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خبر ویژه

نخســتین نشســت اتحادیه کارفرمایان ارامنه ایران با حضــور جمعی از تجار، 
کارآفرینــان و بازرگانــان ایرانی-ارمنی که نقش بســزایی در تولیــدات صنعت و 

شکوفایی اقتصاد ایران دارند، در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.
در ایــن همایش هنریک درغوکاســیان، رئیس هیئت مدیره مرکــز خیریه مریم 
مقــدس و انجمــن فرهنگی-اجتماعی جامعــه ارامنه ایــران توضیحاتی درباره 

ایــده ایجــاد مجمع تجاری ارامنــه ایران و اهــداف آتی آن، حوزه هــای فعالیت، 
سرمایه گذاری ها و منابع تأمین مالی و نیز نحوه ارائه وام های بانکی ارائه کرد.

در ادامه این همایش درباره مباحثی مانند توســعه فضای کســب و کار، تجمیع 
حلقه گسترده تری از تجار، کارآفرینان و بازرگانان ایرانی-ارمنی حول مجمع تجاری 

و... بحث و تبادل نظر شد.

برای نخستین بار در تهران برگزار شد
همایش بزرگ
 تجار و کارآفرینان
 ایرانی-ارمنی

خبر ویژه

محمدیاســر طیب نیا گفت: هم زمــان با عید غدیر و برای نخســتین بار در 
کشــور، تولید تختال مورد نیاز فوالدهای الکتریکی با ۱٫۸درصد سیلیســیم، با 
اتکا به دانش فنی و همت واالی مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه میســر شد و 

ایران به جمع معدود تولیدکنندگان این قبیل فوالدها پیوست.
وی این دســتاورد ارزشــمند را گامی بزرگ و اســتراتژیک در راستای تولید 
محصوالت بــا ارزش افزوده باال دانســت و ادامه داد: رفــع نیازهای داخلی، 
رقابــت با تولیدکننــدگان خارجی و شکســتن حلقه تحریم هــای ظالمانه از 

مهم ترین دستاوردهای این موفقیت است.
بــه گفته مدیرعامــل فوالد مبارکــه، فوالدهای الکتریکــی در زمینه تولید 
ترانســفورماتورها و موتورهــای الکتریکی و همچنیــن در تولید فوالدهایی با 
خواص مغناطیســی خاص کاربرد دارند و مقادیر زیاد سیلیســیم و آلومینیوم 
و مقادیر بســیار کم کربن و گوگرد از مشــخصه های بــارز این نوع محصوالت 

فوالدی است.
وی بــا تأکید بر اینکه فوالدهای الکتریکی با ۱٫۸ درصد سیلیســیم یکی از 
گریدهای اســتراتژیک صنعت فوالد محسوب می شود، خاطرنشان کرد: تولید 
این نــوع فوالدها حتــی در خارج از کشــور هم به صورت محدود و توســط 

تولیدکنندگان خاص انجام می شود.
غالمرضا ســلیمی، مدیر ارشــد تولید فوالد مبارکه، در تشریح چگونگی و 
جزئیات تولید این محصول ارزشــمند اضافــه کرد: از آنجا که مصرف این نوع 
ورق فوالدی در ایران هر روز در حال افزایش است، نیاز به تولید این محصول 

جهت مصرف داخلی و نیز امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی و صدور آن 
به کشورهای دیگر به شدت احساس می شد.

ســلیمی با اشاره به اهمیت تولید داخلی این گرید فوالدی ادامه داد: در 
راســتای بومی ســازی تکنولوژی تولید این نوع فوالدها بر اساس تجهیزات 
موجود در شــرکت، جلســات متعدد کارشناســی بین قسمت های مختلف 
انجام شــد و پس از مشخص شــدن موارد بااهمیت در رونــد تولید و ارائه 
راهکارهــای دقیق مــورد نیاز برای رفــع محدودیت هــای تجهیزاتی، تیم 
کارشناســی تشکیل و تســت های اولیه در ناحیه فوالدسازی انجام گرفت و 
تحلیل و بررســی شد. نهایتا یک دســتورالعمل خاص برای تولید این فوالد 

طراحی شد.
وی خاطرنشان کرد: تولید فوالد با مقادیر زیاد سیلیسیم و آلومینیوم و در عین 
 VOD حال مقادیر کم کربن و گوگرد نیازمند اســتفاده از تجهیزاتی خاص مثل
در فوالدسازی و تنظیمات ماشین ریخته گری و دستورالعمل های خنک سازی 
با حساسیت باالســت که با محاسبات کارشناسی در ذوب سازی، سرباره سازی 
و ریخته گری توســط کارشناسان ناحیه فوالدسازی، محدودیت های تجهیزاتی 
جبران و امکان تولید این فوالد با تجهیزات موجود فراهم شــد و نهایتا در روز 
عید ســعید غدیر خم، این گرید فوالدی بدون عیب با موفقیت ذوب ســازی و 

ریخته گری شد.
مدیر ارشــد تولید فوالد مبارکه کســب ایــن موفقیت بــزرگ را به  تمامی 

واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ذی نفعان فوالد مبارکه تبریک گفت.

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد
ایران به جمع تولیدکنندگان 
تختال فوالدهای الکتریکی 
پیوست

در دهه های اخیر با توســعه و بهره بــرداری صنایع مختلف در ایــران، نیاز اقتصادی 
کشورمان به طور نامطلوبی رفع شده و تا حدی رشد اقتصادی را در پی داشته است. نیازی 
که اساسا چرخه  اقتصاد را چرخانده است، اما هماهنگی الزم با سایر بخش ها، لزوما منابع 
طبیعی را نداشــته اســت. توســعه صرفا اقتصادی و در پی آن رشد تولید افسارگسیخته 
بــدون درنظرگرفتن ظرفیت و تــوان اکولوژیکی و نیازهای موجــود عرضه و تقاضا، مدل 
تولیدی اســت که بارها و بارها در ایران و ســایر نقاط منطقه و جهان با شکســت مواجه 
شده است؛ شکست های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی که کشورهای توسعه یافته 
را در دهه های گذشــته ملزم کرده تا رشد و توســعه اقتصادی خود را در مفهوم توسعه 
پایدار جســت وجو کنند. درواقع مفهوم توسعه پایدار استفاده هنرمندانه از منابع و ذخایر 
«زیست کره» است، به نحوی که هم نیاز حال حاضر بشر رفع شود و هم استفاده از منابع 
به جای بهره کشی به سمت بهره برداری پایدار سوق داده شوند تا در ورای آن نیاز آیندگان 
نیز تأمین شود. ذاتا پایداری موقعیتی است که در آن با گذر زمان مطلوبیت و  کارکرد منابع و 
ذخایر کاهش نمی یابد و کمک می کند تا سیستم های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی 
به شــکل هماهنگ و مطلوب کارکرد الزم را داشــته باشــند. صنعت فلزی-معدنی که 
روزگاری برتری رقابتی ایران در بازار جهانی به حساب می آمد، امروز به دلیل رعایت نشدن 
شاخصه های توسعه پایدار نه تنها در حال ازدست دادن جایگاه خود است، بلکه در دو سال 
اخیر کمبود انرژی، نفس این صنعت را گرفته و حتی نتوانسته است رشد سال های گذشته 

خود را به ثبت برساند. گزارش ماهانه انجمن جهانی فوالد حکایت از سقوط ۱۸ درصدی 
تولید فوالد خام ایران در ماه می  میالدی سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته را 
دارد و از طرفی دیگر ایران در ماه آوریل نیز کاهش ۲۱ درصدی را به پشت سر گذاشته است. 
فوالدسازانی که حدود دو دهه  قبل تولید ۵۵ میلیون تن فوالد را برای سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی 
کرده بودند، اما امسال پیش بینی می شود با توجه به محدودیت های اعمال شده در مصرف 
انرژی از ســوی ابالغیه  وزارت صمت، به تولید حدود ۲۷میلیون تن رضایت خواهند داد. 
این در حالی  اســت کــه دوران طالیی زودگذر تولید فوالد کشــور بین ســال های ۱۳۹۵تا 
۱۳۹۹ با رشــد تقریبا ۸۰ درصدی در تولید از ۱۸ میلیون تن به حدود ۳۰ میلیون تن رسیده 
بود. ســال هایی که ایران با اوج تنش آبی و انرژی دست وپنجه نرم می کرد، این صنعت با 
بهره کشی بی حد و حصر و اســتفاده حداکثری از ظرفیت اکولوژیک برای رسیدن به هدف 
تولیدی خود و همچنین به منظور مثبت شدن رشد اقتصادی تالش می کرد. از طرفی دیگر 
حدود ۱۵سال گذشته توسعه زیرســاخت ها و کارخانجات فوالدسازی بدون درنظرگرفتن 
بســیاری از فاکتورهای الزام آور زیست محیطی و ســازمان محیط زیست ازجمله آمایش 
سرزمین و ارزیابی اثرات زیست محیطی به صورت اصولی و استاندارد در گوشه و کنار کشور 
افزایش یافت. دو عامل گســترش زیرساخت و فشــار بیش از حد تولید فوالدسازان در دو 
دهه گذشته امان را از برد اکولوژیک بریده، به طوری که در حال حاضر جامعه در بسیاری 
از این مناطق با مشکالت زیست محیطی و اجتماعی روبه رو شده است. به واقع اصلی ترین 
معضل امروز و فردای فوالدســازان برای بقا، تأمین انرژی مورد نیاز تولید و توسعه است. 
معضلی که در دو ســال اخیر نه تنها با کاهش میزان تولید فوالد کشور همراه بوده، بلکه 
باعث تنزل در رشد اقتصادی شده است. حال این زنگ خطری  است برای تغییر نوع نگرش 
در مدیریت این صنعت؛ نگرشی که باید رنگ و بوی توسعه پایدار به خود بگیرد تا بتواند در 
ادامه، شرط بقای فوالدسازان و ظرفیت اکولوژیک را داشته باشد؛ به شیوه ای که هم چرخه 

اقتصادی را بچرخاند و هم به بهبود معضالت زیست محیطی و اجتماعی کمک کند.

یادداشت

لزوم توجه فوالدسازان به توسعه پایدار

محمود  قربانی

 حمید حاجی پور: قاچاق فرش افغانســتان به ایران به حدی رسیده 
است که چیزی نمانده تا جای فرش ایرانی را بگیرد. تحریم، افزایش 
چندباره نرخ ارز، افزایش مواد اولیه و دســتمزد بافندگان فرش جزء 
دالیل کاهش تولید بوده و این عقب نشینی در حوزه تولید فرصت را 
در اختیــار قاچاقچیان و برخی تجار قرار داده تا با واردات غیرقانونی 
و سفارش طرح و نقشه فرش های ایرانی به بافندگان افغانستانی، از 

این آب گل آلود به بهترین شکل ممکن ماهی بگیرند.
فروش فرش افغانستانی با برندهای فرش ایران

بســیاری از فرش هایی که به ایران قاچاق می شوند، در برخی از 
فروشــگاه ها و حتی نمایشگاه های فرش به نام فرش بلوچ، ترکمن، 
خراســان و حتی قشــقایی به فروش می رســند و فروشــندگان این 
نوع دســت بافته ها از عدم آگاهی و شناخت خریداران سوءاستفاده 
می کنند و هیــچ اطالعاتی درباره بافت، نوع رنگرزی و وارداتی بودن 
فرش ها به مشتریان خود نمی دهند.  باید گفت این فرش ها به نسبت 
فرش های ایرانی از کیفیت بســیار پایین تری برخوردارند و در بهترین 
شرایط ۱۰ سال دوام دارند. در این میان اتحادیه های فرش، مرکز ملی 
فرش به عنوان متولیان فرش دســت بافت برای برخورد با این پدیده 
هیچ اقدام درخور توجهی نداشــته اند.  بررسی ها از بازار فرش نشان 
می دهد فروشگاه های برخی از اعضای تشکل های صنفی نیز مملو 
از فرش قاچاق افغانســتانی است. اما بحثی که در این میان مطرح 
می شود، این است که چطور می توان در بازار داخلی شرایطی را مهیا 
کرد تا مشتری با خیال راحت، فرش با  کیفیت و اصیل ایرانی را تهیه 

کند؟ پاسخ آن کوتاه است؛ شناسنامه فرش.
فرش های بدون شناسنامه

شناسنامه فرش که چند دهه ای است ورود و استفاده آن مطرح 
شــده، چه کارکردی می تواند در زمینه مقابله با قاچاق فرش داشته 
باشد؟ سهیل بیگدلی، کارشناس حوزه فرش دست بافت، در گفت وگو 
با «شــرق» می گوید: «استفاده از شناســنامه فرش در این برهه که 
از یک ســو فرش های پاکســتانی، هندی و حتی چینــی در بازارهای 
جهانی به نام «persian carpet» فروش می روند و از طرفی مقابله 
با پدیده فروش فرش قاچاق افغانســتانی در بازار داخلی بیشــتر از 
پیش احساس می شود.  شناسنامه فرش اطالعاتی همچون معرفی 
نقشــه، نوع رنگرزی، نوع نخ استفاده شــده، منطقه بافت و ... را به 
خریدار می دهد و این موضوع باعث اعتماد مشــتریان می شود. اما 
در واقعیت بســیاری از فروشندگان فرش های قاچاق، در فاکتورهای 
فروش شان هیچ اشاره ای به منطقه بافت و حتی نوع کیفیت فرش 

نمی کنند!».
ســؤال دیگری مطرح می شود؛ چرا با شــرایط موجود شناسنامه 
فرش تهیه و مورد اســتفاده قرار نگرفته اســت؟ البته پیش از پاسخ 
به این پرســش بایــد گفت در دســت کم دو دهه گذشــته موضوع 

به کارگیری شناسنامه فرش مطرح شده است و چندین شرکت در این 
زمینه وارد عمل شــده اند و  شناسنامه طراحی کرده اند، ولی با توجه 
به کارشــکنی های صورت گرفته و نبود ابزارهــای اجرائی و نظارتی، 
شناسنامه فرش به فراموشی سپرده شده است. دست کم سه رئیس 
سابق مرکز ملی فرش برای شناسنامه دار شدن فرش تالش هایی ولو 
اندک کرده اند و شرکت  هایی در این باره معرفی شده اند، ولی با تحویل 
مســند قدرت به فرد دیگر، یا این مسئله رو به فراموشی رفته یا اینکه 
رئیس جدید با شــرکت دیگری برای شناســنامه دار کردن فرش وارد 
مذاکره شــده است.  ســهیل بیگدلی درباره اهمیت شناسنامه فرش 
چنین می گوید: «شناسنامه فرش گذشــته از آنکه می تواند یک سند 
مالکیت باشد، از طرفی معرف طرح و نقش و جزئیات فنی و بافنده 
و طراح آن نیز خواهد بود. شناســنامه فرش اگر به درستی طراحی و 
پیاده سازی شود، جلوی فعالیت متقلبان داخلی و خارجی را می گیرد 
و اعتبار فرش ایرانی را حفظ می کند. متأسفانه در حال حاضر برخی 
از تولیدکننــدگان از مواد اولیه بی کیفیت برای تولید فرش اســتفاده 
می کنند و با شناسنامه دار شدن فرش، دست آنها در تقلب رو می شود. 
به تازگی در چند اســتان هم شاهد هستیم تعدادی از تولیدکنندگان، 
فرش دست بافت ابریشم را با استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک 
می بافند که ضربه بسیار بدی به هنر- صنعت فرش به شمار می آید 

که دست  آنها هم با شناسنامه دار شدن فرش رو خواهد شد».
به گفته بســیاری از اهالی جامعه فرش، ســلیقه ای رفتار کردن 
برخــی رؤســای مرکز ملی فــرش، نبود مشــوق برای اســتفاده از 
شناسنامه فرش و عدم حمایت بخش دولتی از این اوراق مالکیت و 
اصالت از مهم ترین عواملی است که صدور معتبر شناسنامه فرش 

را با چالش جدی مواجه کرده اســت.  باید گفت شناسنامه دار شدن 
فرش دســت بافت گذشــته از اینکه منجر به رعایــت حق مالکیت 
معنــوی طراح و بافنده خواهد بود، می توانــد اعتبار فرش ایرانی را 
که در دو دهه گذشته از ســوی برخی فرصت طلبان زیر سؤال رفته 
اســت، دوباره به اوج بازگرداند؛ مطالبه ای که نه تنها در داخل کشور 
بلکه بازارهای جهانی نیز نیازمند آن هســتند.  بیگدلی با اشــاره بر 
لزوم اجرائی شــدن شناسنامه فرش برای شناسایی فرش های اصیل 
از بی کیفیــت و فرش های ایرانی از فرش های قاچاق افغانســتانی 
و هنــدی عنوان می کند: «شناســنامه فــرش برای جلــب اعتماد 
عالقه مندان و خریداران فرش دست بافت باید هر چه زودتر اجرائی 
شود؛ چراکه اگر هر دست بافته ای شناسنامه و قابلیت بررسی داشته 
باشد، بسیاری از تقلب ها همچون قاچاق مشخص می شود و راه  های 
فعالیت فرصت طلبان که اعتبار فرش ایرانی را به خطر انداخته اند، 

به طور کامل مسدود می شود».
در پایان باید گفت وقتی ما بــرای فرش مان اعتبار حقوقی قائل 
باشیم، باید کاالیی را که عرضه می کنیم دقیقا مشخصات قید  شده در 
شناسنامه را داشته باشد، پس تقلب دیگر مفهومی ندارد. از این پس 
اگر از مواد نامرغوبی در تولید بهره بردیم باید در شناسنامه قید شود. 
دیگر نمی توانیم تولیدات هند، پاکســتان، افغانســتان و... را به جای 
فرش ایرانی بفروشیم. دیگر نمی توانیم از طرح دیگران فله ای کپی 
کنیم و تولید داشــته باشیم. دیگران در بیرون از ایران هم نمی توانند 
فرش کشــورهای دیگر را به جــای فرش ایرانی بفروشــند. بنابراین 
مشتری و مصرف کننده با اعتماد و رغبت بیشتری طالب خرید فرش 

ایرانی می شوند.

شرق: اختالل گســترده اینترنت خانگی در تهران، البرز و برخی 
دیگر از اســتان های کشــور نگرانی گســترده کاربــران ایرانی را 
به دنبــال داشــت؛ کاربرانی که ایــن روزها نگــران پروژه های 
محدودسازی اینترنت در ایران موسوم به طرح صیانت هستند. 
ماجرا از آنجا نگران کننده تر شد که چندی پیش وزارت ارتباطات 
به بهانه درخواســت خانواده ها! جست وجو در مرورگر گوگل را 
برای تمام کاربران بزرگسال ایرانی محدود کرد و قفل کودک زد! 
پس از این اتفاق عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، 
ســفری پرحاشــیه به روسیه داشــت؛ ســفری که گفته می شد 
بــا هدف همکاری های دو کشــور در حوزه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات انجام شده و درســت بعد از آن خبر رسید که مرورگر 
روســی یاندکس در ایران رفع فیلتر شــده اســت. مجموع این 
اخبار در کنار اختالل گســترده اینترنت خانگــی، کاربران ایرانی 
را نگران کــرد. برخی کاربران ایران از کندشــدن اینترنت همراه 
هــم خبر می دهند، با این حال مخابــرات ماجرا را به اختالل در 
شبکه برق مرتبط دانســته است. محمدرضا بیدخام، سخنگوی 
شرکت مخابرات ایران، در این زمینه به «شرق» می گوید اختالل 
پیش آمده به دلیل مشــکالت پشــتیبانی در مرکز LCT رخ داده 
و آنچــه وزارت ارتباطــات به مخابرات اعالم کــرده، اختالل در 
سیستم های مخابراتی UPS و پاورها بوده است. او تأکید می کند 
که مخابرات علــت ایجاد این اختــالل را نمی داند و وزارتخانه 
باید پاســخ گو باشــد. در عین حال وزارت ارتباطات که در دوران 
وزارت عیســی زارع پور درهای خود را به روی خبرنگاران بسته 
است، پاســخ گویی شفافی به رســانه ها ندارد و برخی رسانه ها 
به نقــل از یک مقــام آگاه در این وزارتخانه نوشــته اند اختالل 
به دلیل مشــکلی اســت که در یکی از زیرمجموعه های وزارت 
ارتباطات رخ داده اســت. این مقام آگاه توضیح داده اســت که 
تجهیزات شــبکه به صورتی ساخته شده اند که ۲۴ساعته روشن 
باشند و شــدیدا به تغییر ولتاژ برق حســاس هستند. قطع برق 
باعث می شود تجهیزات شــبکه در معرض آسیب قرار بگیرند. 
بــه این معنا که امکان دارد پــس از برقراری جریان برق، برخی 
تجهیزات از کار افتاده باشــند و همین مسئله زمان رفع مشکل 
را بیشــتر می کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران هم 
به نقل از روابط عمومی شــرکت ارتباطات زیرساخت اعالم کرد: 
«صبح امروز بر اثر فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق، در 
شــبکه اینترنتی برخی از مناطق تهران اختالل ایجاد شــده بود 
که با پیگیری و همکاری کارشناســان این شــرکت و هماهنگی 
شــرکت توانیر مشــکل برطرف و در  حال  حاضر همه ارتباطات 
به حالت پایدار درآمده اســت». بنا بر این گــزارش، این اختالل 
به علت قطعی برق در ســاختمان LCT زیرســاخت به وجود 

آمده اســت. از ساعت ۸:۱۵ الی ۸:۵۰ روز گذشته اینترنت کشور 
با اختالل مواجه شــد؛ موضوعــی که عــده ای از کاربران را به 
دردسر انداخت و شــبکه پرداخت کشور را نیز با مشکل مواجه 
کرد. در این ســاعات و پس از آن بســیاری از مشترکان با اختالل 
ســرویس های اینترنت خود رو به رو بوده انــد. کاربران برخی از 
شرکت های ارائه دهنده اینترنت نظیر مخابرات در نقاط مختلفی 
بــا قطعی روبــه رو بودند و برخــی از شــرکت های ارائه دهنده 
اینترنــت نیز در برخی نقاط با اختالل در ارائه ســرویس روبه رو 
بودند. به نظر می رسد این اختالل موقتی اینترنت در پی قطعی 
برق شــرکت زیرســاخت روی داده که البته هم اکنون رفع شده 
است. دیگر شــرکت های ارائه دهنده اینترنت نیز به طور پراکنده 
دچار مشکل در ارائه سرویس بودند. گفتنی است توزیع اینترنت 
ورودی کشــور در این مرکز صورت می گیرد و اختالل در اینترنت 
بسیاری از شــرکت ها به همین خاطر اســت. تسنیم هم نوشته 
اســت اختالل اینترنت ثابــت در برخی از مناطق تهــران بر اثر 
فرســودگی خطوط و تجهیــزات انتقال نیرو بوده اســت که با 
استفاده از مسیرهای جایگزین در خطوط انتقال نیرو این مشکل 
مرتفع و ارائه سرویس در سطح شبکه به حالت عادی برگشت. 
 این قبیل مشکالت در ســاختمان های زیرساخت برای چندمین 
بار در سال ۱۴۰۱ رخ داده و تمام شبکه کشور  را تحت تأثیر خود 
قرار داده است؛ چرا که عموم تجهیزات اصلی اکثر دیتاسنترها و 
شــرکت های ارائه دهنده اینترنت در این مکان قرار دارند.  اسفند 
سال گذشته ســاختمان LCT در خیابان شــیخ بهایی تهران که 
مرکز توزیع اینترنت میان شرکت های مختلف است، دچار حریق 
و این موضوع باعث اختالل سراســری در اینترنت کشور شد. با 
وجــود مهار آتش ســوزی، این اختالل اینترنت چند ســاعتی در 
روز جمعه ادامه داشــت و مردم را به دردسر انداخت.  شرکت 
مخابرات ایران با انتشــار اطالعیه ای اعالم کرد قطعی و اختالل 
گسترده در تهران و مناطق مختلف ارتباطی به این شرکت ندارد. 
 اختالل در شبکه برق مخابرات در حالی رخ داده که روز گذشته 
تهران به عنوان آلوده ترین شــهر جهان شــناخته شــد. فعاالن 
محیط زیســت می گویند مازوت ســوزی در کارخانه ها و صنایع 
علت آلودگی شــدید هواســت و وزارت نیرو برای جلوگیری از 
قطــع برق خانگی اقدام به جیره بندی بــرق صنایع کرده و آنها 

ناچار به استفاده از سوخت جایگزین یا مازوت هستند.
اپراتورهای تلفن همراه هم می گویند زیرساخت های اینترنت 
کشــور فرســوده شــده اند و در  حالی  که تقاضا برای استفاده از 
اینترنت سال به سال رشد داشته، زیرساخت های اینترنت کشور 
نه تنها رشد نداشته، بلکه فرسوده شده اند و همین مسئله باعث 

کند شدن سرعت اینترنت مشترکان شده است.

فرش افغانستان به ایران قاچاق و به جای فرش ایرانی فروخته می  شود

قالی فیک
اختالل گسترده اینترنت خانگی و رفع فیلتر مرورگر روسی یاندکس، کاربران ایرانی را 

نگران کرد
اینترنت روی موج نگرانی


