است مجبور شوند به تالشي 
نوميدكننده دست بزنند و بايد شرايط و مشكالت را هموار كنند تا به هدف خود برسند. نقطه عطف موفقيت از لحظات بحران شروع مي شود. 
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ستاري: 
روبات اجتماعي در هفته پژوهش رونمایي مي شود

معاون علمي و فناوري رياست جمهوری با تاكيد بر تجاري سازي روبات هاي 
اجتماعي ساخته دست محققان كشور گفت: قرار است يك روبات اجتماعي 
ديگر به مناسبت هفته پژوهش به مرحله رونمايي برسد. به گزارش مهر، 
سورنا ستاري در مراسم رونمايي از نسل چهارم روبات انسان نماي سورنا 
گفت: حضور من بيشتر در اين مراسم جهت تشكر از اعضاي اين تيم است. 
وي با بيان اينكه اصوال چنين پروژه هاي حالت ســمبليك و خط شكني 
دارند، گفت: براي ســاخت چنيــن روبات هايي از دانــش ICT و هوش 
مصنوعي استفاده مي شود. ستاري با تاكيد بر اينكه هوش مصنوعي آينده 
دنياســت، گفت: ما بايد به اين حوزه توجه بيشتري داشته باشيم. معاون 
علمي و فناوري رياســت جمهوري تاكيد كرد: شــركت هاي ديگري در 
حال حاضر توانسته اند در حوزه ســاخت روبات گام بردارند و روبات هاي 
اجتماعي توليد كنند؛ پايه اين روبات هاي اجتماعي هوش مصنوعي است. 
وي با بيان خبري در زمينه رونمايي از يــك روبات اجتماعي ديگر گفت: 
قرار است به مناســبت هفته پژوهش در نمايشگاه بين المللي ۲۶ آذر يك 
روبات اجتماعي ديگر كه ســاخته دست محققان كشــور است، رونمايي 
شود. ستاري تاكيد كرد: الزم اســت چنين پروژه هايي آنقدر توسعه يابند 
كه به مرحله تجاري سازي برسند. وي با اشــاره به نسل اول روبات سورنا 
كه در سال هاي گذشته رونمايي شد، گفت: اكنون از اين روبات در مدارس 
و پژوهش سراها استفاده مي شود. در اين مراســم حناچي شهردار تهران 
حضور داشت همچنين شناسنامه ربات انسان نماي سورنا ۴ توسط معاون 
 علمي و فناوري رياست جمهوري، شهردار تهران، رئيس دانشكده مكانيك

 دانشگاه تهران و مجري طرح امضا شد. 

كارمندان كليدي شركت هاي دانش بنيان سرباز 
امریه مي شوند

استفاده شركت هاي دانش بنيان از تسهيالت سربازي يكي از تمهيدات ويژه  
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري مراجع ذي صالح است. 
به گزارش فارس، استفاده شــركت هاي دانش بنيان از تسهيالت معافيت 
سربازي است، با مســاعدت اين نهادها و پيگيري معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري، دو امكان »امريه« و »پروژه« جايگزين خدمت، از جمله 
راهكارهايي هستند كه امكان استفاده شــركت هاي دانش بنيان را از اين 
خدمت فراهم مي سازد. در سال 1397 تسهيالتي در موضوع سربازي براي 
شركت هاي دانش بنيان در نظر گرفته شد كه مهم ترين آنها حفظ نيروهاي 
كليدي شركت هاي دانش بنيان و همچنين استفاده از نيروي انساني ارزان 
در قالب نظام وظيفه تخصصي بود، با توجه به اينكه ممكن است شركت هاي 
دانش بنيان در مراحلي از كار تحقيق و توسعه يا توليد، نياز مبرمي به برخي 
شاغالن كليدي خود داشته باشند، امكاني فراهم شده است كه اين افراد، 
خدمت سربازي خود را در همان شركت بگذرانند و در جبهه دانش به كشور 
خدمت كنند. فرد متقاضي مي تواند بــه دو صورت، خدمت خود را در اين 
شركت ها بگذراند، روش اول اخذ امريه در شركت هاي دانش بنيان است و 
روش دوم گرفتن پروژه جايگزين خدمت براي صنايع دفاعي و كشوري يا 
براي شركت هاي دانش بنيان است، ممكن است كه فرد متقاضي در حال 
كار در يك شركت دانش بنيان باشد يا آنكه داراي دانش و تخصصي باشد 
كه يك شركت دانش بنيان به شــكل مبرمي به آن نياز داشته باشد. الزم 
است شــخص فعال فناور متقاضي استفاده از تسهيالت ســرباز امريه به 
عنوان نيروي رسمي در شركت به فعاليت بپردازد و حداقل داراي سه ماه 
سابقه بيمه در اين مجموعه باشد. البته هر شركت دانش بنياني نمي تواند از 
تسهيالت نظام وظيفه تخصصي استفاده كند و بايد از شرايط الزم برخوردار 
باشد. همچنين فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي نيز امكان استفاده از اين 
قانون را ندارند، اين قانون شامل حال فعاالن داراي مدرك تحصيلي كمتر 
از كارشناسي نيز نمي شود و مشــموالن داراي غيبت هم نمي توانند براي 
برخورداري از اين تسهيالت اقدام كنند. البته مشمول خدمت مي تواند در 
صورت غيبت موجه، درخواست »توجيه غيبت« كند كه از فرايندي نسبتا 
طوالني و پيچيده اي برخوردار اســت. پس از اطمينان از داشتن شرايط 
مي توانيد نسبت به بارگذاري مدارك درخواستي در سامانه سينا بنياد ملي 

نخبگان اقدام كنيد. 

حناچي:
 پژوهش نياز به آینده پژوهي و خالقيت دارد

شــهردار تهران گفت: در حــوزه پژوهش و تحقيقات نيــاز به خالقيت و 
آينده پژوهي داريم. 

به گزارش ايرنا، پيروز حناچي روز شنبه در در يازدهمين جشنواره پژوهش 
و نوآوري در مديريت شــهري و ششمين جشــنواره پژوهش و آموزش 
شهري و روســتايي اظهار داشت: صحبت امروز اســتفاده از خودروهاي 
الكتريكي به خاطر آينده پژوهي اســت كه در گذشــته مطرح شده بود. 
وي افزود: براي اينكه در آينده حرفي براي گفتن داشــته باشــيم بايد به 
آينده از امروز نگاه كنيم. شهردار تهران تاكيد كرد: بايد بتوانيم با كمترين 
هزينه بهترين بهره برداري را داشته باشــيم. وي با اشاره به اينكه موضوع 
پژوهش هاي كاربردي و استفاده از اين زمينه براي تصميم سازي ها شهري 
مهم است، گفت: براي مديريت شــهري و رفع مسائل شهري نيازمند امر 
پژوهش هستيم. شهردار تهران خاطرنشــان كرد: بايد تالش كنيم نتايج 
اين پژوهش ها براي اداره شــهرها كاربردي شــود. حناچي بر كارآفريني 
تاكيد كرد و گفت: امروز با دانشگاه هاي نسل سوم مواجهيم كه كارآفرين 
هستند و نتيجه فعاليت هاي شــان روي كارآفريني نتيجه مستقيم دارد. 
وي افزود: بايد به ســمتي حركت كنيم كه مراكز آموزشي و پژوهشي ما 
هم براي كارآفرين شــدن و تاثير آموزه هاي تحصيلي بر كارآفرين بودن 
حركت كنيم. شــهردار تهران گفت: ما امروز رتبه هفتادم دنيا در ميزان 
داشتن نيروي تحصيل كرده زير 3۰ ســال را داريم و از سوي ديگر نيمي 
از جمعيت زير 3۰ سال كشورمان تحصيالت عاليه دارند. شهردار تهران با 
تاكيد بر اينكه شهرداري به عنوان يك شتاب دهنده قوي در حوزه فعاليت 
استارت آپ هاست، گفت: از اين طريق مي توان شــرايطي را براي جوانان 
كشورمان ايجاد كنيم و بخش عمده اين فضاي كسب وكار را به آنها بدهيم. 
حناچي تصريح كرد: همچنين به زودي اليحه حمايت از اســتارت آپ ها 
را تدوين و به شــوراي شــهر تهران ارائــه خواهيم كرد. شــهردار تهران 
افزود: طبق آمارها حدود ۲ درصد از بودجه شــهرداري تهران به موضوع 
پژوهش اختصاص يافته است و من هم به اين موضوع اعتقاد دارم كه بايد 
بهره برداري بيشتري از پژوهش هاي انجام شــده به دست بياوريم. وي با 
اشاره به ضرورت بازنگري در مديريت و اقدامات اشاره كرد و گفت: شيوه 
مديريت ما در افتراق بين فقر و غنا تاثير مســتقيم خواهد داشت. شهردار 
تهران گفت: نحوه اداره امروز شــهرها در شكل گيري مناطق حاشيه اي يا 
كم شــدن آنها تاثيرگذار خواهد بود. وي خاطرنشان كرد: امروز در تهران 
 نرخ رشد دو درصد بوده اما در حاشيه شــهر تهران اين عدد به 17 درصد 

مي رسد كه توجه به آن از اهميت بااليي برخوردار است. 
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مركــز توســعه تجــارت 
حالــی  در  الكترونيــك 
بارهــا وعــده رتبه بنــدی 
كســب وكارهای اينترنتی 
را داده كــه قــرار اســت تا 
پايان آذرماه اين رتبه بندی منتشــر شود؛ اما اين كار با 
اعتراض كسب وكارهای اينترنتی و انجمن و اتحاديه اين 
كسب وكارها روبه روست كه  معتقدند اين كار از اساس 
اشتباه است.رئيس مركز توســعه تجارت الكترونيك 
پيش از اين، از پايش بيش از 3 هزار و ۵۰۰ وب سايت خبر 
داد و گفته بود كه رتبه بندی نماد اعتماد كسب وكارهای 
اينترنتی تا پايان آذرماه محقق خواهد شد. علی رهبری با 
بيان اينكه اعتماد به كسب وكارهای اينترنتی يك موضوع 
درجه بندی شده است، تاكيد كرد كه هر سايتی با وجود 
نماد اعتماد الكترونيك باز هم صددرصد قابل اطمينان 
نيست و مشــتريان هم بايد احتياط های الزم را انجام 
دهند: »برای اينكه موضوع اعتماد را از حالت مطلق خارج 
كنيم، مسئله رتبه بندی كسب وكارهای الكترونيكی را 
مطرح كرديم و به زودی به آن ها رتبه اعتماد می دهيم.« 
به گفته وی، رتبه بندی كسب وكارهای اينترنتی براساس 
شكايت های مشــتريان، سوابق كســب وكارها، توان 
مديريتی و مواردی از اين دست انجام می شود تا كاربران و 
مصرف كنندگان بدانند هر سايت تا چه اندازه قابل اعتماد 
است. رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت صمت 
با بيان اينكه در فازهای بعدی اين طرح، پايشگر هوشمند 
تمامی كسب وكارهای اينترنتی و حتی كسب وكارهای 
فعال در پيام رسان ها و شبكه های اجتماعی را مورد رصد 
و پايش مستمر قرار خواهد داد، گفت: »در حال حاضر 
حدود ۵۴ هزار كسب وكار اينترنتی دارای نماد اعتماد 

هستند و حدود 38۰ هزار كسب وكار هم بدون اخذ اين 
نماد درحال فعاليت اند؛ ازاين رو با توجه به گستردگی 
پايش ها و همچنين پيچيدگی های فنی، در نظر داريم 
مسابقه بزرگی به منظور استفاده از توان علمی نخبگان 
و دانشگاهيان به منظور پردازش هرچه بهتر اطالعات و 
پايش دقيق تر كسب وكارهای اينترنتی برگزار كنيم. در 
همين راستا، صاحبان كسب وكارها می توانند با مراجعه 
به بخش رتبه بندی در كارتابل ای نماد خود، از امتيازات 
دريافتی مطلع شــده و در فرصت باقی مانده، نسبت به 

بهبود آن اقدام كنند.« 
در همين راستا انجمن صنفی كسب وكارهای اينترنتی 
درباره رتبه بندی كسب وكارهای مجازی توسط مركز 
توسعه تجارت الكترونيك اطالعيه داد: »طرح رتبه بندی 
)اعتبارسنجی( كسب وكارهای اينترنتی توسط مركز 
توسعه تجارت الكترونيك )ای نماد( اجرايی شده و در حال 
نهايی شدن است. اين موضوع به دليل مشكالت ماهيتی، 

قانونی و اجرايی كه از نظر هيات مديره و كارشناســان 
انجمن صنفی به آن وارد است، انجمن اجرای آن توسط 
مركز توسعه تجارت الكترونيك كه در ادامه به دريافت 
و انتشار اطالعات خصوصی كسب وكارها منجر خواهد 
شد را دارای اعتبار نمی داند. گذشته از موضوعاتی مانند 
جايگاه قانونی مركز توسعه تجارت الكترونيك در اجرای 
چنين فرآيندهايی كه جا دارد توسط كارشناسان خبره 
حقوقی مورد بررســی قرار گيرد، تبعات منفی اين نوع 
رتبه بندی ها به خصوص برای كسب وكارهای كوچك 
از نكاتی اســت كه بايد مورد توجه جدی قرار گيرد. با 
وجود اينكه طــرح فوق الذكر، طرحی بســيار خوب و 
كاربردی است؛ اما انجمن صنفی كسب وكارهای اينترنتی 
معتقد اســت انجام چنين فرايندهايی در بدنه دولت، 
براساس ســوابق موجود، در نهايت به پيچيده تر شدن 
فرايندهای راه اندازی، راهبری و مديريت كسب وكارهای 
اينترنتی منجر خواهد شد. اين انجمن هرگونه رتبه بندی 

كســب وكارهای اينترنتی را تنها در صورتی كه توسط 
بخش خصوصی يا اتحاديه مربوطه و توسط خود صنف 
و اعضای آن انجام شده باشــد به رسميت می شناسد 
و معتقد اســت، حضور در فرايندهای رتبه بندی، نه به 
اجبار، كه به اختيار كسب و كارها بايد انجام شود. البته 
با فرهنگ سازی، خود مخاطبان می توانند از بين كسب و 
كارهای اينترنتی كه در فرآيندهای نظارتی و رتبه بندی 
به صورت داوطلبانه و خودخواسته مشاركت داشته اند، 
انتخاب اصلح را انجام دهند و نيازی به اجبار و الزام آن آنها 

از سوی نهادی دولتی نيست.«
هرچند مســاله رتبه بندی باعث رقابت كسب وكارها با 
يكديگر خواهد شد؛ اما انتقادات بسياری به اين طرح وارد 
است ازجمله اينكه اجرای آن از اساس غلط است زيرا يك 
نهاد دولتی نبايد اين كار را انجام بدهد و از طرفی روال 
آن روال صحيحی نيست. »كسب و كار« در گفتگو با يك 

كارشناس، اين مساله را واكاوی می كند. 

مركز توسعه تجارت الکترونيك وزارت صمت صالحيت رتبه بندی ندارد

اعتراض  کسب وکارهای اینترنتی  به  طرح  رتبه بندی
رتبه بندی نابرابر كسب وكارهای اینترنتی 

رتبه بندی كسب وكارهای اینترنتی توسط مركز توسعه تجارت الکترونيك تا پایان آذرماه
مينا حسينی
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با  رتبه  بندی  آنالين ها توسط دولت  مخالفيم
عادل طالبي، دبير انجمن صنفی كسب وكارهای اينترنتی 

بحث رتبه بندي كسب وكارهای اينترنتی، بحث اشتباهي نيست. اصوالً همه شركت ها و سازمان ها دوست دارند رتبه بندي شوند و اگر مزيتي نسبت به رقبا دارند در منابع و مراجع رسمي بيايد؛ ولي مشكل اصلی در اين طرح اين است كه يك 
نهاد دولتي تصميم دارد اين رتبه بندي را انجام دهد. اصالً چنين چيزي معنی و مفهوم ندارد. به طور مثال ممكن است بانك مركزي در امور مالی، بنا به داليلي مانند مسائل مالي  در مورد صرافي ها، ارز، طال و نظاير آن -چون مساله امنيتي 
هستند- رتبه بندي انجام بدهد؛ هرچند آن مساله بايد به سمت بخش خصوصي ميل پيدا كند؛ ولي در چنين مواردي قابل قبول است كه رتبه بندي انجام شود؛ ولي درباره كسب وكارها و فروشگاه هاي اينترنتي بحث متفاوت است. در ايران 
نيز به طور مثال شركت ها، كارخانه ها و سازمان هاي بزرگي كه در بورس هستند، رتبه بندی می شوند و اين در شرايطی است كه بورس، خود حق رتبه بندي ندارد. يك نهاد خصوصي مانند IMI-100 در اين راستا فراخوان مي دهد كه هر 
شركتی مي خواهد رتبه بندي شود درخواست بدهد كه توسط اين شركت رتبه بندي شود و در اين زمينه هزينه هايش را نيز بپردازد. شركت های زيادی برای حضور در رتبه بندی درخواست می دهند و هزينه هاي اين كار را پرداخت مي كنند. 
سپس كارشناس مربوطه وارد عمل می شود و فرايندها را بررسي مي كند. اين شركت ها با يك متدولوژي علمي و يك روش علمي و اجرايي رتبه بندي مي شوند و اين گونه 1۰۰ شركت برتر معرفی می شوند. يا در آمريكا نمونه چنين طرحی 
فورچون ۵۰۰ است كه ۵۰۰ شركت برتر آمريكا را معرفي می كند. دولت آمريكا اين كار را انجام نمی دهد. شركت هايي كه مايل هستند در آن فهرست بيايند، درخواست مي كنند كه بررسي و رتبه بندي شوند. چنين اتفاقی در ايران افتاده 
و در حال حاضر مي خواهند اين رتبه بندی را انجام بدهند؛ اما مشكل اصلی اين است كه يك نهاد كامالً دولتي زيرمجموعه وزارت صمت به نام مركز توسعه تجارت الكترونيك مي خواهد با پارامترهايي كه اصوالً هيچ سنخيتي با كسب وكار 
ندارد و با روح كسب وكار سازگار نيست، كسب وكارهاي اينترنتي را رتبه بندي كند. مثالً در مورد ميزان شكايات كه انتقادات بسيار جدي به آن وارد است. حاال طرح اوليه، يك طرح ايده آليستي و آرمانگرايانه كمونيستي بوده كه با اعتراضات 
شديد صنف يك مقدار آن را تعديل كرده اند؛ ولي هنوز هم كامالً مورد انتقاد است زيرا اين رتبه بندي باعث مي شود يك شركت معمولي هميشه از شركت هاي بزرگ عقب بماند و شركت هاي بزرگ، بزرگ تر شوند و رتبه هاي باالتري بگيرند 
و شركت هاي كوچك و استارت آپ ها با توجه به پارامترهايي كه در نظر گرفته اند نمي توانند رتبه خوبي كسب كنند. طرح فعلي را مسكوت گذاشته اند زيرا اين طرح حتي قائل به اين بوده كه اطالعات مالي فروشگاه هاي اينترنتي را نيز بگيرند 
و براساس آن نيز دوباره رتبه بندي كنند. اطالعات خصوصي شركت ها و سايت ها را به شكل عمومي مطرح كنند و در معرض ديد عموم بگذارند. به نظر مي رسد اين روال، روال اشتباه و غلطي است؛ هرچند براي اين كار خود، به دستور و 
نامه وزير و نامه وزارتخانه و... استناد مي كنند؛ اما آيا همه نامه هاي وزراي ما درست بوده است؟ آيا الزاماً يك نامه از طرف يك وزير قانون است؟ آيا الزاماً هميشه ما بايد چرخ را از اول اختراع كنيم؟ آيا كشورهاي ديگر مانند آمريكا، انگلستان، 
فرانسه و آلمان نمی دانستند كه رتبه بندي بايد در داخل دولت انجام شود؟ كليت ماجرا از نظر ما زير سوال است و ما به عنوان كسب وكارهاي اينترنتي با رتبه بندي؛ آن هم با اين روش و متدولوژي كه هيچ گونه مبناي علمي و كارشناسي 
ندارد، كامالً مخالفيم. اگر هم رتبه بندي بايد اجرا شود توسط بخش خصوصي يا نهايتاً اتحاديه كسب وكارهاي مجازي؛ آن هم به اختيار انجام و پيش از چنين كاري فرهنگ سازي شود كه مردم زماني كه خريد اينترنتي مي كنند، بدانند كه 
مي توانند فهرست رتبه بندي سايت ها را نيز بررسي كنند. هر شركتي كه دوست دارد مورد نظارت قرار بگيرد، هزينه اين كار را پرداخت كند و در آن فهرست قرار بگيرد و در رتبه بندي گنجانده شود. اين كار بايد اختياري باشد؛ نه الزامي و 
اجباری. اين در حالی است كه همه كسب وكارها به اين طرح انتقاد دارند. آنكه در اين روند متضرر واقعي مي شود، كسب وكار كوچك است؛ ولي حتي كسب وكارهاي بزرگ هم حاضر نيستند كه اين كار انجام شود. در حال حاضر مركز توسعه 
تجارت الكترونيك مطرح كرده كه در اين طرح اطالعات مالي شركت ها و شكايات را منتشر نمي كنيم؛ اما ما معترضيم كه اگر شكايتي هست شما مرجع شكايت نيستيد. در اين زمينه قوه قضائيه، پليس فتا، دادسراي ويژه جرائم رايانه اي، 
كميسيون شكايت اتحاديه كسب وكارهاي مجازي در حال فعاليت اند. در همين مورد اخيراً اتحاديه كسب وكارهای مجازی ۵ سايت را به دليل تخلف فيلتر كرد. بنابراين براي رسيدگي به شكايات مرجع قانوني داريم. در حال حاضر اي نماد يا 
مركز توسعه تجارت الكترونيك چه جايگاه قانوني دارد براي اينكه شكايت ثبت كند؟ در حال حاضر با وجود چنين طرحی، هر كسی مي تواند در هر سايتي و هرچه خواست به عنوان شكايت ثبت كند و اين در حالي است كه همه آن شكايات 
را مي بينند و اگر گروهي از افراد با هدف سوء دست به چنين كاری بزنند، آن كسب وكار با سيلي از شكايات واهي مواجه مي شود. در اين روند، مدل اعتبارسنجي درستی پيش بينی نشده است. گفته شده كسب وكارها ۴8 ساعت فرصت 
دارند كه به شكايات پاسخ دهند. در جلسه هجدهم كه اخيراً برگزار شد، گفتيم اين ۴8 ساعت اگر روز چهارشنبه ساعت ۵ بعداز ظهر باشد و شنبه هم تعطيل باشد، چه مي شود؟ و اين در حالی بود كه مسئوالن فكر نكرده بودند كه روزهاي 
پنج شنبه و جمعه تعطيل است؟ يعني كارشناس مربوطه به اين موضوع توجه نكرده بود كه اين ۴8 ساعت را ۴8 ساعت كاري در نظر بگيرد؛ فارغ از اينكه اين كار به طور كلی اشتباه است. از طرفي مطرح كردند كه اگر مي خواهيم مطمئن 
شويم كه شكايت معتبر است شماره موبايل شاكی را مي گيريم،و براساس موبايل و كدملي و نام و نام خانوادگي اين كار را انجام مي دهيم. اين در حالي است كه مشكلی بزرگ تر با اين كار به وجود مي آيد. اطالعات مخاطب و مردم عام را در 
ديتابيس جمع مي كنند؛ اين در حالي است كه يك هفته نشده كه 1۵ ميليون حساب بانكي هك شده، چگونه امنيت اطالعات شاكيان را تضمين مي كنيد؟ بانك با اين حد امنيت هك شده، اطالعات ايرانسل اعم از موبايل ها، آدرس منازل 
و... منتشر شد، همچنين اطالعات همراه اول و بسياري موارد ديگر. دو سال پيش ۵ ميليون شماره كارت شركت انياد )يكي از شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت( درز كرد كه همه مجبور شدند رمزهاي كارت خود را تغيير بدهند. بر 
چه مبنايي شما شماره تلفن شاكيان را مي خواهيد ذخيره كنيد و چگونه تضمين مي كنيد كه اطالعات خصوصي مردم لو نرود؟ از هر طرف به موضوع نگاه مي كنيم، مي بينيم كه اين كار اشتباه است. اگر رتبه بندي می خواهد انجام شود، بايد 
كارشناسان فرايندهاي مالي و اجرايي را براساس مدل هاي مشخص و جهاني آناليز و سپس شركت ها را رتبه بندي كنند؛ آن هم به اختيار خود كسب وكارها نه به اجبار. طبيعي است هر كسب وكاری اجازه بدهد كه يك شركت خصوصي )نه 
دولتي( آن را براساس مبناي علمي و اجرايي رتبه بندي كند، اعتبار كسب مي كند. اين مدل رتبه بندي قابل قبول است؛ اما اينكه اين نهاد دولتي كه زيرمجموعه وزارت صمت است، دست به اين كار بزند از پايه و اساس غلط است. قرار بود اين 
طرح خيلي پيش از اين اجرا شود و بعد وعده داده شد از امروز )شنبه( اجرايي شود، بعد اعتراض ها شكل گرفت و جلسات مكرر برگزار شد. در اين راستا بخش مالي را حذف كردند. همان طرح تغييرات زيادی كرد و دائما به اسم حل مشكل، 

يك وصله پينه هايي به اين طرح مي زنند؛ اما به طور كلی ما با كليت كار مخالفيم. 
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