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احضار مدیران ۴۰ سایت
 در ارتباط با قیمت سازی 

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص قیمت گذاری 
خودرو در فضای مجازی هشدار داد و گفت: فعالیت در این 
حوزه غیرقانونی اس��ت و هیچ کس��ی اجازه ندارد، اقدام به 

قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی کند.
ایلنا - س��رهنگ داوود معظمی گفت: در رابطه با بحث 
قیمت خودرو در فضای مجازی جلساتی با دادستان تهران 
برگزار شد و برخورد با این موضوع به جدیت در دستور کار 

پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت.
وی ادامه داد: در چند روز گذشته حدود ۴۰ مدیر سایت 
احضار شده اند که متاسفانه مش��خص شد، در برخی از این 
س��ایت ها دالل بازی دنبال می ش��ود و اف��رادی به صورت 
هدفمن��د بر ب��ازار خودرو دخال��ت ک��رده و قیمت گذاری 

می کنند.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان تاثیرات این سایت ها 
بر بازار خودرو خاطرنشان کرد: این سایت ها باعث شده اند، 
جو روانی بر بازار خودرو حاکم شود و همان قیمت هایی که 
به صورت فیک در این س��ایت ها بارگذاری شده اند، در بین 

عامه مردم نیز نهادینه شده است.
سرهنگ معظمی با تاکید براینکه برخورد با این سایت ها 
کماکان در دستور کار پلیس فتای تهران بزرگ قرار دارد، 
گفت: برخی از سایت ها با اخذ تعهد توجیه شده اند که دیگر 
در این حوزه فعالیتی نداشته باشند. به صورت عمومی نیز 
اعالم کرده ایم که فعالیت در این حوزه غیرقانونی اس��ت و 
هیچ کس اج��ازه ندارد در رابطه با بح��ث خودرو در فضای 

مجازی اقدام به قیمت گذاری کند.
وی ادام��ه داد: ب��ه س��ایت های مرجع در ای��ن زمینه و 
همچنین سایت های دیوار و شیپور اعالم کرده ایم که قیمت 

خودروها را از سایت بردارند.
رییس پلیس فتا تهران ب��زرگ اف��زود: در هماهنگی با 
دادس��تانی با افرادی که در این زمینه مقاوم��ت کرده و از 
مطالبه پلیس س��رباز بزنند به اتهام اختالل در بازار خودرو 
تحت پیگیرد قانونی قرار می گیرن��د. در روزهای اخیر نیز 
همانطور که گفتم برای حدود ۴۰ سایت این اقدام صورت 

گرفته است.
س��رهنگ معظمی گفت: قیم��ت خودروها در س��ایت 
شرکت های خودروس��از بارگذاری ش��ده و از مردم تقاضا 
داریم از همین س��ایت ها به عنوان مرجع اس��تفاده کنند 
و برای اطالع از قیمت خودرو به س��ایت این ش��رکت های 
خودروسازی مراجعه کنند و هیچ سایت دیگری حق بازنشر 

قیمت خودروها و فعالیت در این زمینه را ندارد.
وی درباره تبلی��غ و قیمت گ��ذاری خودروهای خارجی 
نیز گفت: به هی��چ عنوان هیچ فردی ح��ق قیمت گذاری و 
بارگذاری آن روی سایت، کانال و هیچ صفحه ای در فضای 
مجازی را ندارد. تاکید دادستان بر برخورد با این افراد بوده و 

پلیس نیز با جدیت این موضوع را دنبال می کند.

رییس سازمان فناوری اطالعات با بیان رونمایی از 5 
پروژه همزمان با روزجهانی ارتباطات گفت: برای کاهش 
بار شبکه تلفن همراه باید به سمت اینترنت ثابت برویم.

وزارت ارتباط�ات - امیر ناظمی، رییس س��ازمان 
فناوری اطالعات گفت: صدور پروانه بهره برداری موقت 
شش مرکز داده، ارتقاء فضای ابری کشور با اجرای پروژه 
»ایران ابر« ت��ا دو برابر فضای کنون��ی، اولویت گذاری، 
سیاست در حوزه فناوری با کمک خرد جمعی و حضور 
نخبگان، کمک به تولیدکنندگان س��خت افزاری کشور 
و رونمایی از س��امانه رصد طرح های ملی از برنامه هایی 
است که از سال گذش��ته تاکنون در س��ازمان فناوری 
اطالع��ات پیگیری ش��ده و هم زم��ان با هفت��ه جهانی 

ارتباطات رونمایی می شود.
وی بابیان اینکه سال گذشته سعی کردیم پروانه های 
بهره برداری مراکز داده را صادر کنیم و از چهار استاندارد 
جهانی موجود ب��رای رتبه بندی مراکز داده اس��تفاده 
می کنی��م، گفت: رتبه بن��دی مراکز داده ب��ه این دلیل 
اهمیت دارد که سیاس��ت های دسترسی مردم به داده، 
دسترسی کسب وکارها به فضای سرویس دهی و میزبانی 
خدمات، در مراکز داده انجام می شود. ارزیابی اولیه این 
مراکز داده انجام و پروانه های بهره برداری موقت شش 

مرکز داده صادرشده است.
ناظمی با بیان اینکه پروانه های بهره برداری برای این 
مراکز منافع چهارگان��ه ای دارد، گفت: منفعت اول این 
است که قیمت داده برای بخش میزبانی داخل و شبکه 
ملی اطالعات به نزدیک به صفر می رس��د. ویژگی دوم 
این است که این مراکز داده می توانند از امکانات دولتی 
مثل وام های کم بهره برای تجهیز منابع خود اس��تفاده 
کنند. ویژگی سوم این است که مراکز این امکان را پیدا 
می کنند که در واگذاری Colocation )مراکزی که از 
طرف دولت برای استقرار مراکز داده در نظر گرفته شده( 
اس��تفاده کنند. زیرا مراکز دولتی خیلی از اوقات تمایل 
نداشتند که داده های خودش��ان را ذخیره سازی و یا در 
مراکز داده خصوصی میزبانی کنند. به دلیل اینکه ترس 
از امنیت داشتند. اما پس از پروانه بهره برداری این امکان 
به وجود می آید که مراکز دولتی مشتری های مراکز داده 
خصوصی شوند و ویژگی چهارم هم این است که حضور 
مراکز دولتی باعث رونق کسب وکار آن ها می شود و هم 
از اینکه ما مراکز داده کم کیفیت دولتی داش��ته باشیم 
که نتوانند س��رویس ها را به صورت پای��دار ارایه دهند، 

کاسته می شود.
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه این شرکت ها 
می توانند بر کاهش قطعی ها و افزایش پوش��ش شبکه 

تأثیر داشته باش��ند، گفت: ما از سال قبل در این زمینه 
کاری هایی را ش��روع کرده ایم. مثاًل برای پایدارس��ازی 
آن ه��ا به جای اینکه یک لینک داش��ته باش��ند و نقطه 
شکست آن ها زیاد باشد، آن را تبدیل به رینگ کرده ایم. 
یعنی هرکدام از مراکز اصلی حداقل از دو لینک مستقل 
وصل می شوند تا میزان پایداری سیستم آن ها باال برود. 
برای برق و استفاده از سایر امکانات همین موضوع را در 
نظر گرفته ایم. یکی از ویژگی هایی که اس��تانداردهای 
بین المللی ب��رای مراکز داده دارند حول همین مس��اله 
اس��ت؛ اینکه از چند لینک مس��تقل با اینترنت جهانی 
مرتبط هس��تند؟ از چند منبع مس��تقل برق خودشان 
را تأمین می کنند؟ تا چه حد نس��بت به اتفاقات بیرونی 
مثل زلزله آسیب پذیر هستند؟ و تا چه حد در دسترس 

هستند. این ها معیارهای اصلی است.
وی افزود: با اجراش��دن این طرح ما یک روند کاهشی 
را در قط��ع ش��دن در حوادث ش��اهد هس��تیم. یعنی 
به مرورزمان قطعی ها کاهش پیدا می کند. از مهرماه سال 
گذشته به ش��دت میزان پایداری و حجم میزبانی هایی 
که از داخل انجام می ش��ود افزوده ش��ده اس��ت. یعنی 
بخش خصوصی از این امر اس��تقبال کرده که بتواند از 

هاستینگ های داخلی استفاده کند.
ناظمی با بیان اینکه سال گذشته زیرساخت خدمات 
ابری را با عنوان پ��روژه »ابر ایران« آغ��از کرده ایم، که 
فرآین��ده مزای��ده آن در ح��ال برگزاری اس��ت، گفت: 
امیدواری��م ک��ه در ماه های آین��ده به کمک ش��رکت 
ارتباطات زیرس��اخت این پروژه عملیاتی شود و شاید 
این پروژه با همکاری ما و شرکت ارتباطات زیرساخت، 
با راهبری سازمان فناوری اطالعات یا شرکت ارتباطات 

زیرساخت، انجام شود.
رییس س��ازمان فناوری اطالعات با بی��ان اینکه که 
امیدواریم این پ��روژه هم به نتیجه برس��د و مزایده آن 
در هفته ارتباطات اعالم ش��ود، گفت: با پروژه ابر ایران 
ظرفیت ابری کشور می تواند تا دو برابر ارتقا پیدا کند که 
یک اتفاق بسیار مهم و زیرس��اخت بسیاری از خدماتی 

است که ارایه می شود.
وی با بیان برنامه سوم سازمان فناوری اطالعات برای 
استفاده از خرد جمعی در اولویت گذاری و سیاست، ادامه 
داد: در این هفته با شیوه دلفی، ۲۱ موضوع حوزه فناوری 
را مشخص و پرسشنامه ای را منتش��ر کرده ایم و ۳5۰ 
نفر در حوزه های مختلف به این پرسش��نامه پاسخ های 
اولیه خود را داده اند و در مورد هر یک از این ۲۱ موضوع، 
جنبه های مختلف مانند سیاست گذاری، همکاری به چه 
میزانی می تواند باشد و طرح چه منفعت های ملی ایجاد 
می کند مورد پرس��ش قرار گرفته و این پروژه اگرچه از 
دسته سیاست گذاری و تدوین سند تلقی می شود ولی 
از آن  جهت که مشارکت عمومی خبرگان را دارد و بدون 
اینکه حاکمیت بخواهد از باال به پایین تصمیم گیری کند 
بلکه از خود خبرگان می پرس��د و نظر آن ها را به جامعه 

بازمی گرداند اهمیت دارد.
ناظمی پروژه چهارم سازمان فناوری اطالعات را کمک 
به بخش هایی که س��خت افزارهای مورد نیاز جامعه را 
باهدف توسعه دسترسی ها تولید می کنند، اعالم کرد و 
گفت: به دلیل اینکه کیفیت تلف��ن همراه در این روزها 
بیش از کیفیت ADSL خانگی است، خیلی از خانوارها 
ترجیح می دهند که از تلفن همراه خود استفاده کنند و 
این شبکه از جهت محدودیت هایی مثل منابع فرکانس 

تحت فشار قرار دارد و به حد اشباع رسیده است.
وی با بیان اینکه برای رفع فشار شبکه تلفن همراه باید 
به کارهای جایگزین فکر کنی��م، افزود: یکی از کارهای 
جایگزین این است که منابع فرکانسی را افزایش دهیم 
و از طیف فرکانس��ی 7۰۰ و 8۰۰ در بخش مخابرات و 
ارتباطات  اس��تفاده کنیم. حرکت دوم توسعه ظرفیت 

خطوط ثابت است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینک��ه برای بهبود این 
ش��رایط وزیر ارتباطات حرکت به سمت VDSL را جز 
  VDSL برنامه های وزارتخانه در نظر گرفته و توس��عه
در کشور را به وسیله یک کارگروه متشکل از بخش های 
مختل��ف وزارتخانه پیگی��ری می کند، گفت: قس��مت 
عمده این کار تکالیفی است که به حوزه تنظیم مقررات 
و رگالت��وری برمی گردد. بخش��ی از آن ه��م کمک به 
ش��کل گیری ارتباط زنجیره تأمین مناس��ب و کاهش 

هزینه ها با اتکا به منابع وجوه اداره شده است.
وی افزود: مدلی که اآلن طراحی و جلسه آن با صندوق 
نوآوری و شکوفایی برگزار شده به این صورت است که 
خریدهای عم��ده را اپراتورها و همچنین ش��رکت های 
مخابرات��ی بتوانن��د از ش��رکت های الکترونیکی مثل 
تولیدکنندگان مودم داشته باش��ند و پول این مودم را 
دولت به صورت وام تأمین می کند. یعنی پول را از طریق 
اپراتور به تولیدکننده می ده��د و تولیدکننده محصول 
خودش را در اختیار اپراتور قرار می دهد و اپراتور امکان 
این را دارد ک��ه به صورت رایگان در اختیار مش��ترکتن 
قرار دهد و ماهیان��ه روی حق اش��تراک ماهیانه آن ها 
پول مودم را کس��ر و وام را پرداخت کند. ناظمی با بیان 
اینکه این م��دل مالی کمک می کند که فش��ار کمتری 
به مصرف کننده وارد ش��ود و بخش تولیدی یک برنامه 
مطمئن و پیوس��ته را داش��ته باش��د، افزود: این برنامه 
کمک می کند بخش تولیدی با حجم و فشار روبرو نشود 
و همچنین کمک می کند که اپراتورها بتوانند روی ارایه 
خدمات ثابت س��رمایه گذاری عمده داشته باشند و آن 
را به عنوان یک بخش جدی در سبد ارایه خدمات خود 
در نظر بگیرند. رییس سازمان فناوری اطالعات برنامه 
پنجم این سازمان را رونمایی از س��امانه مانیتورینگ و 
رصد پیشرفت ۲۳ پروژه کالن ملی توسط مردم، اعالم 
کرد و گفت: متولیان و دستگاه های اجرایی مختلفی در 
این پروژه ها همکاری دارند و یکی از حقوق شهروندان 
اطالع از پیش��رفت پروژه های ملی است و این که بدانند 
این پروژه چگونه پیشرفت کرده، در چه مرحله ای است، 
چه منابعی به آنها تخصیص یافته ت��ا میزان موفقیت یا 
شکست و اهتمامی که هر دستگاه دارد را ارزیابی کنند.
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شعار سال - مسیر داده  باز در کشور در سال ۱۳۹7 مشخص شده است و برنامه اصلی ما برای داده های باز ایجاد سکوی داده  باز است، درنتیجه می توان داده هایی که 
دسترسی به آن مجاز است را در اختیار شهروندان و کسب وکارها قرار داد. یکی از الزامات قانونی موضوع داده ی باز در کشور، راه اندازی »پورتال ملی داده ی باز« کشور 

بود که »سازمان فناوری اطالعات« در اقدامی این الزام را به اجرا درآورد. اما متأسفانه این پورتال، بیش از یک هفته است در دسترس نیست.

همزمان با روز جهانی ارتباطات انجام می شود

رونمایی از 5 پروژه جدید سازمان فناوری اطالعات

دیدگاه

مقصراِن مصون

۱- مدیر یک ش��رکت خصوص��ی برایم تعری��ف می کرد که 
مناقصه ای را به شکل قانونی برده بود اما انگار خروس بی محل بوده 
و نباید اطراف آن مناقصه پیدایش می شد. در نتیجه مزاحمت های 
مرسوم شروع شده بود و اگرچه برخی از آنها با صبوری رفع شده بود، 
اما این مشکالت پایانی نداشته و افرادی خواستار پول زور و خارج از 

تعهدات مناقصه ای بودند.
او می گفت در نهایت مناقصه هیچگاه اجرا نشد. کار به شکایت 
کشید و پس از چند سال رفت و برگشت و تحمیل هزینه به دستگاه 

مناقصه گذار و من، رای به نفع شرکت ما صادر شد. 
نکته مهم اینکه در حک��م دادگاه اصوال نام دس��تگاه محکوم 
قید شده و خسارات و هزینه های دادرس��ی نیز همه از جیب آن 
نهاد )بخوانید بیت المال( پرداخت می ش��ود. اما در نهایت چیزی 
که بالتکلیف و الینحل ماند، مقصران اصلی هس��تند که عموما 
مصون می مانند تا همچنان به پرسه زدن اطراف دیگر مناقصه ها و 

طعمه های جدید ادامه  دهند.
۲- تصاویر خراب کردن ویالهای غیرقانونی در اقصانقاط کشور 
را حتما دیده اید. معموال فرد مسوولی در حال توضیح به میکروفون 
صداوس��یما دیده می ش��ود که پیروزمندانه گزارش می دهد که 
فالن تعداد ویال تخریب ش��د و در پشت س��رش هم یک ماشین 
خاکبرداری مشغول ریختن یک دیوار است. در این مورد هم کسی 
سراغ مدیران و مسووالن این همه نهاد نظارتی که حقوق می گیرند 
تا جلوی ساخت و س��از غیر قانونی را بگیرند، نمی رود. در نتیجه 
شاهد حضور و تصویر آنها نیستیم، بلکه این صرفا دیوارها هستند 
که می ریزند تا آب ها که از آسیاب افتاد، مجوزهای تخلف جدید 
صادر شود و این چرخه همواره در حال چرخش باشد و مقصراِن 

مصون مشغول به کار.
۳-  در دقیقه ۹۰ کار مجل��س دهم، گزارش تحقیق و تفحص 
از وضعیت قاچاق، پس از مدت ها خاک خوردن و انتقاد از برخی 
سانسورها در گزارش نهایی، سرانجام منتش��ر شد. گزارش تلخ 
است و می گوید ۹5درصد قاچاق، به ارزش حدود ۲5 میلیارد دالر، 
از مبادی قانونی کشور انجام شده است. در این پرونده عظیم نیز، 
باز هم این نام چند دستگاه است که به چشم می خورد و خبری از 
اسم و نام مدیران مشخص و مسوول که عملکردشان نمره مردودی 
گرفته، نیست.  البته نه اینکه متخلفان همیشه قسر در می روند، اما 
به هرتقدیر فعال وضع به گونه ای اس��ت که از بیرون اینطور تصور 
می شود که برخی مقصران، مصون ابدی هستند و انگار می دانند 
کسی کاری به کارشان ندارد و یا وقتی سراغشان می روند که کار از 
کار گذشته.  و ظاهرا به تمام مصادیق و دالیلی که ذکر شد است که 
برخی مسووالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، مدت هاست 
که بی هیچ واهمه ای، در حال اتخاذ انبوهی از رویکردها، تصمیمات 
و امضاهای اشتباه هستند که خساراتش بعضا تا سال ها نیز گریبان 

کشور را رها نخواهد کرد.

 علی شمیرانی

دیداراعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات با 
مدیرکل جدید ارشاد اسالمی اصفهان

اصفهان - بهمن توکلی فرد
به گزارش رسیده ازروابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان، سید سعید سرابی 
در دیــدار با اعضای هیات مدیــره خانه مطبوعات 
اســتان اصفهان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
در ماه مبارک رمضان گفت: خانه مطبوعات استان 
اصفهان از تشــکل های قدیمی و با سابقه رسانه ای 
در کشــور بوده و در این زمینه با ســابقه و پیشتاز 

است.

اخبار شهرستان ها
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 
بیان اینکه اگر اصفهان را به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمی می شناســیم این نکته باید 
به معنای واقعی ظهور و بروز داشــته باشد، تصریح 
کرد: الزم اســت مطالبات اصحــاب فرهنگ و هنر 
استان با قلم اهالی رسانه به گفتمان استانی تبدیل 
شود تا بتوانیم این خواسته ها را به صورت جدی تر 

پیگیری نماییم.
وی با اشــاره به حضور اســاتید بــزرگ در حوزه 
فرهنگ و هنر در این اســتان خاطرنشان کرد: اگر 
به دنبال توســعه اصفهان هستیم الزم است مسیر 

آن در عرصه فرهنگ و هنر پیشــران توسعه استان 
باشد.

در  ابتدای ایــن دیدار مدیر، رئیس هیئت مدیره و 
اعضای هیات مدیره خانــه مطبوعات و خبرنگاران 
استان به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص 

فعالیت پیش رو پرداختند.
خاطرنشــان می شــود، دیدار اعضای هیات مدیره 
خانه مطبوعات اســتان با مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان اصفهان با حضور اصغر مختاری 
معاون امور فرهنگی و رســانه ای و مرضیه باقرصاد 

رئیس گروه رسانه و تبلیغات اداره کل انجام شد .

آگهی فقدان سند مالكیت 
آقای یوســف بیــات برابر وکالت شــماره /80273 نــورخ 1393/3/23 دفتر 33 
کرج از طرف مالک حســن خیری  ضمن تســلیم دو برگ استشــهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده اســت که سند مالكیت ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 79/40 متر مربع 
قطعه دهم تفكیكی که در ان ســاختمان احداث شــده است به شماره پالک 736  فرعی 

باقیمانــده از پالک 157 اصلی که در اجرای دســتور العمل ســازمان بشــماره 23511 به 
پــالک 28645 فرعی تغییر یافته اســت واقــع در اراضی جزء حوزه ثبتی شهرســتان کرج 
مــورد ثبــت 195725 صفحه 233 دفتر 1101 بنام متقاضی ثبت و ســند بشــماره چاپی 
294782 صادر و تسلیم شد و سپس مورد ثبت برابر سند انتقال شماره 101385 مورخ 
1385/10/27   دفتــر 15 کــرج مع الواســطه به متقاضی منتقل که ســند مالكیت بعلت 
ســهل انگاری مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالكیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به اســتناد تبصره یــک اصالحی به ماده 120 آئین قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالكیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد  از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالكیــت به این اداره تســلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی اســت چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراض واصل نشــود و یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد سند مالكیت 

المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهدشد. م الف 1753
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک  کرج

برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایكس ای رنگ بژ متالیک مدل 1387 شماره 
موتور 2642666 و شــماره شاســی S1412287856440 به شــماره پالک 24-179 ج 28 به 

مالكیت مهناز شریف مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد خرمشهر 
سند کمپانی خودرو سواری هاچ بک ام وی ام تیپ  315HNEW رنگ سفید روغنی مدل 
1397 شــماره موتور MVM477FJAJ071579 شــماره شاسی  NATFBAMD0J1060306 به 
مالكیت فاطمه هاچم بچاری به شــماره پالک ایران 24- 288 ج 86 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد خرمشهر  

قائم مقام مع��اون پژوهش و فن��اوری وزارت علوم با بی��ان اینکه با پیش��نهاد کاهش 
معافیت های مالیاتی شرکت های فناور پارک ها مخالف هستیم، گفت: با دوستانی که این 

پیشنهاد را داده اند، رایزنی می کنیم.
مهر - مهدی کشمیری درباره پیش نویس اصالح قانون مالیات های مستقیم که وزارت 
اقتصاد در آن پیشنهاد کاهش معافیت های مالیاتی درآمد شرکت های فناور پارک ها و لغو 
معافیت مالیاتی حقوق کارکنانش��ان را ارایه داده، توضیح داد و گفت: الیحه اصالح نظام 
مالیاتی، در واقع اصل درس��ت و پیش برنده ای بوده و باالخره یکی از زیربناهای توس��عه 
کشورها، یک نظام مالیاتی درست، شفاف و به روز است.قائم مقام معاون پژوهش و فناوری 
وزارت علوم در امور فناوری اف��زود: از جمله بخش هایی که به تدریج مش��مول معافیت 
شده اند، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک ها هستند و در همین 
راستا با برداشتی که وزارت اقتصاد از این موضوع داشته، یک جمع بندی کرده و بر اساس 
آن پیشنهاد کاهش معافیت های مالیاتی درآمد ش��رکت ها را ارایه کرده است.کشمیری 
گفت: آنچه که ما در حال حاضر نس��بت به آن بحث داریم این است که آیا جمع بندی و 
پیشنهاد وزارت اقتصاد پیشنهاد و یا اقدام درستی اس��ت یا خیر؟ ما قطعاً با این پیشنهاد 
مخالف هستیم.وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه این حوزه، حوزه جوان و نوپایی است و هر 
اختاللی از این جنس، منجر به ایجاد سکته های جدی در کار این شرکت ها می شود، گفت: 
در حال حاضر، همه کشورهای جهان به اش��کال مختلف، از چنین شرکت هایی حمایت 
می کنند. البته قبول دارم که نیازمند اصالحیه در این حوزه هس��تیم ولی اینکه بخواهیم 
خللی در کارشان ایجاد کنیم، اشتباه است.قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم 
در امور فناوری درباره برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از عملیاتی شدن این پیشنهاد، 

گفت: در قدم اول معاونت پژوهشی وزارت علوم بنا دارد، با دوستانی که این پیشنهاد را ارایه 
داده اند، تعامل و در راستای اقناع سازی آنها تالش کند. می خواهیم آنها )وزارت اقتصاد( 

را قانع کنیم که در صحن دولت، اصراری برای اجرایی شدن این پیشنهاد نداشته باشند.
کشمیری ادامه داد: کار دومی که باید در دستور کار قرار دهیم، این است که باقی اعضای 
دولت را نس��بت به این موضوع حس��اس کنیم که فکر می کنیم با توجه ب��ه اقبالی که به 

دانش بنیان ها و موضوع توسعه فناوری وجود دارد، بتوانیم آنها را قانع کنیم.
وی در ادامه گفت: دولت نیز عالقه مند به یکپارچگی جمعی است؛ یعنی اگر این موضوع 
از دولت خارج شد، خیلی برایشان خوشایند نیست که مثاًل بخش های دیگر نکات دیگری 
داش��ته باش��ند.قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در ام��ور فناوری درباره 
چالش هایی که ممکن است شرکت ها در صورت موافقت با این پیشنهاد با آن مواجه شوند، 
گفت: این طور نیست که حیات و ممات پارک و شرکت های مستقر در پارک ها به این امتیاز 
قانونی وصل باشد؛ اما باالخره یکی از ارزش افزوده هایی است که برای آنها فراهم است و 

کاهش معافیت ها می تواند یک امتیاز منفی برای شرکت ها باشد.
کشمیری افزود: این اکوسیستم خود دارای عناصر دیگری است که به اندازه کافی جاذبه 
دارد؛ یعنی مثاًل در دنیا بسیاری از پارک ها معافیت قانونی ندارند ولی پارک های زنده، پویا 
و پر رونقی هستند. ولی چون ما در نقطه شروع هستیم، چنین چیزی را توصیه نمی کنیم 
و لزومی وجود ندارد که با اعم��ال کاهش معافیت ها، ضربه ای را ب��ه آنها وارد کنیم و بعد 
بگوییم خودتان را باید ریکاوری کنید.وی در پایان توسعه و تعامالت بیرونی شرکت های 
دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک ها را به عنوان یکی از نقاط امید جدی کشور 

برای عبور از مشکالت ناشی از تحریم ها برشمرد.

وزارت علوم مخالف است

درخواست وزارت اقتصاد برای کاهش معافیت مالیاتی دانش بنیان ها
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