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با تداوم فیلترینگ ،جایگزینی نداریم
یک کارشناس با انتقاد از سیاستهایی که باعث ایجاد وابستگی به تلگرام شده ،تداوم
فیلترینگ را موجب افزایش استفاده از فیلترشکن دانست ...
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بهترین راه ارزآوری و اشتغالزایی برای کشور
رییــس کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران ،بــر لــزوم اســتفاده بهینــه از
ظرفیتهــای مغفــول مانــده گردشــگری تاکیــد کــرد و ...

 ۳۲۷هزار میلیارد بودجه "اشتغال" تضمین شده است؟
 ۳۲۷هــزار میلیــارد تومــان منابعــی اســت
کــه دولــت بــرای ســرمایهگذاری بــه منظــور
ایجــاد یــک میلیــون و  ۳۳هــزار شــغل در ســال
آینــده پیشبینــی کــرده اســت ،رقــم هنگفتــی
کــه هنــوز بــه مرحلــه اجــرا نرســیده و تحقــق
بخشــی از آن در هالــهای از ابهــام قــرار دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا ارائــه الیحــه بودجــه
ســال آینــده بــه مجلــس" ،اشــتغال" موضوعــی
بــود کــه دولــت آن را از امتیــازات ویــژه ایــن
الیحــه اعــام کــرد ،بــه گونـهای کــه نوبخــت
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه -معتقــداســت بایــد نــام بودجــه ســال آینــده را بودجــه
اشــتغال نامیــد .ایــن در حالــی اســت کــه
بــرای ســال  ۱۳۹۷دولــت پیشبینــی کــرده
اســت بــا ســرمایهگذاری حــدود  ۳۲۷هــزار
میلیــار د تومانــی بیــش از یــک میلیــون شــغل
ایجــاد کنــد کــه البتــه فرصــت شــغلی جدیــد
محســوب میشــود.
بــرای ســال  ۱۳۹۷پیشبینــی بــر ایــن اســت
کــه  ۸۳۸هــزار نفــر متقاضــی کار جدیــد وارد
بــازار کار شــوند و بــا فــرض ایجــاد  ۹۸۰هــزار
شــغل نــرخ بیــکاری بــه  ۱۱.۲درصــد برســد.
همچنیــن بــرآورد شــده کــه جمعیــت شــاغل
دارای آمــوزش عالــی بــه طــور متوســط
ســاالنه  ۶۸۰هــزار نفــر افزایــش یابــد .بیــش از
 ۷۰درصــد کل فرصتهــای ایجــاد شــده بایــد
بــه دانشآموختــگان دانشــگاهی اختصــاص
پیــدا کنــد.
بــرای ســرمایهگذاری  ۳۲۷هــزار میلیــارد،
دولــت در نظــر دارد منابــع را از دو بخــش تامین
کنــد .حــدود  ۷۳هــزار میلیــارد تومــان آن از
طریــق ســرمایهگذاری در طرحهــای تولیــد و
اشــتغال و تــا  ۲۵۴هــزار میلیــارد تومــان دیگــر
در ســرمایهگذاری بــرای طرحهــای عمرانــی
خواهــد بــود.
 ۱۷هــزار و  ۴۰۰میلیــارد فعــا
تضمیــن نــدارد
جزئیــات تامیــن مالــی ســرمایهگذاری مــورد
نظــر از ایــن حکایــت دارد کــه از رقــم ۷۳
هــزار و  ۴۰۰میلیــارد تومــان تعییــن شــده بــرای
طرحهــای تولیــد و اشــتغال تــا  ۱۷هــزار و ۴۰۰
میلیــارد تومــان در تبصــره ( )۱۸الیحــه بودجــه
یــک کارشــناس بــا انتقــاد از سیاســتهایی کــه
باعــث ایجــاد وابســتگی بــه تلگــرام شــده ،تــداوم
فیلترینــگ را موجــب افزایــش اســتفاده از فیلترشــکن
دانســت و گفــت :بــا تــداوم فیلترینــگ بایــد جایگزین
داشــته باشــیم و جایگزیــن هــم یــکروزه ایجــاد
نمیشــود و اکنــون هیــچ کس ـبوکار داخلــی وجــود
نــدارد کــه از لحــاظ فنــی و زیرســاختی ،تحــت فشــار
عملکــرد خوبــی ارائــه دهــد.
جعفــر محمــدی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه سیاســتهای اعمالشــده در فضــای
مجــازی کشــور باعــث شــده یــک پیامرســان ماننــد
تلگــرام جــای چندیــن ابــزار دیگــر را بگیــرد ،گفــت:
تلگــرام عــاوه بــر نقــش پیامرســانی ،بــا توجــه بــه
فیلتــر بــودن یوتیــوب و بســیاری از شــبکههای
محتــوای ویدئویــی ،کار آنهــا را میکنــد و بــه
علــت نبــود فضــای مربــوط بــه تبلیغــات کار آنهــا را
برعهــده میگیــرد ،بــا توجــه بــه اینکــه در فضــای
اطالعرســانی و رســانهای ضعفهایــی داریــم ،ایــن
وظیفــه را برعهــده میگیــرد و بســیاری از مــردم از
ایــن ابــزار خبرهــا را دنبــال میکننــد .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه بــا فیلتــر تلگــرام ،اکنــون همــه
اینهــا دچــار مشــکل شــدهاند.
ایــن کارشــناس حــوزه فنــاوری اطالعــات وابســتگی
ایجادشــده بــه تلگــرام را یــک ضعــف دانســت و
افــزود :اگــر تلگــرام بــه هــر دلیــل محــدود شــود،
بــرای مثــال تلگــرام ایــران را تحریــم کنــد و
ســرویس ندهــد ،یــا در کشــور آن را فیلتــر کننــد،
مــا تنهــا یــک ابــزار اطالعرســانی را از دســت
نمیدهیــم ،ابــزار مربــوط بــه تجارتهــای خانگــی،
تبلیغــات دیجیتــال ،ابــزار رســانه و اطالعرســانی
را از دســت میدهیــم .در کشــور مــا حداقــل
 ۴۰میلیــون نفــر از ایــن پیامرســان اســتفاده میکننــد،
بنابرایــن عــاوه بــر پیامرســانی ،همــه کســانی کــه
در کسبوکارشــان و یــا بــه عنــوان اطالعرســانی
بــه مخاطبــان خــود از ایــن فضــا اســتفاده میکننــد،
آســیب میبیننــد و ایــن باعــث ایجــاد یــک نارضایتــی
در فضــای مجــازی کشــور میشــود.
اگر تلگرام نه ،پس چه؟
او همچنیــن بــا اشــاره بــه عــدم توانایــی رقابــت
پیامرســانهای داخلــی خاطرنشــان کــرد :در نــگاه
اول میتــوان گفــت افــراد از ایــن فضــا اســتفاده
نکننــد .امــا وقتــی عمــده مشــتریان در تلگــرام
هســتند ،اگــر از تلگــرام بــرای خریــد محصــوالت
خانگــی اســتفاده نکنیــم از کجــا اســتفاده کنیــم؟
وقتــی کانالهــای چندمیلیونــی در تلگــرام وجــود
دارد و میتــوان بــا قیمــت خــوب تبلیغــات
کســبوکار را کــرد ،اگــر ایــن فضــا نباشــد ،بایــد
رفــت جــای دیگــر بــا هزینــه چندبرابــر و بــرد کمتــر
تبلیــغ کــرد .تصمیمگیریهــای کالنــی کــه انجــام
دادیــم ایــن وابســتگی شــدید را بــه وجــود آورده و
در کنــار آن نگذاشــتیم پیامرســانهای دیگــر هــم
رشــد کننــد.
محمــدی بــا بیــان اینکــه زور مــا بــه پیامرســان
خارجــی نمیرســد و آنهــا هــر سرویســی ارائــه
میدهنــد ،امــا زورمــان بــه ســرویسدهنده داخلــی
از پیامرســان گرفتــه تــا ســایر کســبوکارها

بایــد از محــل افزایــش حاملهــای انــرژی بــه
دســت میآمــد امــا بــا توجــه بــه مخالفتهایــی
کــه بــرای افزایــش ایــن قیمتهــا از ســوی
مجلــس و البتــه ســایر بخشهــای اقتصــادی
پیــش آمــد ،اخیــرا کمیســیون تلفیــق ایــن رقــم
را بــه  ۱۰هــزار میلیــارد تومــان کاهــش داده
و محــل آن را بودجــه عمومــی تامیــن کــرده
اســت کــه آن نیــز بایــد از فــروش امــاک
تملیکــی بــه دســت آیــد .بــا کاهــش ۷۰۰۰

طرحهــای اقتصــادی اشــتغالزا در نظــر گرفتــه
شــده اســت و  ۶۰۰۰میلیــارد تومــان دیگــر از
مانــده اعتبــارات قانــون حمایــت از توســعه و
ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و
عشــایری خواهــد بــود کــه در مجمــوع ایــن
منابــع را بــه  ۷۳هــزار و  ۴۰۰میلیــارد تومــان
میرســاند.
رقــم  ۲۵۴هــزار میلیــاردی عمرانــی از
کجــا میآیــد؟

میلیــاردی فعــا بخشــی از ســرمایهگذاری کل
کاهــش یافتــه و البتــه تحقــق  ۱۰هــزار میلیــارد
دیگــر نیــز مبهــم اســت .در هــر صــورت
فروشــی کــه ســاالنه ســازمانه امــوال تملیکــی
انجــام میدهــد ممکــن اســت بــه  ۰.۱رقــم
 ۱۰هــزار میلیــاردی هــم نرســیده و در نهایــت
مجمــوع ایــن  ۱۷هــزار و  ۴۰۰میلیــارد تومــان
را غیرقابــل تحقــق کنــد.
بخــش دیگــری از ســرمایهگذاری در
طرحهــای تولیــد و اشــتغال قــرار اســت
بــا تســهیالت  ۱۵هــزار میلیــارد تومانــی از
محــل صنــدوق توســعه ملــی انجــام شــود کــه
ایــن منابــع بــه صــورت ریالــی و بــه منظــور
اعطــای تســهیالت بــه طرحهــای اقتصــادی
اشــتغالزا بــه صــورت تلفیقــی انجــام میشــود.
 ۳۵هــزار میلیــارد دیگــر از محــل منابــع
شــبکه بانکــی بــرای اعطــای تســهیالت بــه

امــا  ۲۵۴هــزار و  ۳۰۰میلیــارد تومــان دیگــر بــا
ســرمایهگذاری در طرحهــای عمرانــی محقــق
میشــود .از ایــن رقــم حــدود  ۶۰هــزار و ۴۰۰
میلیــارد تومــان همــان بودجــه عمرانــی اســت
کــه در الیحــه بودجــه قــرار دارد ،ایــن رقــم
در مقایســه بــا  ۷۰هــزار میلیــارد تومــان ســال
جــاری تــا  ۱۰هــزار میلیــارد کاهــش دارد.
 ۱۳هــزار و  ۳۰۰میلیــارد تومــان نیــز از
محــل منابــع اختصاصــی ســازمانها تامیــن
خواهــد شــد .بــه هــر حــال در ســالهای
گذشــته درآمدهــای اختصاصــی ســازمانها
بــرای خــود آنهــا محســوب میشــد و دولــت
نظارتــی بــر آن نداشــت ،امــا آنطــور کــه رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه اعــام کــرده اســت
قــرار شــده تــا بــرای ســال بعــد نظــارت بــر
خــرج درآمدهــای اختصاصــی ســازمانها و
دســتگاهها انجــام و بخشــی از آن را بــرای

طرحهــای عمرانــی هزینــه کننــد.
حــدود  ۵۳هــزار و  ۱۰۰میلیــارد تومــان مبلغــی
اســت کــه بایــد بــا مشــارکت بخــش خصوصــی
و تســهیالت صنــدوق و بانکهــا بــرای
طرحهــای عمرانــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
 ۳۰۰۰میلیــارد تومــان دیگــر ســرمایهگذاری در
آبهــای مــرزی و تــا  ۱۲۴هــزار و  ۵۰۰میلیــارد
تومــان هــم بــه منظــور ســرمایهگذاری
شــرکتهای دولتــی از محــل منابــع داخلــی
انجــام میشــود.
در مجمــوع رقم  ۳۲۷هــزار میلیــاردی مورد نظر
قــرار نیســت کــه بــه صــورت مســتقیم و
تســهیالت بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی
پرداخــت شــود ،بلکــه در قالــب یارانــه ســود
تســهیالت ،وجــوه ارائــه شــده ،کمــک بــه
آمــوزش نیــروی کار و همچنیــن یارانــه
دســتمزد و کمکهــای بالعــوض خواهــد بــود.
در حالــی ظاهــر خوشــایندی از پیشبینــی
ارقــام ســرمایهگذاری و ایجــاد شــغل بــرای
ســال آینــده در الیحــه بودجــه وجــود دارد
کــه بــه هــر صــورت تحقــق منابــع مــورد
نظــر خــود عامــل اصلــی ایجــاد ایــن شــغلها
خواهــد بــود ،بنابرایــن تضمیــن تائیــد تمــام
ایــن منابــع از ســوی مجلــس و در ادامــه
کســب و هزینــه بجــای آن از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بــا
وجــود اینکــه هنــوز بودجــه  ۱۳۹۷بــه تصویــب
نهایــی نرســیده ،منابــع مربــوط بــه افزایــش
قیمــت حاملهــای انــرژی فعــا حــذف شــده
اســت و  ۱۷هــزار و  ۴۰۰میلیــارد تومــان آن
در هالـهای از ابهــام قــرار دارد .از ســوی دیگــر
بودجــه  ۶۰هــزار میلیــاردی عمرانــی نیــز
چنــدان قابــل پیشبینــی نیســت چراکــه طــی
ســالهای اخیــر نیــز همــواره ایــن بودجههــا
بــا عــدم تحقــق کامــل همــراه بــوده و بعیــد
بــه نظــر میرســد کــه تمــام  ۶۰هــزار میلیــارد
تومــان در ســال آینــده نیــز محقــق شــود .بــا
ایــن حــال بخشــی از ایــن منابــع کــه شــاید
تضمیــن بیشــتری بــرای تحقــق آن وجــود
دارد بــه تســیهالت صنــدوق توســعه ملــی
بــر میگــردد کــه بــه هــر حــال اســتفاده از آن
دردســر چندانــی بــرای دولــت نــدارد.

افزایش نرخ دالر مبادلهای
بانک مرکزی قیمت دالر دولتی را هشت تومان نسبت به روز گذشته افزایش داد و
 ۳۶۲۸تومان اعالم کرد ...

پاسخ پوری حسینی به برخی شبهات:

هیچ مبلغی از سود سهام عدالت کسر نشده است
رئیـس سـازمان خصوصیسـازی میگویـد از سـود سـهام عدالـت هیچ مبلغـی بابت
هیچ چیزی کسـر نشـده اسـت.
علیاشـرف عبـداهلل پـوری حسـینی در گفتوگو با ایسـنا ،در پاسـخ به اینکه آیا سـود
سـهام عدالت که واریز شـده از حسـابها برداشـت شـده یـا اینکه به عنـوان مالیات
یـا بیمـه مبلغی از آن کسـر شـده ،اظهار کرد :خیر .از سـود سـهام عدالـت هیچ مبلغی
کسر نشـده است.
وی کـه در میـان صحبتهایـش چندیـن بـار تاکید کـرد بابت هیـچ چیزی ،هیـچ پولی
از سـود سـهام عدالـت مشـموالن کسـر نشـده ،در پاسـخ بـه اینکـه آیا امـکان دارد
بانک اشـتباها مبلغی از سـود سـهام عدالت کسـر کرده باشـد یا مبالغی را از حسـاب
مشـموالن برداشـت کـرده باشـد؟ گفـت :بانک هم اشـتباه نمیکنـد ،برای چـه چیزی
بانـک باید پـول برداشـت کند؟
رئیـس سـازمان خصوصیسـازی افـزود :اگر کسـی در ایـن مورد چیـزی میداند بـا تلفن گویای سـازمان خصوصیسـازی
تمـاس گرفتـه و اطالعرسـانی کنـد تـا مـا ایـن موضـوع را پیگیری کنیـم .مـن تاکید میکنـم که اصلا چنین چیـزی وجود
ندارد.

صنعت خودرو در حال خروج از انزوا است
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی گفـت :بـا رونـد فعلـی مشـارکت بـا
خودروسـازان مطـرح بینالمللـی و آغـاز تولیـد خودروهایـی همچـون  ۲۰۰۸کـه از
جدیدتریـن خودروهـای تولیدی در اروپا اسـت صنعـت خودروی ایـران در حال خروج
از انـزوای دهـه گذشـته و پیوسـتن بـه صنعـت خـودروی جهان اسـت.
امـراهلل امینـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار کـرد :در دهـه گذشـته بـه دالیلـی از
جملـه شـدت یافتـن تحریمهـا ،خودروسـازان مطـرح بینالمللـی از ایـران رفتـه و
خودروسـازان مجبـور شـدند بـه سـراغ شـرکتهای دسـت چنـدم چینـی برونـد.
وی بـا بیـان اینکه بـا این حال بـا روی کار آمـدن دولت تدبیـر و امید و اجرایی شـدن
برجام ورق برگشـت ،خاطرنشـان کرد :در چند سـال اخیـر خودروسـازان زیادی برای
ورود بـه ایـران ابـراز عالقـه کردنـد کـه در راس آنها دو خودروسـاز مطرح فرانسـوی
قرار داشـتند.
ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو ادامه داد :پـژو و رنـو به دلیـل سـابقه همکاریهای گذشـته اولیـن خودروسـازان اروپایی
هسـتند کـه بـه ایـران بازگشـتند و بـه ایـن ترتیـب خـط انـزوای صنعـت خـودرو شکسـته شـده و بـا بـه تولید رسـیدن
خودرویـی همچـون  ۲۰۰۸کـه چنـد ماه پس از آغـاز تولیـد در اروپا ،تولیـد آن در ایران آغاز شـده خودروسـازان داخلی در
حـال پیوسـتن بـه صنعت خـودروی جهان هسـتند.
وی افـزود :بنابرایـن در ایـن مرحلـه میتـوان گفـت که صنعـت خـودرو در روند مناسـب و رو به پیشـرفتی قـرار گرفته که
اگرچـه برخـی اقدامـات خارجـی از جملـه اقدامـات رییسجمهـوری آمریـکا بعضا باعث کند شـدن ایـن روند شـده اما در
مجموع حرکت در مسـیر درسـتی اسـت.
امینـی بـا بیـان اینکه مسـووالن مربوطـه باید بـا اتخاذ سیاسـتهای مناسـب اثـرات منفی سیاسـتهای خصمانـه آمریکا
در قبـال اقتصـاد ایـران را خنثـی کننـد ،تصریـح کـرد :در حـوزه صنعت خـودرو نکته مهم این اسـت کـه رویکـرد فعلی در
مشـارکت بـا خودروسـازان مطـرح بینالمللـی حفظ شـده و ادامه یابـد تا حرکت آغاز شـده بـرای خروج صنعت خـودرو از
انـزوا به سـرانجام مطلوب برسـد.

افزایش نرخ دالر مبادلهای

پونـد  ۴۹۱۰تومان فـروش میرود.

یک کارشناس مطرح کرد

با تداوم فیلترینگ ،جایگزینی نداریم

میرســد ،اظهــار کــرد :مــا شــرایط را بــرای
آنهــا ســخت میکنیــم و ایــن باعــث میشــود
کســبوکار داخلــی نتوانــد بــا آنهــا رقابــت کنــد.
مــا عــاوه بــر اینکــه همــه کارهــا را بــه ســمت
پیامرســان خارجــی ســوق دادیــم ،نگذاشــتیم
پیامرســانهای داخلــی هــم رشــد کننــد .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه فیلتــر تلگــرام باعــث مشــکل در
کشــور میشــود و آمارهــای مختلــف از ســازمان
نظــام صنفــی رایانــهای ،اتــاق بازرگانــی تهــران،
معاونــت رســانههای دیجیتــال ارشــاد از مشــکالت
مختلــف کســبوکارها میگویــد و در شــرایطی

داخلــی قابلیــت رقابــت بــا تلگــرام را دارنــد،
گفــت :اگــر فیلترینــگ تلگــرام همچنــان ادامــه
داشــته باشــد اولیــن گزینــه در شــرایط فعلــی کــه
جایگزیــن مناســبی وجــود نــدارد ،تلگــرام بــه عــاوه
فیلترشــکن اســت کــه اکنــون هــم ایــن اتفــاق
افتــاده اســت .دوم اینکــه کســبوکارهای مــا بــه
خصــوص آنهایــی کــه بالغترنــد ،یــاد گرفتنــد کــه بــا
ایجــاد اپلیکیش ـنهای تلفــن همــراه و وبســایتها،
بایــد کمــی از وابســتگی کسبوکارشــان بــه تلگــرام
کــم کننــد کــه ایــن اتفــاق مبارکــی اســت ،امــا بایــد
توجــه کــرد در فضایــی کــه ایجــاد کســبوکار در

کــه ایجــاد یــک شــغل در کشــور یــک وظیفــه
خطیــر ملــی اســت ،صحبــت از حــذف شــدن حداقــل
چنــد  ۱۰هــزار شــغل میکنیــم.
عضــو کمیتــه راهبــری مرکــز نــوآوری ICT
دانشــگاه شــریف بــا اشــاره بــه مشــکل دیگــر
فیلترینــگ بیــان کــرد :مــا چنــد  CDNیــا
شــبکه انتقــال محتــوا داریــم کــه بــار اساســی
ترافیــک اینترنــت روی دوش آنهاســت .آمارهــا
نشــان میدهــد ترافیــک در روزهــای فیلترینــگ
کاهــش زیــادی داشــته و میــزان بازدیــد مطالــب
بــه دلیــل اختــاالت افــت شــدیدی داشــته اســت،
امــا امــروز علیرغــم اینکــه فیلتــر تلگــرام بــاز
نشــده ،بازدیدهــای کانالهــای تلگرامــی بــه
حــد قبلــی برگشــته اســت .یعنــی مردمــی کــه تــا
دیــروز نمیدانســتند فیلترشــکن چیســت ،امــروز
یــاد گرفتنــد .اگــر قبــا روی  ۱۰۰هــزار دســتگاه
فیلترشــکن وجــود داشــت ،بــا ایــن سیاســت
فیلترشــکن را روی  ۴۰میلیــون دســتگاه بردیــم.
بنابرایــن علیرغــم همــه اتفاقاتــی کــه بــرای
کســبوکارها افتــاده ،دسترســی بــه مطالــب
نامناســب را بــرای افــراد بــاز کردیــم.
ادامــه داشــتن فیلترینــگ مســاوی تلگــرام
 +فیلترشــکن
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا پیامرســانهای

کشــور اینقــدر مشــکل اســت و مــا بــه دلیــل
فعــال نبــودن بخــش خصوصــی ناشــی از وضعیــت
بــد اقتصــادی مشــکل ســرمایهگذاری داریــم ،چــه
تعــدادی میتواننــد بــه ســمت ایجــاد وبســایت و
اپلیکیشــن و کارهــای ســازمانی برونــد؟
ایــن کارشــناس حــوزه فنــاوری اطالعــات ،در ادامــه
تاکیــد کــرد :کســبوکارهای خانگــی و کوچــک
کــه بــه صــورت تکنفــره و بــدون آگاهــی زیــاد از
تکنولــوژی رونقــی بــه فعالیــت خانگــی ســنتی خــود
میدهنــد ،نیــاز دارنــد جایگزیــن دیگــری پیــدا
کننــد .آنهــا یــا بایــد از فیلترشــکن اســتفاده کننــد
یــا ســراغ پیامرســان دیگــری برونــد کــه چــون
داخلیهــا آمــاده نیســتند ،ســراغ پیامرســانهای
خارجــی میرونــد .بنابرایــن اینکــه بگوییــم اگــر
تلگــرام را فیلتــر کنیــم همــه کســبوکارها بــه
ســمت راههــای جایگزیــن میرونــد درســت نیســت.
خصوصــا کســبوکارهای خانگــی کــه اصــا ایــن
ظرفیــت و توانمنــدی را ندارنــد.
محمــدی در پاســخ بــه اینکــه راهــکار مناســب
بــرای تشــویق بــه اســتفاده از پیامرســانهای
داخلــی چیســت ،گفــت :اگــر بخواهیــم ایــن اتفــاق
بیفتــد بایــد در سیاســتگذاریهای کالن ،کاری
کنیــم کــه در کوتاهمــدت هــم انجــام نمیشــود .در
میانمــدت یــا بلندمــدت زیرســاختهای مناســبی
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را آمــاده کنیــم کــه اگــر تلگرامــی نبــود جایگزینــی
داشــته باشــند .بــه عنــوان مثــال پلتفرمهــای
دیجیتــال مارکتینــگ ،اطالعرســانی داخلــی،
بازارچههــا و مارکتهــا را داشــته باشــیم .در آن
صــورت کس ـبوکارهای پلتفرمــی رشــد بیشــتری
کننــد و همــه اینهــا از وابســتگی بــه تلگــرام هــم
میکاهــد .اگــر کنــار فیلترینــگ ،سیاســتهای
درســتی نباشــد بــه بحــران تبدیــل میشــود امــا
اگــر سیاسـتهای درســتی باشــد کــه بــه خصــوص
بتوانیــم کس ـبوکارهای پلتفرمــی را رشــد دهیــم،
توفیــق اجبــاری میشــود.
کسبوکارهای مجازی در حال مرگند
عضــو کمیتــه راهبــری مرکــز نــوآوری ICT
دانشــگاه شــریف بــا بیــان اینکــه اگــر فیلترینــگ
ادامــه داشــته باشــد ،بــه ضــرر کشــور اســت ،چــون
نهایتــا فیلترشــکن اضافــه میشــود ،گفــت :اکنــون
چند۱۰هــزار کس ـبوکار در حــال مرگانــد .اگــر مــا
فیلترینــگ را برنداریــم بایــد یــک جایگزیــن داشــته
باشــیم و جایگزیــن یــکروزه و یکهفتــهای بــه
وجــود نمیآیــد ،بنابرایــن مــا بایــد فیلترینــگ را بــاز
کنیــم تــا کســبوکارها بــه فعالیــت خــود ادامــه
دهنــد و در کنــار آن یــک برنامــه جــدی میانمــدت
بــرای رشــد و توســعه پلتفرمهــا داشــته باشــیم
و پلتفرمهــای تخصصــی بــرای کســبوکارها
ایجــاد کنیــم تــا جایگزینــی بــرای تلگــرام وجــود
داشــته باشــد.
ایــن کارشــناس حــوزه فنــاوری اطالعــات دربــاره
احتمــال جایگزینــی دیگــر پیامرســانهای خارجــی
نیــز بیــان کــرد :مثــا اگــر بگوییــم وات ـساپ بــه
هــر دلیلــی خــوب اســت کــه جایگزیــن تلگــرام
شــود ،ایــن پیامرســان قابلیــت کانــال نــدارد؛ در
نتیجــه بســیاری از کســبوکارهای مــا کــه بــه
دلیــل وجــود ابــزاری ماننــد کانــال ســراغ تلگــرام
رفتنــد ،بــه وات ـساپ مهاجــرت نمیکننــد .بنابرایــن
تنهــا بحــث پیامرســانی نیســت کــه کاربــران
بخواهنــد مهاجــرت کننــد .زمانــی کــه تلگــرام
تبدیــل بــه پلتفــرم کس ـبوکار شــده ،بایــد ابــزار
کســبوکار روی یــک پیامرســان دیگــر وجــود
داشــته باشــد کــه کاربــر رغبــت بــه مهاجــرت کنــد.
وی دربــاره قابلیــت جایگزینــی پیامرســانهای
داخلــی گفــت :از لحــاظ فنــی مــا دچــار مشــکل
هســتیم کــه فقــط هــم پیامرســانها نیســتند.
زیرســاختهای ابــری مناســبی در کشــور وجــود
نــدارد و هــر کســبوکار مجبــور اســت بــه جــای
اینکــه روی کســبوکار اصلــی خــودش کار
کنــد ،چندیــن برابــر زمــان وقــت بگــذارد کــه
زیرســاختهای مــورد نیــاز را ایجــاد کنــد کــه
بــه کیفیــت الزم هــم نمیرســد .در حــال حاضــر
هیــچ کس ـبوکاری در کشــور مــا وجــود نــدارد کــه
از لحــاظ فنــی و زیرســاختی تحــت فشــار بتوانــد

بانـک مرکـزی قیمت دالر دولتی را هشـت تومان نسـبت بـه روز گذشـته افزایش داد
و  ۳۶۲۸تومـان اعلام کرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،رونـد صعـودی دالر مبادلـهای در هفتـه جـاری ادامه پیـدا کرد و
قیمـت آن تـا حـدود  ۲۲تومان تا بـه امروز (چهارشـنبه) افزایش داشـته اسـت .البته
ایـن هفتـه برای بـازار آزاد هم بـا رکوردهای جدیدی همـراه بود و قیمـت دالر تا بیش
از  ۴۴۰۰تومـان نیز رسـید.
بر اسـاس سـایر نرخگذاریهـای انجام شـده در مرکز مبـادالت ارزی یـورو  ۴۳۳۲و

عملکــرد خوبــی ارائــه دهــد .حتــی یــک فروشــگاه
بــزرگ اینترنتــی کــه از زیرســاخت داخلــی هــم
اســتفاده نمیکنــد و ســرمایه زیــادی دارد ،در روز
جمعــه ســیاه تحــت فشــار میخوابــد.
ســرمایه اجتماعــی پیامرســانهای
داخلــی کــم اســت
محمــدی ادامــه داد :زمانــی کــه مــا پیامرســانهای
داخلــی را الــزام کردیــم در داخــل کشــور باشــند
و از طرفــی زیرســاخت مناســبی از لحــاظ فنــی
نداریــم ،امــکان نــدارد آنهــا دچــار مشــکل نشــوند
و بتواننــد بــار تلگــرام را تحمــل کننــد .در نتیجــه
مــا پیامرســان جزیــرهای خواهیــم داشــت کــه
نهایتــا تــا پنــج میلیــون کاربــر را پشــتیبانی کننــد و
بیــش از آن در شــرایط فعلــی امکانپذیــر نیســت.
بحــث دیگــر موضــوع حقوقــی اســت کــه باعــث
شــده دسـتودل کسـبوکارها بلــرزد زیــرا از لحــاظ
حقوقــی دستشــان بــاز نیســت .ایــن موضــوع ســبب
شــده ســرمایه اجتماعــی آنهــا کاهــش یابــد و افــراد
اعتمــاد نکننــد .بنابرایــن عــاوه بــر بحــث فنــی،
موضــوع اعتمــاد آدمهــا بــه ایــن کسبوکارهاســت
کــه شــدیدا جایــگاه آنهــا را متزلــزل میکنــد.
وی دربــاره علــت عــدم رشــد پیامرســانهای
داخلــی بیــان کــرد :اکنــون تاکســیهای حمــل و
نقــل اینترنتــی حتــی بــا وجــود رانتهــای عظیــم
اقتصــادی و ســرمایه اجتماعــی کــه پشــتیبان
آنهاســت ،بایــد هــر روز بجنگنــد و انــواع و اقســام
مشــکالت را برایشــان میتراشــند و قوانیــن از آنهــا
حمایــت نمیکنــد .در چنیــن شــرایطی مشــخص
اســت کــه جایــی بــرای رشــد پلتفرمهــای
جوانتــر نیســت .بنابرایــن قوانیــن مــا بایــد درســت
شــود ،مجوزهــا بایــد کاهــش یابــد .فضــای حریــم
خصوصــی مهیــا شــود تــا جلــب اعتمــاد کاربــر کنــد.
در ایــن صــورت پلتفرمهــا رشــد پیــدا میکننــد
و تمــام کس ـبوکارهایی کــه از تلگــرام بــه عنــوان
یــک پلتفــرم کســبوکاری اســتفاده میکننــد،
بــا کمــال میــل بــه پلتفرمهــای بومــی مهاجــرت
میکننــد و تلگــرام هــم در حــد یــک پیامرســان
بــرای تمــاس و پیــام باقــی میمانــد.
عضــو کمیتــه راهبــری مرکــز نــوآوری ICT
دانشــگاه شــریف بــا تاکیــد بــر لــزوم تغییــر دادن
سیاســتها در حــوزه پیامرســانهای بومــی
اظهــار کــرد :پیامرســانها در چنــد ســال اول بــه
شــدت نیــاز بــه ســرمایه دارنــد و از لحــاظ اقتصــادی
ســودده نیســتند .امــا بــه دلیــل سیاســتهای
موجــود ،ســرمایهگذار خارجــی تمایلــی نــدارد در
ایــن حــوزه ســرمایه گــذاری کنــد .جمیــع ایــن
شــرایط باعــث میشــود رشــد پیامرســانهای
داخلــی بــا کنــدی بســیار پیــش بــرود و نتوانیــم
بگوییــم اگــر امــروز تلگــرام را فیلتــر کردیــم ،فــردا
پیامرســانهای داخلــی پاســخگو هســتند .اگــر مــا
اکنــون شــرایط را آمــاده کنیــم ،چنــد ســال طــول
میکشــد کــه اینهــا آمادگــی داشــته باشــند .در
صورتــی کــه اگــر پلتفرمهــای کســبوکاری را
آمــاده کنیــم ،آن وقــت ایــن پلتفرمهــا تنهــا کار
پیامرســانی را میکننــد و فشــار کمتــری بــه آنهــا
وارد میشــود.

یک مقام مسئول کارگری مطرح کرد

بهترین راه ارزآوری و
اشتغالزایی برای کشور

رییــس کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی
کارگــران ،بــر لــزوم اســتفاده بهینــه از ظرفیتهــای
مغفــول مانــده گردشــگری تاکیــد کــرد و گفــت:
صنعــت گردشــگری عــاوه بــر ارزآوری ،افزایــش
درآمــد و اشــتغالزایی باالیــی بــه دنبــال دارد.
غالمرضــا عباســی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :اگــر بــه دنبــال شــکوفایی اقتصــاد هســتیم
بایــد بنگاههــای کشــور فعــال شــوند و فعــال
شــدن آنهــا مســتلزم آن اســت کــه دولــت در
بحــث پرداخــت مالیــات و عــوارض بــه کمــک ایــن
بنگاههــا بیایــد.
وی ادامــه داد :در شــرایطی کــه بیشــتر بنگاههــا
زمینگیــر شــده تــوان پرداخــت مالیــات و دســتمزد
نیــروی کار را هــم ندارنــد ،توجــه بــه حــوزه
تولیــد و صنعــت امــری ضــروری اســت در غیــر
ایــن صــورت بــا تضعیــف بنگاههــای اقتصــادی
نــه تنهــا مشــکل بیــکاری از بیــن نمــیرود بلکــه
اشــتغال موجــود نیــز بــه خطــر میافتــد.
رییــس کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی
کارگــران در ادامــه صــادرات خــودرو را یکــی از
منابــع درآمــدی بــرای دولــت دانســت و گفــت :بــا
وضعیتــی کــه در تولیــد و کیفیــت خــودرو داریــم،
تمایــل چندانــی از ســوی مشــتریان خارجــی دیــده
نمیشــود لــذا بایــد کیفیــت تولیــد و طراحــی آن
را بــاال ببریــم تــا بتوانیــم بازارهــای هــدف را بــرای
جــذب مشــتریان خــودروی داخلــی شناســایی
کنیــم.
وی درعیــن حــال صنعــت گردشــگری را بهتریــن
راه ارزآوری ،اشــتغالزایی و درآمدزایــی بــرای کشــور
دانســت و گفــت :خوشــبختانه کشــور مــا از لحــاظ
امنیــت در ســطح باالیــی اســت و ایــن امــر یکــی
از علــل اســتقبال گردشــگران خارجــی از ایــران بــه
شــمار م ـیرود.
عباســی بــا تاکیــد بــر اســتفاده بهینــه از
ظرفیتهــای موجــود ،گفــت :بــا توجــه بــه اقلیــم
چهارفصــل و تنــوع آب و هوایــی کشــورمان و
داشــتن جاذبههــای فــراوان بایــد موانــع پیــش
روی صنعــت گردشــگری را برداریــم و مثــل برخــی
کشــورها لغــو روادیــد ســفر را بــرای نزدیکتــر
کــردن روابــط خــود بــا همســایگان و کشــورهای
آســیای میانــه در پیــش بگیریــم.
بــه گفتــه ایــن مقــام ارشــد کارگــری ،بــوم گــردی
و گردشــگری صرفــا دیــدن آثــار باســتانی و
جاذبههــای گردشــگری نیســت بلکــه گردشــگران
از محصــوالت و صنایــع دســتی کشــور هــم
خریــداری کــرده و بــا ایــن کار بــه رونــق اقتصــاد و
اشــتغال شــهرها و روســتاها کمــک میکننــد.

