
تعرفه صدور مجوز
 نماد اعتماد الکترونیکی تصویب شد

کمیس���یون تنظیم مق���ررات ارتباطات نوع 
و تعرفه خدم���ت صدور مجوز نم���اد اعتماد 
الکترونیکی را با هدف احراز صالحیت واحدهای 

کسب  وکار الکترونیک تصویب کرد.
مهر - کمیس���یون تنظیم مقررات ارتباطات 
در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره 
ماده واحده قانون تعیی���ن تعرفه های خدمات 
مرکز توس���عه تجارت الکترونیکی مصوب سال 
۹۳، پیشنهاد   وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد 
اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ 
سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.

»مجوز نم���اد اعتماد الکترونیکی« توس���ط 
مرکز توس���عه تجارت الکترونیک���ی و با هدف 
شناسنامه  دار کردن و احراز صالحیت واحدهای 
کس���ب  وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت 
مالک کسب  وکار، قانون مندی کسب  و کار، صحت 
کدپستی مکان کسب  وکار، رعایت موارد ضروری 
در بستر الکترونیکی کس���ب  وکار )ارائه پیش 
فاکتور یا نمایش س���بد خرید، کامل و شفاف 
بودن فرآیند فروش /   خرید، امکان ثبت شکایت 
توسط مشتریان، درج اطالعات مالک کسب  وکار 
)صاحب امتیاز نماد( و نحوه تماس، درج قوانین 
و مقررات مربوطه و اعالم صریح تبعیت از قواعد 
حمایتی مصرف   کننده مندرج در قانون تجارت 

الکترونیکی( صادر می شود.
منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب   وکاری 
اس���ت که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش  
و  خرید کاال یا خدمت در بستر الکترونیکی، با 
واسطه یا بی  واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط 

از راه دور صورت می پذیرد.
برمبنای این مصوبه س���قف تعرفه صدور و 
تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک 
میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.

مجوز نماد اعتم���اد الکترونیکی، به مدت ۲ 
س���ال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با 
درخواست متقاضی به دفعات برای دوره های دو 

ساله قابل تمدید خواهد بود.
درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز 
نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار 

الزامی است.
مرکز توس���عه تجارت الکترونیکی نیز موظف 
است یک سال پس از ابالغ این مصوبه، گزارش 
عملکرد اجرای این مصوب���ه را برای طرح در 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

ترافیک محصوالت پستی
 در سال 97 کاهش یافت

آمار ترافیک مرسوالت پستی در سال ۱۳۹۷، 
بیش از ۳۶۷ میلیون است که البته در مقایسه 
با س���ال های گذشته نش���ان از کاهش ارسال 

مرسوالت پستی دارد.
ایسنا- محیط پست در خالل دو دهه ی اخیر 
تغییرات زیادی داشته و همان طور که مسؤوالن 
معتقدند جنبه های زیست اجتماعی بشر دچار 
تغییرات زیادی ش���ده و بخش سنتی پست را 
دچار تغییراتی کرده اس���ت. هم چنین ظهور 
فناوری های جدید الکترونیکی و همه گیر شدن 
اینترنت و تلفن هم���راه در کنار مقررات زدایی 
در عرصه پست، تأثیری عمیق بر سازمان های 
پستی گذاشته و حضور پست را در بخش های 

سنتی کمرنگ تر کرده است.
پس���ت در دنی���ا به جه���ت نی���از مردم، 
مأموریت های جدیدی را برای خود تعریف کرده 
است. زیرا در حال حاضر شاید کمتر کسی از 
ارسال نامه برای رساندن پیام خود به مخاطب 
استفاده کند و این موجب شده مرسوالت پستی 
محدود به فرستادن کاال شود و همین موضوع تا 
حد زیادی موجب کاهش مرسوالت پستی شده 
اس���ت. به همین دلیل و از آن جا که با توسعه 
شبکه های ارتباطی، سهم پست در حال کاهش 
است، بر اس���اس تاکید اتحادیه جهانی پست و 
با توجه به زیرس���اخت های موجود، پست باید 
مأموریت های جدیدی ب���رای خود ایجاد کرده 
و به س���ه بعد فیزیکی، الکترونیکی و بعد مالی 

دست یابد.
آمار ارایه شده توسط سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی حاکی اس���ت که در سال 
۱۳۹۴، ترافیک مرسوالت پستی ۶۷۲ میلیون و 
۱۴۳ هزار و ۴۸۷ بوده است. این عدد در سال 
۱۳۹۵ به ۴۹۵ میلی���ون و ۲۳۴ هزار و ۱۱۱ و 
در سال ۱۳۹۶ به ۴۷۶ میلیون و ۴۳۹ هزار و 
۵۵۹ رسیده است. مطابق آخرین آمار منتشره 
در  سایت س���ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، آمار ترافیک مرسوالت پستی تا پایان 
سال ۱۳۹۷، ۳۶۷ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۲۴۰ 
بوده است. این آمار با توجه به سال های گذشته، 

نشان از کاهش ترافیک مرسوالت پستی دارد.
البت���ه همان طور که تقریب���ا بخش اعظمی 
از کسب وکارهای سنتی با توس���عه ارتباطات 
الکترونیکی به سمت الکترونیکی شدن رفته اند 
و کسب وکارهایی که نتوانس���تند این مسیر را 
به درستی طی کنند، عرصه ی رقابت را به رقبای 
الکترونیکی خود واگذار کردن���د، این موضوع 
نش���ان می دهد با گذر زمان، شرکت ها باید به 
ارائه محصوالت مطابق ب���ا فناوری های جدید 

بپردازند تا از این قافله عقب نمانند.

100 گیگابایت اینترنت در 
دوشنبه سوری خرداد همراه اول

همراه اول در »دوشنبه سوری« خرداد 
ماه تا ۱۰۰ گیگابایت اینترنت هدیه می 

دهد.
شرکت ارتباطات سیار- همراه اول 
به منظور تکری���م و افزایش رضایتمندی 
مشترکانش، آخرین دوشنبه هر ماه با ارائه 
هدایایی در طرح »دوش���نبه سوری«، به 

استقبال آنها می رود.
همراه اولی ها می توانند جهت ش���رکت 
در این طرح فراگیر و منتفع ش���دن از 
مزایای بسته های اینترنت رایگان یک روزه 
در دوشنبه پایان هر ماه با شماره گیری 
#۶۴*۱۰۰* از پیش���نهادهای »دوشنبه 

سوری« این اپراتور بهره مند شوند.
در همین راستا دوش���نبه سوری این 
ماه، روز دوش���نبه ۲۷ خردادماه برگزار 
می ش���ود؛ هدایای در نظر گرفته ش���ده 
برای این دوشنبه س���وری نیز بسته های 
دیتا ۱۰۰ مگابایت تا ۱۰۰ گیگابایت یک 
روزه)۵صبح تا ۵عصر( است که به تمامی 
مشترکان دائمی و اعتباری با شماره گیری 
کددستوری فوق الذکر، به صورت تصادفی 

تعلق می گیرد.
الزم به ذکر اس���ت تمامی مشترکان از 
ساعت ۰۰:۰۰ روز دوشنبه ۲۷ خرداد تا 
۲۳:۵۹ همان روز فرصت دارند با شماره 
گیری کددس���توری مذکور بسته خود را 

فعال کنند.
زمان مصرف این بسته ها به مدت یک 

روز از ساعت ۵صبح تا  ۵عصر است.

موتور جستجوگر ملی منابع 
انسانی راه می افتد

مدیر مرکز نوآوری فناوری های اشتغال 
از راه اندازی نخستین موتور جستجوگر 
ملی منابع انسانی تا ۴ ماه آینده خبر داد.

فارس- حسین قدسی زاده گفت: پروژه 
راه اندازی نخس���تین موتور جس���تجوگر 
ملی منابع انس���انی را در مرکز نوآوری 
فناوری های اشتغال تعریف کردیم و فکر 
می کنم در ۴/۳ ماه آین���ده از این موتور 

جستجوگر رونمایی کنیم.
وی افزود: این موتور جستجوگر داده های 
کامل درباره کارجو و کارفرمای به دنبال 

نیرو را ارائه دهد.
قدس���ی زاده در پاس���خ به این سوال 
که موتور جس���تجوگر منابع انسانی چه 
تفاوتی با آزمون اس���تخدامی دارد، گفت: 
در آزمون اس���تخدامی، یافت���ن نیروی 
کار مبتنی ب���ر آزمون اس���ت اما موتور 
جستجوگر منابع انس���انی از نظر کارایی 
از آزمون وس���یع تر است به طوریکه تمام 
ورودی ها در یک جا جمع آوری ش���ده و 
 نهادها می توانند از خروجی آن اس���تفاده

 کنند.
مدیر مرکز نوآوری فناوری های اشتغال 
ادامه داد: از طریق موتور جستجوگر منابع 
انسانی، افراد می توانند منابع انسانی با هر 

کیفیتی که نیاز دارند را جستجو کنند.
به گفته وی، تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار 
داده از س���مت کارجو و حدود ۳۰ هزار 
تقاضا از س���وی کارفرم���ا در این موتور 

جستجوگر قرار داده شده است. 

هشدار رییس پلیس پایتخت
 به سایت دیوار

رییس پلی���س پایتخت گف���ت: واقعا 
متاسفیم که برخی از سایت ها مانند دیوار 
به بهانه های واهی هر نوع تبلغات و آگهی 
را منتشر می کنند و انشااهلل از سوی پلیس 
برخورد جدی تری با مسوالن این سایت ها 

خواهد شد.
خبرگزاری دانشجو - حسین رحیمی 
در خصوص تبلیغ���ات هم خانه خانم در 
سایت دیوار و پرونده ویژه »دکتر سالم« 
گفت: واقعا متاسفیم که برخی از سایت ها 
مانند دیوار به بهانه ه���ای واهی، جریح 
شدند و هر نوع تبلغات و آگهی را منتشر 
می کنند و انشااهلل از سوی پلیس برخورد 
جدی تری با مسووالن این سایت ها خواهد 

شد.
وی ادامه داد: این را اعالم می کنیم قطعا 
افراد و سایت هایی که تبلیغات می کنند 
و آگهی هایی مانند همین مس���اله ای که 
اشاره شد را می گذارند باید کنترل شوند 
و هیچ گونه بهانه ای ب���رای فرار از قانون 
ندارند و پلیس در این خصوص به زودی 

تصمیم گیری خواهد کرد.
سردار رحیمی با بیان اعمال قانون در 
مورد این دس���ته از خانه ها تصریح کرد: 
قطعا ما در رابطه ب���ا افرادی که تبلیغاتی 
را در فضای مجازی منتش���ر می کنند و 
ش���ئونات در آن رعایت نمی شود و حتی 
می توان گفت بیش���تر به ترویج ابتذال و 
فس���اد می پردازند برخورد قاطع خواهیم 

کرد.
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رییس مجلس شورای اسالمی در بازدید از پارک فناوری پردیس اعالم کرد:

آمادگی مجلس برای تصویب قوانین حمایتی از استارتاپ ها و دانش بنیان ها

فناوران - شرکت پست از شرکت های ارایه دهنده خدمات پیام رسان های سازمانی به منظور ارتباطات میان کارکنان سازمان ها و مکاتبات آن ها دعوت به همکاری کرد.
بر اساس این فراخوان که در راستای اجرای طرح تحول دیجیتال و ستاپ )سکوی تجارت الکترونیکی پست( با مشارکت بخش خصوصی است، از شرکت هایی که کار تامین و ارائه زیرساخت های 

نرم افزاری را برعهده دارند دعوت به عمل آمده تا با همکاری پست، نسبت به تولید پیام رسان داخلی اقدام کنند.

فراخوان پست برای شناسایی 
ارایه دهندگان پیام رسان سازمانی

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی 
از ش���رکت های دانش بنیان مستقر در پارک 

علم و فناوری پردیس بازدید کرد.
فناوران - الریجانی در جریان این بازدید 
گفت: شما جوانان اندیش���مند و مبتکر در 
آستانه جهش های بزرگ هستید و تحریم ها 
کمک کرد که رویکرد وزارتخانه ها به تولیدات 
و ابتکارات شما باش���د و محصوالتی را که در 
داخل امکان تولید آن هست را از خارج وارد 

نکنند.
وی افزود: تردید نکنید در کش���ور اراده و 
سمت گیری در جهت کمک به شماهاست و ما 
نیز آمادگی داریم در بخش های قانون گذاری 
و هماهنگی بین سازمان ها در جهت پیشبرد 

اهداف علم و فناوری کمک کنیم.
رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
ممکن است سیستم دیوانی کشور کمی دست 
انداز داشته باشد اما ش���ما مأیوس نباشید و 
پیش���نهادهای خود را در زمینه های مختلف 
توسعه و تسهیل امور ارایه دهید تا مشکالت 

هر چه سریعتر مرتفع شود.
الریجانی همچنین با بی���ان دیدگاه مقام 
معظم رهب���ری در جهت کمک به توس���عه 
علم و فناوری در کش���ور از س���تاری معاون 
علم و فناوری رییس جمهور خواست با ارایه 
پیشنهادات و نکاتی که می تواند قانون مربوط 
به کسب و کار و همچنین تولید در کشور را 

تأثیر بخشد به مجلس ارایه دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و س���یما رییس 
مجلس همچنین خطاب به مدیران بخش های 
مختلف پارک علم و فناوری پردیس نیز گفت: 
پیشنهادهای خود را در خصوص منافعی که 
در مناطق ویژه بخش های مختلف وجود دارد 
و این پارک می تواند همانند آنها از این منافع 
از جمله معافیت های مالیاتی یا ارزش افزوده 
استفاده برد را ارایه دهند تا در قوانین مربوطه 

گنجانده شود.
الریجان���ی همچنین درباره ع���زم دولت و 
مجلس برای ارایه تسهیالت بیشتر و همچنین 
از جمله در حوزه سنواتی و برداشت از صندوق 
توسعه ملی افزود: در سال جاری ۷۰ میلیون 
یورو برای شما از محل صندوق توسعه ملی به 
تصویب رسید و ما آمادگی داریم تا در زمینه 
کمک به علم و فن���اوری از هر اقدامی که از 

دستمان برمی آید کوتاهی نکنیم.
رییس مجلس در بخش دیگری از سخنان 
خود درباره تحریم ه���ای ظالمانه آمریکا در 
بخش های مختلف علیه مل���ت ایران گفت: 
تحریم ها چیز خوبی برای کش���ور نیست ولی 
منافعی برای کش���ور دارد. ما همه راه هایی را 
که می شود فشار تحریم ها را کاهش داد دنبال 
خواهیم کرد .  در این حال باید توجه زیادی 
به بخش نیروی انسانی و منابع داخلی برای 
تأمین برای تولیدات داخلی و قطعات و اقالم 

مورد نیاز داخلی بود.
وی با بیان اینکه اگر سال های گذشته توجه 
بیش���تری به موضوع نیروی انسانی و منابع 
داخلی می شد ما این قدر در مضیقه نبودیم 
گفت: ما آمادگی تسهیل قوانین را برای شما 
عزیزان داریم و ش���ما باید در بخش هایی از 
کش���ور و تولیدات که نقش هایی وجود دارد 

کمک کنید.
رییس مجل���س توجه به تولی���د برخی از 
قطعات از جمله قطعات خ���ودرو، داروها و 
کاتالیس���ت ها در کش���ور که نیاز به واردات 
آن از خارج است را مورد تاکید قرار داد و از 
بخش های مختلف کشور خواست قطعات مورد 
نیازشان که در داخل تولید می شود از خارج 

وارد نکنند.
الریجانی در بخش دیگری از س���خنانش با 
بیان این که بعد از جنگ توجه به ش���رایط 
کشور کمتر ش���ده که باید استقالل درونی 
کشور بیشتر مورد توجه قرار می گرفت گفت: 
در شرایط فعلی تحریم، باید درخواست برای 
تولیدات داخلی از س���وی سازمان ها و وزارت 
خانه ها اعالم ش���ود و این نیازها از س���وی 
ش���رکت های دانش بنیان و علمی و فناوری 

طراحی و به مرحله تولید برسد.
وی همچنین توجه به ن���وآوری و تولیدات 
داخل���ی در بخش های نف���ت و گاز معادن 

وهمچنین کشاورزی را مورد تاکید قرار داد.
 فعالیت 40 پارک فناوری در کشور

در این نشس���ت همچنین س���ورنا ستاری 
معاون علمی و فن���اوری رییس جمهور نیز با 
ارایه گزارشی از فعالیت های علمی و فناوری 
در کش���ور گفت: بیش از ۴۰ پارک علم  و 
فناوری در کش���ور وجود دارد و در پیرامون 
فعالیت های دانشگاه های صنعتی شریف بیش 

از ۵۰۰ شرکت صنعتی فعالند.
وی از فروش محص���والت ۹۰ هزار میلیارد 
تومانی ۴ هزار و ۴۰۰ شرکت علمی و فناوری 

در سال گذشته خبر داد و گفت: ما در کارخانه 
فناوری آزادی انتظار حضور س���ه هزار نفر را 
داریم و این یک سیس���تم جدید در اقتصاد 
کشور برای توسعه علم وفناوری و در نهایت 

رونق تولید است.
 آمار و ارقام پارک فناوری پردیس

رییس پارک فناوری پردی���س نیز در این 
نشس���ت گفت: پیگیر این موضوع هستیم که 
ناحیه نوآوری را نزدیک به تهران و منطقه ویژه 
اقتصادی فناوری را در پارک پردیس باحمایت 

دولت و مجلس ایجاد کنیم.
به گزارش مهر، مهدی صفاری نیا افزود: این 
پارک چهار حرکت و جریان اصلی در کشور 
را بر عهده دارد؛ ایجاد مدل تجارت و دانشی 
در قالب فن بازار و ایجاد جریان استارتاپی از 
اقدامات پارک فناوری پردیس به شمار می رود.
وی با بیان اینکه در پارک فناوری پردیس 
۲۳۰ ش���رکت حضور دارند، افزود: به صورت 
کلی ۲۰۰۰ ش���رکت تحت پوشش پارک در 
شعبه های مختلف و در قالب تیم های استارتاپی 
و ش���رکت های دانش بنیان، مشغول فعالیت 

هستند.
به گفته صفاری نی���ا، ۸۰ درصد فروش کل 
پارک های پردیس، برابر ب���ا ۶۰ هزار میلیارد 

ریال در سال ۹۶ بوده است.
رییس پارک فناوری پردیس درباره اعضای 
شبکه نوآوری تهران گفت: در حال حاضر ۴۰ 
کارگزار در مرکز توسعه کسب و کار فناوری 
پارک پردیس، ۹۶ شرکت در بخش تملیکی 
پارک، ۴۷ شرکت در بخش استیجاری پارک، 
۵۲ ش���رکت در مرکز رشد فناوری نخبگان و 
۱۳۵۰ عضو حقوقی شبکه نوآوری تهران، در 

پارک فناوری پردیس فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه ۸۰ اس���تارتاپ در شعب 
پارک فناوری پردیس با اش���تغال ۴۵۰ نفر 
مشغول فعالیت هستند، گفت: همچنین ۳۳۰ 
استارتاپ مستقل در ۴۰ شتاب دهنده زیر نظر 

پارک فناوری پردیس فعالیت می کنند.
صفاری نیا با بی���ان اینکه ۲۰ درصد فعاالن 
اس���تارتاپ های پارک فن���اوری پردیس را 
کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگش���ته به 
کشور تشکیل می دهند، افزود: این متخصصان 
از آمریکا، کانادا، انگلس���تان، آلمان، سوئد، 

سوئیس، اسپانیا، بلژیک و مالزی بوده اند.
به گفته رییس پارک فناوری پردیس، چهار 
درصد از شرکت های مس���تقر در این پارک، 
س���رمایه گذاران خارجی از کشورهای ایتالیا، 

سوئد، فرانسه، کره جنوبی و بلژیک بوده اند.
صفاری نیا با بی���ان اینکه بخش عمده ای از 
س���رمایه گذاری در پارک فناوری پردیس، از 
محل بخش عمومی تامین می ش���ود، گفت: 
میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی ۸ برابر 

منابع عمومی بوده است.
وی گفت: قرار اس���ت ناحیه نوآوری پارک 
فناوری پردیس را به ۱۰۰۰ هکتار برس���انیم 
اما با توجه به اینکه در سال ۹۸ بودجه پارک 
افزایشی نداش���ته، به لحاظ عمرانی با مشکل 

مواجه خواهیم شد.
رییس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه 
ساالنه ۲۵ درصد متخصصان در کشور در پارک 
فناوری پردیس مس���تقر می شوند، افزود: این 
متخصصان در خود پارک و شعبه های پارک 
پردیس مانند کارخانه ه���ای نوآوری آزادی و 

نوبنیاد فعالیت می کنند.
به گفته وی، ۲۸ هزار متخصص از خدمات 
پارک فن���اوری پردیس اس���تفاده می کنند. 
همچنین تاکنون موفق ش���دیم که در ۲۰ 

استان، فن بازار را ایجاد کنیم.
صفاری نیا ب���ا بیان اینک���ه در حال حاضر 
۴۰ شتاب دهنده تحت پوشش پارک فناوری 
پردیس، ۴۰۰ استارتاپ را تحت پوشش قرار 
داده اند، اظهار کرد: طی سه سال اخیر به طور 
میانگین ۱۳ هزار و ۶۰۰ محصول فناورانه از 

شرکت های پارک، به تولید رسیده است.
ریی���س پارک فن���اوری پردی���س درباره 
برنامه ریزی برای ایجاد ناحیه نوآوری پردیس 
و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در کنار تهران، 
گفت: اگر وسعت پارک پردیس ۱۰۰۰ هکتار 
افزایش یابد، پیش بین���ی می کنیم ۱۱ هزار 
شرکت در این منطقه مستقر شوند و از میان 
این شرکت ها، ۵۰ هزار نفر به اشتغال برسند.

وی گفت: همچنین طبق برآوردها، با محقق 
شدن ناحیه نوآوری، ۱۰۰۰ متخصص ایرانی 

نیز در این ناحیه فعالیت خواهند کرد.
صفاری نیا تاکید ک���رد: امیدواریم موضوع 

ایجاد ناحیه نوآوری به نتیجه برسد.
رییس پارک فن���اوری پردیس گفت: پارک 
فناوری پردیس پتانس���یل زیادی برای ایجاد 
ناحیه نوآوری و منطقه ویژه اقتصادی فناوری 
دارد که این موضوع نیازمند حمایت دولت و 

مجلس است.
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با وجود مخالفت معاونت علمی ریاست جمهوری
آیین نامه نظارت بر تاکسی های اینترنتی تدوین می شود

مقررات

معاون ترافیکی شهردار تهران از تدوین 
آیین نامه نظارت بر فعالیت تاکس����ی های 
اینترنتی خبر داد و گفت: قرار اس����ت به 
زودی آیین نامه نظارت بر تاکس����ی های 
اینترنتی بین وزارت کشور و وزارت صنایع 

به طور مشترک تنظیم شود.
ایرنا - محسن پورس����یدآقایی با بیان 
مانع تراش����ی نهادهای مختلف در مسیر 
نظارت گفت: متاس����فانه وزارت صنایع به 
دلیل حمای����ت از اتحادیه های ذی ربط با 
وزارت کشور همراهی نمی کند و در مقابل 
تنظیم آیین نامه ه����ای نظارتی بر عملکرد 
ش����رکت های تاکس����ی اینترنتی مقاومت 

می کند.
معاون شهردار تهران، وزارت ارتباطات 
و فناری اطالع����ات را از دیگر نهادهای 
موافق برای نظارت بر فعالیت تاکسی های 
اینترنتی عن����وان کرد و اف����زود: وزرات 
ارتباطات موافق اس����ت که تاکس����ی های 
اینترنتی به صورت سازمان یافته در شهر 
تردد کنند و اقدامات الزم را در این زمینه 
انجام داده اما معاون����ت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با نظارت بر تاکسی های 

آنالین مخالف است.
او دلیل مخالفت ای����ن معاونت را تاکید 
بر وجه استارتاپی این نهادها عنوان کرد 

و افزود: متاس����فانه آقای ستاری در بدنه 
دولت با نظارت بر فعالیت این ش����رکت ها 
مخالف اس����ت و توضیح ایشان این است 
که نظارت مانع رش����د و ش����کوفایی این 
شرکت ها می ش����ود. اما به این نکته توجه 
نمی کند که بی قانونی و نبود یک نهاد ناظر 
و میدان دادن بی قید و شرط به استارتاپ ها 
هم مش����کالت جدیدی در کشور ایجاد 
می کند و در برخی مواقع با آثار اجتماعی 

جبران ناپذیری همراه است.
پورسیدآقایی گفت: در یک سال گذشته 
مذاکرات فشرده ای برای مساله نظارت بر 
شرکت های تاکسی اینترنتی انجام شد و با 
مخالفت هایی مواجه شدیم. مخالفان نظارت 
معتقد بودند که نظ���ارت مانع فعالیت و 
توسعه شرکت های تاکسی اینترنتی می شود. 
اما اتفاقات و رخدادهای اخیر نش���ان داد 
که مس���اله نظارت بر فعالیت تاکسی های 
اینترنتی ضروری است به خصوص اکنون 
که هم جامعه حساس ش���ده و هم دامنه 
فعالیت این ش���رکت ها مدام گس���ترش 
می یابد. ما امیدواریم ب���ا توجه به اتفاقات 
اخیر روند تدوین این آیین نامه تسریع شود.
پورسیدآقایی با نقد عملکرد تاکسیرانی 
در ای����ن زمینه گف����ت: وظیف����ه ذاتی 
تاکسیرانی، س����اماندهی به وضعیت حمل 

و نقل شهری اس����ت. از گذشته تا کنون 
شهرداری و تاکسیرانی، نظارت بر حمل و 
نقل شهری و تاکسی ها را بر عهده داشته 
است. اما جالب است که اکنون تاکسیرانی 
به جای پرداختن ب����ه وظایف اصلی خود، 
وارد حوزه مجوزدهی به تاکسی های آنالین 
شده است. اما شاید بهتر باشد تاکسیرانی، 
به جای ص����دور مجوز تاکس����ی آنالین، 
ظرفیت های خاموش تاکسی های شهری را 
احیا کند نه آنکه حمل و نقل را به افراد 
غیرمتخصص بسپارد و به اسم اشتغال زایی، 

بر مشکالت اجتماعی موجود اضافه کند.
وی تاکید کرد: مش����کل این است که 
شرکت های تاکسی اینترنتی نه نظارت را 
می پذیرند و نه حاضرند از مراجع رسمی 
برای استخدام رانندگان خود مجوز بگیرند. 
نتیجه چنین مس����أله ای بروز مشکالت و 
ناهنجاری های جدید اس����ت و استخدام 
راننده از کنار خیابان. مس����اله ما دخالت 
در کار کس����ب وکارهای نوین نیست. بلکه 
تاکید ما این است که روند اشتباه کنونی 
باید تغییر کند و نهادهای قانون گذار نسبت 
به ثبت تعداد این تاکسی ها و مشخصات 
آنها در شهر اقدام کنند. باید آیین نامه های 
مشخصی در این زمینه نوشته شود و کار را 

تنها به اتحادیه ها واگذار نکنند.

ورود اسنپ به بورس منتفی است
مدیر عامل اسنپ از منتفی شدن برنامه این شرکت برای ورود به بازار سرمایه 

خبر داد.
بورس نیوز - ژوبین عالقبند پیرامون آخرین اقدام ها برای ورود این تاکسیران 
اینترنتی گفت: برنامه ای برای ورود این شرکت به بازار سرمایه در دستور کار 

نیست و»گروه اسنپ در حال حاضر آمادگی ورود به بازار سرمایه را ندارد.«
این در حالی است که این مقام مسئول پیشتر در گفت وگویی تفصیلی، ورود به 
بازار سرمایه را به عنوان یکی از گزینه های حتمی اسنپ اعالم کرده و گفته بود: 
»حتما به بازار سرمایه نگاه وجود دارد.همیشه نتیجه گیری از یک سرمایه گذاری 

خوب، ورود آن سرمایه گذاری به بورس بوده است.«
عالقبند با بیان تجربه خود در یکی از ش���رکت های بورس���ی، از آش���نا 
بودن با س���اختارهای بازار س���رمایه و بورس س���خن گفته و ادامه داد که 
 »تجربه کوتاهی در مدیریت س���رمایه گذاری توس���عه صنعتی و حضور در 
گروه فیروزه«دارد.  وی همواره تاکید کرده که تاکسی اینترنتی اسنپ به عنوان 
یک طرح کسب و کار، هنوز سودی در جیب ندارد در حالی که یک حساب 
سرانگشتی نشان می دهد گردش مالی اس���نپ روزانه از ۱۰۰ میلیارد تومان 
فراتر می رود. به اعتقاد وی کاهش قیمت سفر مشتریان اسنپ با افزایش درآمد 
رانندگان همراه بوده است. در کنار آن استفاده آسان از این خدمت و کمک به 
کاهش آلودگی هوا نیز قابل تأمل است. مدیر عامل اسنپ درباره فرایند عملیات 
مالی روزانه این تاکسیران و مواجه آن با سازمان مالیاتی، ادعا کرده که »اسنپ 
یک شرکت است که مطابق با قوانین کشور سود ناشی از فعالیت های آن باید 
مشمول مالیات شود. در حال حاضر اسنپ هنوز س���ودآور نیست و بنابراین 
نمی تواند مشمول مالیات باشد اما به محض سودآوری با کمال میل مالیات را 
پرداخت خواهد کرد.«  با این همه این مقام مسوول از بیان جزییات گردش 
مالی خود طفره رفته و گفته است: »سهم بازار اسنپ در حال حاضر ۸۵ درصد 
سفرهایی است که از طریق تاکسی ران های آنالین و اپلیکیشن های درخواست 
تاکس���ی وجود دارد .« به گفته عالقبند »به دلیل شیب رشد اسنپ، تعداد 
سفرهای این تاکسیران اینترنتی به بیش از یک میلیون سفر در روز رسیده در 

حالی که در اردیبهشت سال ۹۵ با ۵ هزار سفر در روز روبرو بود.« 

مدیرعامل بانک رف���اه کارگران گف���ت: رونمایی از رادیو 
اینترنتی رفاه یک اتفاق نوآورانه، خالقانه و متناسب با روندهای 
روز است و نقش مهمی در تقارن اطالعات و شفافیت سازمانی 

دارد.
فناوران - محمد علی سهمانی در مراسم رونمایی از این 
رادیو اینترنتی با تقدیر از روابط عمومی این بانک و بهره گیری 

هوشمندانه از ظرفیت های فناورانه در بازنشر اطالعات خاطر 
نشان کرد: به همت روابط عمومی بانک رفاه که یکی از فعال 
ترین روابط عمومی های صنعت بانکداری در کشور است، امروز 
شاهد رونمایی از یک رسانه دیجیتال به نام رادیو رفاه هستیم 
که تالش می کند در کمترین زمان ممکن، اطالعات و اخبار 

بانک را به جامعه ذینفعان منعکس کند.

مدیرعامل بانک رفاه با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد روابط 
عمومی الکترونیکی گفت: خوشبختانه در روابط عمومی بانک 
رفاه ضرورت اس���تقرار روابط عمومی الکترونیکی درک شده 
و این حوزه به منظور نیل به روابط عمومی کار آمد، چابک 
و تمام دیجیتال از تمامی ابزارها و زیرس���اخت ها استفاده 

می کند. 

بانک رفاه رادیو اینترنتی راه انداخت

PB


