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يادداشت- 1 برنامه ريزي تازه دولت براي افزايش درآمد

گام تازه در مسير اجراي ماليات بر مجموع درآمد

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 مهسا اميني
اقتصاد و مالكيت خصوصي

 دولت 
و سياست هاي تجاري

 تضمين سرمايه 
در بورس

 بحران سالمندي
 جدي است

طي مطال��ب، يادداش��ت ها، 
مصاحبه ه��ا و گزارش ه��اي 
مختلفي كه داشته ام، همواره 
بر چند گزاره كلي��دي تاكيد 
مي كن��م؛ نخس��ت اينك��ه 
معتق��دم، اقتص��اد در نظ��ام 
تصميم سازي هاي كشور بايد 
به عنوان ي��ك اولويت مطرح 
شود. يعني ساير تصميمات سياسي، ديپلماسي، آموزشي 
و... كشور بايد ذيل هدف گذاري هاي سياسي تهيه و تدوين 
ش��وند. موضوع مهم ديگر، اهميت اقتصاد بازار و تاكيد بر 
حفاظت از مالكيت خصوصي است. مساله بعدي براي من 
آن است كه افكار عمومي را متوجه اين واقعيت كنم كه به 
جاي تاكيد بر واژه و مفهومي چون»معيشت« بهتر است 
گفتمان »رفاه«، »پيشرفت« و »توسعه« صحبت كنيم. در 
واقع معتقدم وظيفه نظام تصميم سازي كشور اين نيست 
كه حداقلي از »معيشت« را براي »زنده ماندن« مردم فراهم 
كند، بلكه سياستگذاران و تصميم سازان كشور بايد به دنبال 
ايجاد »رفاه« براي »زندگي كردن« باشند. در واقع معيشت 
باعث افزايش فقر مي شود و رفاه زمينه ساز توسعه مي شود. 
اينك مبتني بر اين پيش فرض هاي كلي تالش دارم تاثير 
رخدادهاي اخير اجتماعي و سياسي كه پس از درگذشت 
مهسا اميني شكل گرفته را در »اقتصاد« كشور بررسي كنم: 
1( در ايران يك جمعيت ح��دود 45 ميليوني، مخاطب 
كسب و كارهاي آناليني قرار دارند كه در بسر اپليكيشن 
اينستاگرام جاري و ساري است. يعني حدود 45 ميليون 
ايراني، بخش��ي از نيازه��اي خود را از اي��ن طريق تامين 
مي كنند. بر اساس آمارهاي مستند حدود يك ميليون و  
700 هزار شغل در بستر اينستاگرام ايجاد شده است. اين 
حجم از كسب و كار هر روز حدود 32 هزار ميليارد تومان 
گردش مالي را ثبت كرده اند. بر اساس برخي برآوردها كه 
اتفاقا توسط نهادهاي دولتي ارايه شده، براي هر شغل پايدار 
سرمايه گذاري بنياديني بين 100 تا 250 ميليون تومان 
نياز است. در واقع اگر دولت مستقر مي خواست حدود 1.7 
ميليون شغل ايجاد كند، مي بايست رقمي حول و حوش 
40 هزار ميليارد تومان س��رمايه گذاري بكند. اين ميزان 
ش��غل اما با تكيه بر ظرفيت فضاي مجازي براي ايرانيان 

ايجاد شده است.
2( سهم اقتصاد ديجيتال در ايران حدود 5 درصد است. در 
حالي كه اين رقم براي كشورهايي چون امارات 20 درصد، 
براي تركيه 16 درصد و براي كشوري مانند چين باالي 30 
درصد است. در واقع ايران به نسبت كشورهاي همسايه و 
س��اير كشورها، ظرفيت هاي شكوفا نش��ده بسياري در 
اقتصاد ديجيتال دارد كه بايد از طريق سرمايه گذاري و 
توسعه زيرساخت ها اين سهم را ارتقا بدهد. اما نه تنها يك 
چنين ظرفيت س��ازي در اقتصاد ايران انجام نمي شود، 
بلكه ناگهان بر اث��ر حوادث سياس��ي و اجتماعي اخير 
اپليكيشن هاي اينستاگرام، واتساپ، لينكدين و... فيلتر و 
ادامه در صفحه 6 مسدود مي شوند.  

با توجه به شرايط تحريمي كه 
اقتصاد ايران با آن روبه رواست، 
چه دولت قبل و چه دولت فعلي 
تالش كردند سياست هايي را 
اجرايي كنند كه در چارچوب 
آن تج��ارت اي��ران ب��ا وجود 
محدوديت ها به كار خود ادامه 
دهد. اين سياست چه در حوزه 
ص��ادرات و رفع تعهد ارزي و چ��ه در محدوديت در ثبت 
س��فارش واردات خود را نش��ان داد. برخي مش��كالت 
در ماه هاي ابتدايي اجراي اين سياس��ت ديده مي ش��د. 
متاسفانه ما در سال هاي قبل با اين مشكل مواجه بوديم 
كه سياس��ت هاي اجرايي دوام نداش��ت و بارها با تغيير 
مواجه مي ش��د، در كنار آن با توجه به نامش��خص بودن 
سرنوشت برجام و تحريم ها، يك عدم اطمينان ديگر نيز 
براي فعاالن اقتصادي وجود داشت و همين مساله كار را 
در سطح اجرا دش��وار مي كرد. ما در دولت قبل با مشكل 
ثبت س��فارش روبه رو بوديم تا جايي ك��ه مقابل وزارت 
صمت صف تشكيل مي شد و همين موضوع موجب ايجاد 
رانت و محدوديت هاي جدي مي شد اما خوشبختانه اين 
مشكل تا حد زيادي برطرف شده است. در حوزه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات نيز سياست هايي اجرايي شده كه 
قدري شرايط را بهبود داده و همين موضوع به بهبود آمار 
تجاري كشور كمك كرده است. در پاسخ به اين سوال كه 
آيا سهم كاالهاي با ارزش افزوده باالتر در سبد صادراتي 
ادامه در صفحه 6 ايران افرايش يافته، بايد گفت كه...  

 تاكن��ون در ب��ازار س��رمايه 
هي��چ ابزاري نداش��ته ايم كه 
اصل سرمايه را تضمين كند. 
واقعيت آن اس��ت ك��ه بازار 
سرمايه هنوز بازاري ناشناخته 
براي بسياري از سرمايه گذاران 
است و اغلب سرمايه گذاران در 
اين بازار تجربه سرمايه گذاري 
مانند آنچ��ه در بازارهايي نظير س��پرده بانكي و ملك 
را داش��ته  اند ندارند. در نتيجه چني��ن ابزاري مي تواند 
ريسك گريزها را به بازار سرمايه جذب كند و در راستاي 
توسعه ابزارهاي ورود نقدينگي جديد به بازار و همچنين 
اعتمادسازي و آشنايي عموم سرمايه گذاران با اين بازار 
مفيد و اميدواركننده است. ما اين موضوع را به فال نيك 
مي گيريم زيرا مي توانيم اميدوار باشيم جامعه هدف اين 
صندوق ها افراد ريسك گريزي باشند كه سرمايه خود را 
در سپرده هاي بانكي سرمايه گذاري كرده اند و حاال به 
واسطه اصل تضمين بتوانيم اين ريسك گريزي را پاسخ 
دهيم و س��رمايه هاي آنان را جذب كنيم. وقتي پس از 
مدتي مشاهده كنند كه بازدهي اين صندوق ها بيش از 
سيستم بانكي است تمايل آنها براي ورود سرمايه به اين 
صندوق ها هم افزايش يافته و حتي ممكن است ريسك 
بيشتري را هم بپذيرند. صندوق هايي كه اصل سرمايه 
را تضمين مي كنند طبعا بايد در چينش پرتفو احتياط 
الزم را به خرج دهند و بر همين اس��اس ممكن اس��ت 
بازدهي آنها از صندوق هاي ديگر كمتر باش��د اما به هر 

حال وقتي بازدهي آنها بيش از سپرده هاي بانكي باشد 
موجب ترغيب سرمايه گذاران ريسك گريز مي شود و به 
مرور س��رمايه گذار مي تواند از ظرفيت هاي بيشتر بازار 
سرمايه استفاده كند. در صندوق هاي بادرآمد ثابت در 
واقع سود تضميني نيست اما نوع پرتفويي كه مي چينند، 
پرتفوي بدون ريس��ك اس��ت و بازدهي مورد نظر را به 
دست مي آورد. اما صندوق هاي مختلط جديد، با توجه 
به تضمين اصل سرمايه در واقع يك قدم از درآمدثابت ها 

جلوتر هستند. 
اگر فرض كني��م صندوق هاي مختل��ط تضميني 50 
درصد از پرتفو را به اوراق و 50 درصد ديگر را به س��هام 
اختص��اص دهن��د. در واقع از همان ابت��دا بازدهي 50 
درصد اوراق را مانند صندوق هاي بادرآمد ثابت تضمين 
كرده اند! 50 درصد ديگري را هم كه قرار است در سهام 
سرمايه گذاري كنند به نحوي مي چينند كه در سهام 
بنيادين و DPSمحور سرمايه گذاري شود كه در مجامع 
هم سود تقسيمي خوبي دارند. در اين صورت مي توانيم 
بگوييم اين صندوق ها بي��ش از درآمدثابت ها بازدهي 
خواهند داشت و اصل سرمايه نيز در آنها ضمانت شده 
است.بر همين اساس مي توان اميدوار بود كه به واسطه 
اين بازده��ي و تضمين صندوق ه��اي مختلط جديد، 
وجوه بيش��تري براي خريد س��هام جذب شود چرا كه 
صندوق هاي بادرآمد ثابت بخش زيادي از سرمايه گذاري 
را به سهام اختصاص نمي دهند. اين روند حتي مي تواند 
در سهام بنيادين هم جذابيت ايجاد كند و به طور كلي 

اقدام مثبتي در بازار سرمايه است.

نمي توانيم با طرح و دستور به 
افزايش جمعيت و جلوگيري 
از سالمندي جامعه دست پيدا 
كنيم. افزايش جمعيت بيشتر 
از آنكه نياز به دس��تور و طرح و 
مصوبه داش��ته باشد، نيازمند 
فراهم آوردن زيرساخت هايي 
است كه اين سال ها به آن توجه 
نشده است، ما نمي توانيم در شرايطي كه مردم براي تامين 
معيشت خود با مشكالت عديده دست و پنجه نرم مي كنند، 
در حالي كه درمان و آموزش ديگر رايگان نيست و قوانين 
در اين موارد رعايت نمي ش��ود، انتظار داشته باشيم افراد 
به فكر فرزند دار شدن باشند. نمي توانيم فكر كنيم تنها با 
حذف وسايل پيشگيري از بارداري و حذف غربالگري و... 
مي توانيم به افزايش جمعيت برسيم. اين همه آمارهايي كه 
داده مي شود و فريادهايي كه زده مي شود، كاري از پيش 
نخواهند برد اگر شرايط را براي فرزند آوري در كشور فراهم 
نكنيم. در حال حاضر شرايط اجتماعي به گونه اي است كه 
جوانان حتي به ازدواج هم فكر نمي كنند چه برسد به اينكه 
بخواهند بعد از ازدواج به فرزند آوري فكر كنند. مگر مي شود 
بدون شغل، بدون پشتوانه مالي و بدون اينكه امنيت شغلي 
داشته باشي بخواهي به تشكيل خانواده و افزايش جمعيت 
فكر كني. تمام اين هش��دارهايي كه در مورد سالمندي 
جمعيت داده مي شود درست است، اگر ما نتوانيم جمعيت 
كشور را جوان نگه داريم به مرحله اي مي رسيم كه ديگر از 
پويايي خبري نخواهد بود...   ادامه در صفحه 8

يادداشت روز

امكان سنجي استفاده از سازوكار »وقف« جهت »تامين مالي خرد« براي توانمندسازي اقشار ضعيف
اين روزها بعضًا احساس يا بيان 
مي شود كه معنويت و پرداختن 
به امور خير از اقبال متناسبي 
برخ��وردار نمي باش��د وليكن 
به نظر مي رسد روي آوري مردم 
و به ويژه نسل هاي سوم و چهارم 
جوامع به امور خير و عام المنفعه 
با رويكرد اخالق��ي رو به تزايد 
است با اين تفاوت كه در كنار وجود خيرين مسن و بسيار 
پولدار و كالن، نس��لي از افراد جوان و ميانسال در طبقات 
متوسط جامعه ظهور و نمود يافته اند كه مايلند از ظرفيت ها 
و منابع اندك خود براي كار خير استفاده كنند كه الزم است 
با روزآمدسازي مفهوم وقف، زمينه الزم براي تامين مالي 
خرد با هدف نيكوكاري و خيرخواهي از طريق »وقف« را 

فراهم ساخت.
وقف به عنوان يكي از راهكارهاي انجام امر خير در تمدن 
ايراني- اسالمي جايگاه ويژه اي دارد كه بايستي خود را با 
شرايط و نياز هاي روز جامعه وفق دهد و زمينه اي را فراهم 

كند تا بتواند مبالغ و منابع اندك واقفين متعلق به طبقه 
متوسط جامعه را جذب نمايد. 

به نظر مي رسد با استفاده از مكانيسم مي توان زمينه اي را 
براي خيرين طبقه متوسط جامعه ايجاد نمود كه بتوانند با 
وقف منابع اندك خود در فعاليت هاي خيرخواهانه و رفع 
نياز افراد و گروه هاي آس��يب پذير و... مشاركت نمايند. به 
عبارت ديگر مي توان با استفاده از قابليت هاي مقوله»وقف« 
و بومي سازي آن با ايجاد يك »موسسه وقفي« دو جامعه 
هدف، افراد داراي ثروت باال )براي وقف امالك و مستغالت( 
و افراد متوسط جامعه )براي گردآوري مبالغ خرد جهت امور 
خيرخواهي و نيكوكاري( را مدنظر قرار داده و زمينه اي را 
براي بهره گيري از منابع وقفي كالن و خرد در جهت ارايه 
خدمات و تسهيالت قرض الحسنه در قالب »كارگستري«؛ 

»كارگشايي«؛ »توانمندسازي« و... فراهم نمود.
معني لغوي وقف )wagf( »ايستادن«، »توقف كردن« 
و »نگه داشتن چيزي« مي باشد )دهخدا. 1373(. مفهوم 
فقهي وقف حبس عين ملك يا مال و آزاد گذاردن منفعت 
آن و مصرف مناب��ع آن در اموري كه واقف معين مي كند؛ 

مي باشد )الشهيداالول. 1411ق(. در قانون مدني نيز وقف 
به اين صورت تعريف شده است: »وقف عبارت است از اينكه 
عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.« )قانون مدني، 
ماده 55. 1385(. تعريف اقتصادي وقف را مي توان تغيير در 
كاربرد منابع، از مصرف نسل حاضر، به يك سرمايه گذاري 
مولد كه خدمات يا درآمدي براي مصرف نسل هاي آينده 

ايجاد مي نمايد، در نظر گرفت )بختياري. 1381(. 
سنت حس��نه وقف از دير باز در فرهنگ ايراني و اسالمي 
ريش��ه دارد و در گذشته هاي نه چندان دور منابع حاصل 
از وقف در مصارف خيريه، نوع دوس��تي، امداد رساني و... 
كاركردهاي بس��يار زيادي داشته اس��ت. در حال حاضر 
اگرچه به اس��باب و علل گوناگون، مقوله وقف از جايگاه و 
منزلت شايسته و بايسته خود دور افتاده است وليكن هنوز 
هم مي توان در جاي جاي كشور، موقوفات و رقبات فراواني 
را مشاهده نمود كه واقفين و خيرين آنها را از خود به يادگار 

گذاشته اند تا به مصارف خير مورد نظر برسد.
موضوعات مورد وقف، اش��كال و انواع مختلفي را ش��امل 
مي ش��ود نظير چاه آب و قنات، باغات و زمين هاي زراعي 

وكش��اورزي، زمين و ابنيه مس��كوني، تج��اري و اداري، 
وس��ايل نقليه، طال و جواهرات، معدن، كارخانه، كتاب و 
كتابخانه، فرش و وس��ايل خانه و... ك��ه براي مصارف عام 
خيريه يا خاص نظير ساخت و نگهداري مسجد، حسينيه، 
مهديه، حرم و بارگاه ائمه و امامزادگان، آرامگاه مش��اهير 
و...؛ ساخت و نگهداري مدرس��ه، كتابخانه، حوزه علميه 
و...؛ س��اخت و نگهداري بيمارس��تان و درمانگاه؛ ساخت 
و نگهداري گرمخانه، نوانخانه، س��راي س��المندان، شير 
خوارگاه، خوابگاه و...؛ تامين مخارج برگزاري مراسم دعا، 
عزاداري و جشن هاي مذهبي و...؛ رسيدگي به امور در راه 
ماندگان، ايتام و... وقف گرديده است. مديريت و راهبري 
موقوفات در گذشته توسط خلفا، پادش��اهان و درباريان 
صورت مي پذيرفت و در دوران جديد اداره موقوفات در قالب 
»وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه« و سپس »اداره 
كل اوقاف« و بعدها »سازمان اوقاف« و »سازمان حج و اوقاف 
و امور خيريه« و در نهايت »سازمان اوقاف و امور خيريه« 
تبلور يافته است وليكن وظايف سازمان مزبور محدود به اداره 
ادامه در صفحه 3 موقوفات عام و... 

مهرداد عبادپيمان  مولوي

علي حيدري

مصطفي اقليمااحمد اشتياقي

 كارنامه بهاري صدور پروانه ساختماني 
منتشر شد

رييس جمهور: 

 روند نزولي شاخص كل بورس تهران 
در اولين روز كاري هفته

 افت 48 درصدي تمايل 
به توليد مسكن در تهران

صفحه 5     صفحه 2    

صفحه 2    

 اجراي نادرست اصل 44 
 واگذاري سهام بدون انتقال مديريت 

را سبب شده است

سقوط ادامه دار 
بورس تهران

 آيا قيمت 
خودرو بازهم افزايش مي يابد؟ 

استفاده از اينترنت ماهواره اي 
 استارلينك، به اين زودي، به آساني 
و براي همه در ايران فراهم نيست

بررسي تغييرات قيمت خودروها در چند ماه گذشته 
نشان مي دهد، بازار خودرو بيشترين تاثير را نه از اخبار 
واردات خودرو و نه از قرعه كشي هاي برگزار شده در 
سامانه يكپارچه تخصيص خودرو گرفته است بلكه 
اين برجام و اخبار پيرام��ون آن بوده كه باعث اكثر 
تغيير قيمت ها در بازار خودرو بوده اس��ت. پيشتر 
زمزمه هايي در رابطه با افزايش قيمت خودرو درب 
كارخانه منتشر شده بود و گفته مي شد كه احتمال 
دارد در مهرماه خودرو در بازار هم با افزايش قيمت 
صفحه 7 را بخوانيد مواجه شود. برخي از...  

در حال��ي كه اكنون مانع تحري��م از پيش پاي ورود 
اينترنت ماهواره اي برداشته شده و اگر هيچ استثناي 
ويژه اي براي ايران در نظر گرفته نشود، اگر در داخل 
ايران كسي ديش و رسيور استارلينك را نصب كرده 
و به ترتيبي هزينه ماهان��ه آن را هم پرداخت كند، 
مي تواند به اينترنت دسترسي داشته باشد. اما حتي 
اگر در ايران هرگونه ارتباط اينترنتي قطع باشد. با اين 
حال، همچنان مشكالتي چون هزينه باال، تجهيزات، 
مجوز و امكان انتقال پول و تجهيزات اين ماهواره، به 
دشواري در ايران ممكن است.   صفحه 6 را بخوانيد

 آينده 
 بازار خودرو 
بدون برجام

 اما و اگرهاي 
اينترنت ماهواره اي 

1(مي گويند، ساختن ِچشم دولت به كيسه ماليات
و برپا كردن بس��يار 
دش��وار تر از وي��ران 
كردن و منهدم كردن 
است. شما براي ايجاد 
يك ساختمان بلند، 
نيازمند برنامه ريزي 
و طراح��ي و اجراي 
اصولي هس��تيد، اما همين س��اختمان را به 
راحتي از طريق يك تكان��ه مي توان منهدم 
كرد.  اين داستان اقتصاد ديجيتال كشور ما 
است كه دهه ها براي برپايي و نضج گرفتن آن 
زمان صرف شده، اما با يك اشتباه مسووالن 
در فيلترين��گ و مسدودس��ازي، ناگهان بر 
باد م��ي رود.  در اين ميان آقاي مس��وول به 
راحتي مي گويد، مس��دود شدن اينستاگرام 
مساله اي نيست، مردم كس��ب و كار خود را 
در اپليكيشن هاي داخلي برپا كنند! انگار كه 
برپايي كس��ب و كار آنالين به يك دكمه نياز 
دارد كه فشرده شود و بعد به راحتي برپا شود.  
براي ايجاد يك شغل )چه آنالين و چه عادي( 
سال ها زمان نياز است و به راحتي نمي توان به 
مردم گفت، قلمرويي كه در بستر اينستاگرام 
ايجاد كرده اند را به جاي ديگري منتقل كنند.

2( مدت هاست كه كارشناسان اقتصادي در 
خصوص ضرورت ت��ن دادن به واقعيت هاي 
علم اقتصاد س��خن مي گويند و از متوليان و 
تصميم گيران كش��ور پيروي از علم و اصول 
اقتصادي را خواستارند؛ اما متاسفانه نه تنها 
توجه��ي به اي��ن واقعيت ها نمي ش��ود بلكه 
اقتصاد در ايران ب��ه مثابه ابزاري براي تحقق 
مطالبات سياس��ي دس��تخوش تصميمات 
سياسي و غيركارشناسي است. امروز اقتصاد 
ديجيتال و مشاغل آنالين بخش قابل توجهي 
از حجم اقتصادي در كش��ورهاي مختلف را 
تشكيل مي دهند. الزمه رشد اين حوزه مهم، 
نوسازي زيرساخت هاي ارتباطي و تن دادن 
به سرمايه گذاري هاي بنيادين در اين حوزه 
اس��ت.  بسياري از كش��ورها در سطح جهان 
ممكن است با اعتراض، تجمع و انتقاد مواجه 
شوند، اما كمتر كشوري را مي توان پيدا كرد 
كه بالفاصله پس از وقوع هر انتقاد يا اعتراضي 
اق��دام به از مي��ان بردن هم��ه ظرفيت هاي 
تجميع شده خود طي دهه ها در حوزه اقتصاد 

ديجيتال كند.
3( اما اين گزاره در اقتصاد ايران رخ مي دهد، 
بدون اينكه كسي در خصوص آن توضيحي 
دهد. س��ال ها طول مي كش��د تا يك فرد يا 
ي��ك خان��واده ي��ك كس��ب و كار آنالين را 
س��اماندهي كنند.  دهه ها زمان نياز اس��ت 
تا از طري��ق نيازس��نجي و برنامه ريزي هاي 
گس��ترده مش��تري و مخاطب براي مشاغل 
آنالين پيدا كرد. اما ويران��ي و از ميان رفتن 
اين ش��غل به راحت��ي امكان پذير اس��ت، به 
سادگي فشردن يك دكمه و ايجاد فيلترينگ 
مي توان ميليون ها شغل در بستر اينستاگرام 
را يك ش��به نابود كرد و ده ه��ا ميليون نفر را 

بيكار ساخت.
4( به نظر مي رس��د، موضوعات سياس��ي و 
جناحي موضوعي به مرات��ب مهم تر از اصل 
اقتصاد ب��راي مديران ايراني اس��ت. راي به 
فيلترينگ نش��ان مي دهد ك��ه متوليان امر 
متوج��ه تبعات اين تصميم نيس��تند. بدون 
ترديد اين تصميم شاخص هاي اقتصادي را 
بيشتر در وضعيت نزول قرار مي دهد، بيكاري 
را وسعت مي بخشد و فقر را گسترش مي دهد.  
هر اندازه هم كه كارشناس��ان هشدار دهند 
باز هم براي كس��ي مهم نيست كه چه بر سر 
مشاغل ايراني در بستر آنالين مي آيد.  اي كاش 
مي شد، پاي درددل زنان و مرداني نشست كه 
معيشت خود را از اينستاگرام تهيه مي كردند 
اما ناگهان صبح از خواب بلند و متوجه شدند 
به دليل فيلترينگ بايد اين فضا را رها كنند.  
به نظرم ديگر وقت آن رسيده است كه به اين 
نوع برنامه ريزي ها پايان داده ش��ود. اقتصاد 
و اقتصاد ديجيتال نيازمند تداوم، نوس��ازي 
و س��رمايه گذاري است. سه گانه اي كه هرگز 
در فضاي تصميم سازي كشور به آن توجهي 

نمي شود.

مرتضي افقه

  مرثيه اي 
براي اقتصاد ديجيتال 

سامانه پيامكي
  روزنامه تعادل 

30005320



در ش��رايطي كه هنوز سرنوش��ت مذاكرات برجام و لغو 
تحريم ها مشخص نيس��ت، به نظر مي رس��د كه دولت 
همچنان حساب ويژه اي روي درآمدهاي مالياتي باز كرده 
است، حسابي كه البته بايد ديد در عرصه عمل تا چه حد 
قابليت اجرايي شدن دارد. اقتصاد ايران از چند دهه قبل و از 
زماني كه امكان برداشت و صادرات گسترده نفت به وجود 
آمد، به پول صادرات مربوط به آن وابس��ته ش��د و همين 
موضوع سبب شد كه تعداد زيادي از طرح ها و برنامه هايي 
كه به استفاده از ظرفيت هاي درآمدي پايدار مربوط مي شد 
ناديده گرفته شود. در چنين بستري حتي با وجود آنكه در 
دولت هاي مختلف بارها شعار استفاده از ماليات به عنوان 
يكي از اركان درآمدي مطرح ش��د اما در نهايت سهم اين 
درآمدها هرگز در اقتصاد ايران افزايش پيدا نكرد. جداي از 
آن، نبود تسلط قانوني براي اخذ ماليات باعث شده كه در 
جامعه اقتصادي ايران نيز اين فرهنگ كه پرداخت ماليات 
نبايد اجرايي شود ادامه پيدا كرده و همين موضوع سبب 
شده، گرفتن ماليات دشوار شود. در ابتداي سال جاري، 
پيگيري برخي سياس��ت هاي مالياتي از سوي دولت با 
نگراني و اعتراض برخي اصناف مواجه ش��د و در نهايت 
رييس جمهور اعالم كرد كه دولت بر اس��اس اعتماد به 
اصناف كار خود را دنبال خواهد كرد، موضوعي كه وزير 
اقتصاد نيز اخيرا بار ديگر به آن پرداخته است. وزير امور 
اقتصادي و دارايي گفت: با توجه به سر فصل مهم دولت 
مردمي كه اعتماد به فعاالن اقتصادي، توليدكنندگان و 
اهالي كسب و كار است از حدود ۴.۵ ميليون اظهارنامه 
مالياتي اشخاص حقيقي ارايه شده در كشور طي سال 
گذش��ته حدود ۳.۵ ميليون اظهارنامه مالياتي بدون 
رسيدگي و با اعتماد به موديان حقيقي مورد پذيرش 
قرار گرفته و قريب به يك ميليون از طريق موتور ريسك 
سازمان امور مالياتي و با تمركز به موديان پر خطر مورد 
بررس��ي قرار گرفته است. سيد احس��ان خاندوزي در 
خصوص تشكيل واحد رصد تورم اظهار كرد: همانطور 
كه مطلع هستيد در مجموع سياست هاي كالن دولت 
س��يزدهم مهار تورم يكي از اولويت هاي بس��يار مهم 
بوده كه بر اين اس��اس مقرر شده است كه اين موضوع 
به صورت ثاب��ت و هفتگي از طريق بانك مركزي رصد 
شود. در كميته رصد تورم تمام دستگاه ها مرتب حضور 
داشته و عوامل بي انضباطي پولي، مالي و بودجه اي باعث 
ايجاد تورم در جامعه، تخلف دستگاه ها، مسائل مربوط به 
كسري بودجه و... را رصد كرده و بانك مركزي گزارشي 

را به ستاد اقتصادي دولت ارايه خواهد داد.
وي در خصوص اجالس سراس��ري مديران مالياتي كل 
كشور در مش��هد افزود: در اين اجالس ضمن مروري بر 
عملكرد سازمان هاي امور مالياتي استان هاي مختلف و 
شناسايي نقاط قوت و ضعف اين سازمان ها در خصوص 
راهبردهاي مالياتي كشور در س��ال دوم دولت مردمي 

تصميماتي به صورت مشترك اتخاذ و ابالغ شد. با توجه به 
سر فصل مهم دولت مردمي كه اعتماد به فعاالن اقتصادي، 
توليد كنندگان و اهالي كس��ب و كار است از حدود ۴.۵ 
ميليون اظهارنامه مالياتي اش��خاص حقيقي ارايه شده 
در كشور طي سال گذشته حدود ۳.۵ ميليون اظهارنامه 
مالياتي بدون رس��يدگي و با اعتماد به موديان حقيقي 
مورد پذيرش قرار گرفته و قريب به يك ميليون از طريق 
موتور ريسك سازمان امور مالياتي و با تمركز به موديان پر 
خطر مورد بررسي قرار گرفته است. وزير امور اقتصادي و 
دارايي در خصوص سهولت دسترسي فعاالن كسب و كار 
و موديان مالياتي به مفاصاي مالياتي يا گواهي عدم بدهي 
مالياتي ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم بيان كرد: 
در اين خصوص مقرر شده است تا پايان پاييز امسال تمام 
گواهي ها به صورت الكترونيكي ابالغ شود كه اين مساله 
موجب كاهش هزينه ها و افزايش سرعت و دقت خواهد 
شد. با اين وجود تالش دولت براي افزايش درآمد مالياتي نيز 
ادامه دارد و در اين بين سازمان مالياتي، ماليات بر مجموع 
درآمد را به ش��كل جدي دنبال خواهد كرد. رييس مركز 
آموزش، پژوهش و برنامه ريزي مالياتي كشور توضيحاتي 
را درمورد طرح ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي 
ارايه كرد. مهدي موح��د درمورد طرح ماليات بر مجموع 
درآمد اش��خاص حقيقي توضيح داد: در اين طرح هر فرد 

ايراني يا هر فرد مقيم ايران كه داراي يك شناسه هويتي 
يكتا مانند شماره ملي يا شماره گذرنامه باشد، يك مودي 
بالقوه مالياتي است و هر نوع فعاليت اقتصادي را شروع كند 
و درآمدي داشته باشد، به يك مودي بالفعل مالياتي تبديل 
خواهد ش��د و به اتكاي اين موضوع امكان وصول ماليات 
فراهم مي شود. اولين ويراس��ت از اين اليحه انجام شده و 
براي ارزيابي هاي بعدي در اختيار وزارت اقتصاد قرار گرفته 
است. سازمان امور مالياتي نيز اصالحاتي روي آن انجام داده 
و در كميسيون اقتصادي هيات دولت درحال بررسي است.
وي ادامه داد: بنابراين اف��رادي ايراني كه مقيم خارج از 
كشور هستند يا خارجي هايي كه مقيم ايران هستند به 
اتكاي ش��ماره هويتي مي توانند به گونه اي مشمول اين 
ماليات شوند. البته اين موضوع به نوع فعاليت آنها بستگي 
دارد. ممكن است فردي كه ۱۰ سال پيش مهاجرت كرده 
است هم مشمول ش��ود، زيرا ممكن است فعاليت هايي 
كه انجام مي دهد با حوزه اقتصادي كشور مرتبط باشد. 
در اين راستا از مجموع درآمد فرد ماليات اخذ مي شود. 
رييس مركز آموزش، پژوه��ش و برتنامه ريزي مالياتي 
به اين س��وال كه مزاياي طرح ماليات بر مجموع درآمد 
چيست؟ پاسخ داد: اين طرح نه تنها افزايش درآمد ايجاد 
مي كند بلكه در راستاي تحقق عدالت مالياتي است. همه 
درآمدها از همه مجاري درآمدي فرد جمع مي ش��ود و 

يك ماليات يكپارچه اي دريافت مي كند و باالتر از آن پايه 
معافيت، مشمول ماليات مي شود. براي مثال فردي يك 
طالفروشي، يك سري سهام و يك سپرده بانكي دارد كه 
از آنها درآمد و س��ود كسب مي كند همه اين اقالم جمع 
مي ش��ود، معافيت پايه مي خورد و باالتر از معافيت پايه 
مشول ماليات بر جمع درآمد خواهد شد.موحد همچنين 
درمورد اينكه آيا هر خانوار بايد يك اظهارنامه مالياتي 
ارايه كند يا خير، توضيح داد: ممكن است شرايط اجراي 
اين طرح به گونه اي پيش نرود كه هر فرد يا خانواده يك 
اظهارنامه ارايه كند. ممكن است با توجه به اطالعاتي 
كه از خانوارها يا افراد وجود دارد بتوان اظهارنامه پيش 
فرض يا اظهارنامه اي از پيش تكميل شده تهيه كنيم. 
اگر اين اظهارنامه هاي از پيش تكميل شده براي افراد 
تهيه شود آنها را از اينكه خودشان اظهارنامه توليد كند 
بي نياز مي كند. با وجود اين پيگيري ها هنوز فاصله قابل 
توجهي ميان برنامه ريزي هاي كالن و آنچه در عمل رخ 
داده وج��ود دارد. در شرايطي كه هنوز معلوم نيست 
كه تا چه ميزان دسترس��ي به درآمدهاي نفتي در 
سال جاري ممكن خواهد بود، بايد ديد برنامه ريزي 
دولت براي اس��تفاده از منابع مالياتي تا چه اندازه 
اجرايي مي ش��ود و تيم دولت رييسي تا چه ميزان 

مي تواند به اجراي اين اهداف خود اميدوار باشد.

اقتصاد کالنسیاست ايـران2   Sun. October 2. 2022  2322   يكشنبه 10 مهر 1401    5 ربيع االول 1444  سال نهم    شماره

انتقام از خون شهداي سپاه و بسيج 
در دستور كار است

سرلشكر سالمي در پيامي شهادت پاسداران و بسيجيان 
حريم امنيت، سردار سيد حميدرضا هاشمي )معاون 
اطالعات سپاه سلمان استان سيستان و بلوچستان( 
و همرزمان ش��هيدش را تبريك و تس��ليت گفت. به 
گزارش سپاه نيوز؛ متن پيام سرلشكر سالمي فرمانده 
كل سپاه به اين شرح است:  شهادت مظلومانه پاسداران 
و بس��يجيان حريم امنيت، س��ردار رشيد اسالم سيد 
حميدرضا هاش��مي )معاون اطالعات س��پاه سلمان 
استان سيستان و بلوچس��تان( و همرزمان شهيدش 
محمد امين آذر شكر، سعيد برهان زهي ريگي و محمد 
امين عارفي در ميدان پرافتخار دفاع از امنيت و آرامش 
مردم فهيم و غيور زاهدان را به محضر مبارك رهبر عظيم 
الشأن انقالب اسالمي، آحاد ملت شريف و مجاهد ايران 
اس��المي به ويژه خانواده معظم آنان تبريك و تسليت 
عرض مي كنم.اين شهيدان عاليقدر به ويژه سردار شجاع 
و پاكباخته شهيد هاش��مي عمر با بركت خود را وقف 
خدمت صادقانه و عاشقانه به ملت و مملكت اسالمي به 
ويژه استان كهن سيستان و بلوچستان و صيانت از امنيت 
و آرامش مردمان اين منطقه نمودند كه شعاع درخشش، 
شكوه و عظمت آن براي هميش��ه ماندگار و راهنماي 
نسل هاي آينده استان و بلكه ايران عزيز خواهد بود. بر 
هوشمندي، هوشياري، بردباري و بصيرت مثال زدني 
يكايك زاهداني هاي مومن كه هميشه پيرو آموزه هاي 
پيامبر اعظم)ص( و پاسدار وحدت، اخوت و يكپارچگي 
بين مذاهب اس��المي هس��تند، درود مي فرستم و از 
همكاري و همراهي آنان با حافظان امنيت و نظم جامعه 
در لحظات حس��اس پس از واقعه تلخ و ناگوار اخير كه 
دست هاي پليد س��ردمداران نظام سلطه و استكبار به 
ويژه حاكمان رژيم تروريست پرور امريكا و دولت جعلي 
و جنايتكار صهيونيستي در فرماندهي تروريست هاي 
تجزيه طلب و بقاياي گروهك خائن، خبيث و تروريستي 
عبدالمالك ريگ��ي معدوم ديده مي ش��ود، خاضعانه 
قدرداني و سپاسگزاري مي كنم .مرزداران واقعي ايران 
اسالمي در منطقه راهبردي جنوب شرق به واقع شما 
مرزنشينان عزيز بلوچ و سيستاني هستيد كه رزمندگان 
حافظ امنيت به پشتوانه شما ضربات مهلك و ويرانگري 
را به اردوگاه شيطان و تروريست هاي جالد و خون آشام 
در اين ديار وارد مي سازند .انتقام از خون شهداي سپاه و 
بسيج و مردماني كه قرباني جنايت جمعه سياه زاهدان 
شدند را در دستور كار خود مي دانيم و به مردمان صبور 
و نجيب اين استان اطمينان مي دهيم راه سردار سرافراز 
شهيد حميدرضا هاشمي و ديگر شهيدان بخون خفته در 
مقابله فداكارانه و بي وقفه با توطئه هاي استكبار جهاني و 
تروريست هاي مزدور و اجير شده توسط سرويس هاي 
امنيتي بيگانه تا سر حد شهادت ادامه خواهد داشت.در 
پايان تاكيد مي شود، به فضل الهي پاسداران انقالب 
و بسيجيان دريادل منطقه، متحد و يكپارچه با ساير 
نيروهاي امنيتي، اطالعاتي، نظامي و انتظامي استان 
كه امنيت و آرامش مردم را خط قرمز خود مي دانند، 
هرگونه تهديد و خطر در اين مس��ير مب��ارك را با 

قاطعيت، صالبت و شجاعت پاسخ خواهند داد.

بايد در كشور
بستر اعتراض فراهم شود

يك عضو كميس��يون عمران مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد: ما معتقد هس��تيم كه بايد در كشور بستر 
اعت��راض فراهم ش��ود و م��ردم در چهارچ��وب قانون 
بتوانند نظرات مواف��ق و مخالف خ��ود را در خصوص 
روش هاي اجرايي و مس��ائل مطرح كنن��د اما مطالبه 
مردمي با اغتشاش تفاوت دارد.مجتبي يوسفي با اشاره 
به صحبت هاي اخير رييس جمه��ور با مردم و ضرورت 
ايجاد بستر مناسب براي شنيدن اعتراضات مردمي در 
چهارچوب قانون، بيان كرد: اين روزها ش��اهد هستيم 
كشورهايي نظير امريكا، انگليس و فرانسه نگران آزادي 
بيان در ايران شده اند. هيچ كس در جمهوري اسالمي 
مخالف ابراز عقيده و اعالم نظر صنوف و اقشار مختلف 
و همه كس��اني كه ممكن است نظر مخالفي نسبت به 
كاركرد برخي از دستگاه ها داشته باشند، نيست.وي در 
ادامه اظهار كرد: نظام اسالمي همواره در مقابل نظرات 
مخالف نيز نجابت نش��ان داده و در كنار مردم ايستاده 
است. اما چند نكته جالب است كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد. فقط در هفت سال گذشته ۳۰۰ زن توسط پليس 
امريكا كشته شده اند كه ۱۲۵ تن از آنها ظرف يك سال 
گذشته بوده اس��ت. هيچ كس��ي هم اعتراضي نكرده 
اس��ت. در انتخاباتي كه حدود دو سال پيش برگزار شد 
و بايدن و ترامپ به رقابت پرداختند، حس��اب توئيتري 
رييس جمهور مستقر به دليل اينكه مردم را به اغتشاش 
دعوت كرده بود بسته شد. بعد از آن هم به دليل دعوت 
مردم به شورش بازخواست شد.نماينده مردم اهواز در 
مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: در بحث اعتراضات 
سه اصل وجود دارد. نحوه اعتراض، مكان اعتراض و شكل 
اعتراض. اينكه مردم چگونه اعتراض خود را مطرح كنند 
و ساختارشكنانه نباشد. از سوي ديگر به اموال عمومي 
نيز خسارتي وارد نشود. اين قوانين درخصوص برگزاري 
اعتراضات در امريكا هم صدق مي كند. بريدن گلوي سرباز 
نيروي انتظامي يا آتش زدن آنها يا برداشتن چادر از سر 
ناموس مردم يا از بين بردن اموال عمومي به هيچ وجه قابل 
قبول نيست. تهيه يك آمبوالنس حداقل ۱۰ ميليارد 
براي كش��ور هزينه دارد. برخي از افراد يا س��لبريتي ها 
كه ادعا مي كنند كه به جاي اربعين يا مكه براي خريد 
آمبوالنس هزينه كنيد امروز چرا س��ردمدار اغتشاش 
شده اند؟يوسفي در ادامه خاطرنشان كرد: نظام اسالمي 
همواره شنواي پذيرش انتقادات مردم بوده است. اكنون 
هم افرادي كه به طريقي گول خوردند و اعتراض هايي در 
روزهاي اول داشته اما بعد صف خود را از اغتشاش جدا 
كردند، آزاد شدند. صف اغتشاشگر بايد از مردم مطالبه گر 
جدا ش��ود. مجلس نيز به اين موضوع توجه دارد. قانون 
احزاب و موضوعات مرتبط با مطالبات صنفي در مجلس 
دنبال مي ش��ود. خيلي از صنوف انتقاداتي داشتند و 
مطرح كردند. هم مجلس و هم دولت با نمايندگان آنها 
جلسه گذاشته و سعي كرده تا رضايت آنها را جلب كند. 

جنگ اوكراين و بحران بزرگ 
اقتصادي

صندوق بين المللي پول روز جمعه )۳۰ سپتامبر( اعالم 
كرد كه اختالالت جن��گ اوكراين در جريان غالت و 
كود، باعث بدترين بحران امنيت  غذايي از بحران مالي 
جهاني ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ شده است، به طوري كه حدود 
۳۴۵ ميليون نف��ر اكنون با كمبودهاي تهديدكننده 
زندگي مواجه هس��تند.يك مقاله تحقيقاتي جديد 
صن��دوق بين المللي پ��ول تخمين مي زن��د كه ۴۸ 
كشوري كه بيشتر در معرض كمبود موادغذايي قرار 
دارند، در س��ال هاي ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به دليل جهش 
ناگهان��ي قيم��ت موادغذايي و كود ناش��ي از جنگ 
روسيه و اوكراين، مجموعًا با افزايش ۹ ميليارد دالري 
صورت حساب واردات خود مواجه مي شوند.صندوق 
بين المللي پول گفت كه اين مورد، ذخاير بسياري از 
كشورهاي ش��كننده و متاثر از درگيري را كه در حال 
حاضر پس از يك بيماري همه گير و افزايش هزينه هاي 
انرژي با مشكالتي در تراز پرداخت ها مواجه هستند، 
از بين مي برد.كريس��تالينا جورجيوا، مدير صندوق 
بين المللي پول و ديگر مقامات صندوق بين المللي پول 
در يك پست وبالگي گفتند: ما تخمين مي زنيم كه فقط 
براي امسال، كشورهاي در معرض مشكالت بيشتر به ۷ 
ميليارد دالر براي كمك به فقيرترين خانواده ها براي 
مقابله با اين وضعيت نياز دارند. آنها گفتند كه جنگ 
بحران غذايي را بدتر كرده اس��ت كه از سال ۲۰۱۸ تا 
حدودي به دليل افزايش فراواني و شدت شوك هاي 
آب وهوايي و درگيري هاي منطقه اي اس��ت.صندوق 
خواستار افزايش س��ريع كمك هاي بشردوستانه از 
طريق برنامه جهاني غذا و ساير سازمان ها و همچنين 
اقدامات مالي هدفمند در كش��ورهاي آس��يب ديده 
براي كمك به فقرا شد اما اعالم كرد كه دولت ها بايد 
مبارزه با تورم را در اولويت قرار دهند.بر اساس گزارش 
رويترز، صندوق بين المللي پول، همچنين خواستار 
حذف ممنوعيت ه��اي صادرات موادغذايي و س��اير 
اقدامات حمايتي ش��د. اين صندوق همچنين اعالم 
كرد كه بهبود توليد و توزيع محصول، از طريق افزايش 
تامين مالي تجارت، براي مقابله با شوك فعلي قيمت 
موادغذايي نيز حياتي است. همچنين، سرمايه گذاري 
در كش��اورزي مقاوم در برابر آب وهوا، مديريت آب و 
بيمه محصوالت نيز براي مقابله با خشكسالي و ساير 
رويدادهاي آب وهوايي غيرقابل پيش بيني مورد نياز 
اس��ت.اوكراين يكي از پنج صادركننده غالت قبل از 
جنگ بود كه حدود ۱۵ درصد از صادرات جهاني ذرت 
و ۱۲ درصد از صادرات گندم را به خود اختصاص داده 
بود و از سرگيري محموله ها از بنادر درياي سياه تحت 
توافق با روس��يه تنها تا حدي كمب��ود را كاهش داده 
است، اما اين درگيري باعث كاهش توليد محصوالت 
كشاورزي آينده اوكراين مي شود. همچنين، روسيه و 

اوكراين صادركنندگان عمده كود بوده اند.

همكاري دولت و مجلس
براي محصوالت دانش بنيان

ريي��س فراكس��يون اقتصاد دانش بني��ان مجلس، 
همكاري ه��اي مجل��س و دولت بر اجرايي ش��دن 
آيين نامه هاي دانش بنيان را با تكيه بر تجاري سازي 
محصوالت دانش بنيان دانست و ادامه داد: مردم بايد 
اثر محصوالت دانش بنيان را در س��فره ها و زندگي 
خود احساس كنند، از اين رو تمركز ما در اين زمينه 
است. محسن دهنوي در حاشيه افتتاح سيزدهمين 
نمايش��گاه ايران نان��و ۱۴۰۱ در جم��ع خبرنگاران 
نمايشگاه نانو را افتخاري براي كشور دانست و افزود: 
پيش��رفتي كه كش��ور در حوزه نانو فناوري داشته، 
موجب مباهات است و به عنوان فردي كه تخصص نانو 
فناوري دارد، اعالم مي كنم كه موجب غرور ايرانيان 
خواهد بود.وي ادام��ه داد: ما در حوزه دانش بنيان ها 
هر چند در توليد عل��م و ثبت اختراع موفق بوده ايم، 
ولي در حوزه تجاري س��ازي عقب هستيم.دهنوي 
با اش��اره به تصويب قانون جهش توليد دانش بنيان، 
خاطرنشان كرد: دولت در تصويب آن اهتمام ويژه اي 
داشت و بيشتر آيين نامه هاي آن نيز مصوب و اجرايي 
شده و در حال حاضر تمركز خود را همكاري با دولت 
قرار داده ايم.رييس فراكسيون اقتصاد دانش بنيان 
مجل��س، اي��ن همكاري هاي مجل��س و دولت بر 
اجرايي شدن آيين نامه هاي دانش بنيان را با تكيه 
بر تجاري س��ازي محصوالت دانش بنيان ذكر كرد 
و ادامه داد: مردم بايد اثر محصوالت دانش بنيان را 
در سفره ها و زندگي خود احساس كنند؛ از اين رو 
تمركز ما در اين زمينه است.وي ابراز اميدواري كرد 
كه آن طور كه كشور در توليد علم و مفاهيم اصلي 
فناورانه موفق بوده است، در تجاري سازي نيز موفق 
باشد.دهنوي به اقدامات براي صادرات محصوالت 
دانش بنيان اشاره كرد و گفت: يكي از رمزهاي توليد 
محصوالت با كيفيت، توليد محصوالت صادراتي 
است، چون زماني محصولي صادراتي مي شود كه از 
كيفيت خوبي برخوردار باشد؛ از اين رو اگر توان خود 
را بر ارتقاي توان صادراتي متمركز كنيم، كيفيت 

مورد نياز براي محصوالت نيز تامين خواهد شد.

تورم يورو صعودي شد
ن��رخ تورم منطقه يورو در س��پتامبر ب��ه ۱۰ درصد 
رسيد. به گزارش اكونوميك، بر اساس گزارش اوليه 
يورواستات كه روز جمعه منتشر شد، نرخ تورم ساالنه 
در منطقه يورو )EA۱۹( در ماه سپتامبر به ركورد ۱۰ 
درصد رس��يد كه ۰.۹ واحد درصد نسبت به ماه قبل 
افزايش يافته است. برآورد مي شود نرخ تورم ساالنه 
انرژي به ۴۰.۸ درصد برسد. نرخ تورم مواد غذايي، الكل 
و دخانيات ۱۱.۸ درصد و قيمت كاالهاي صنعتي غير 
انرژي نيز ۵.۶ درصد افزايش خواهد يافت. پيش بيني 
مي شود كه نرخ تورم خدمات نيز به ۴.۳ درصد برسد. 
در ميان كشورهاي منطقه يورو، باالترين نرخ تورم 
ساالنه پيش بيني شده ۲۴.۲ درصد در ماه سپتامبر 
در استوني و كمترين آن، ۶.۲ درصد در فرانسه است.

برنامه ريزي تازه دولت براي افزايش درآمد

رييس جمهور: 

مشاور امنيت ملي كاخ سفيد: 

ِچشم دولت به كيسه ماليات

اجراي نادرست اصل 44 ، واگذاري سهام بدون انتقال مديريت را سبب شده است

به دنبال تحريم هاي بيشتر عليه ايران هستيم

رييس جمهور ايج��اد دبيرخانه ش��وراي عال��ي اجراي 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ در راستاي تحقق اين سياست ها 
و ايجاد ش��رح وظايف براي دس��تگاه ها، تدوين سازوكار 
قيمت گذاري و نيز تدوين آيين نامه براي اهليت سنجي 
را از جمله اقدامات ضروري براي تس��هيل و تسريع روند 
خصوصي سازي دانست.س��يد ابراهيم رييسي در اولين 
جلسه شوراي عالي اجراي سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ 
قانون اساس��ي در دولت س��يزدهم، پيام ها و اهداف مهم 
اجراي اين سياست ها را شتاب بخشي به رشد اقتصادي، 
شكستن انحصارها، ايجاد اشتغال و رونق توليد دانست و 
گفت: هدف اجراي سياست واگذاري بنگاه هاي اقتصادي 
دولت به بخش خصوصي تشويق مردم به سرمايه گذاري 
و توليد بود.رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد بررس��ي 
ش��ود چه ميزان از اه��داف اجراي سياس��ت هاي اصل 
۴۴ قانون اساس��ي در زمينه »تامين عدالت اجتماعي«، 
»گسترش مالكيت عمومي« و »ارتقاي كاري بنگاه هاي 
اقتصادي« محقق شده است، خاطرنشان كرد: اگر شوراي 
عالي اجراي سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي 
در زمان خودش تش��كيل و به وظايفش در زمينه تبيين 
سياست ها، خط مشي هاي ساالنه، نظارت بر اجراي قوانين، 
آسيب شناسي و آس��يب زدايي در روند واگذاري ها عمل 
مي كرد، شاهد انحرافات و ايجاد بدبيني ها و نارضايتي از 
ناظرين، مجريان و خريداران بنگاه هاي اقتصادي نبوديم.

رييسي به نواقص اجراي سياست اصل ۴۴ قانون اساسي 
در گذشته اشاره و تصريح كرد: در اين روند مديريت دولت 
كاهش پيدا نكرده، بلكه س��هام به ج��اي ديگري واگذار 
شده است؛ اگر چه بخشي از مالكيت از دولت جدا شده اما 

همچنان دولتي است.رييس جمهور با طرح پيشنهاد ايجاد 
دبيرخانه اي براي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ در راس��تاي تحقق سياست واگذاري بنگاه هاي 
اقتصادي و ايجاد ش��رح وظايف براي دس��تگاه ها در اين 
زمينه، اظهار داشت: اين دبيرخانه مي تواند زيرنظر وزارت 
امور اقتصادي و دارايي براي بهبود روند واگذاري ها تشكيل 
شود.رييس��ي با ابراز ناخرسندي از اينكه وقتي يك بنگاه 
يا ش��ركت دولتي در ليست واگذاري قرار مي گيرد پس از 
مدتي با اعمال نظر آن س��ازمان يا وزارتخانه از اين ليست 
خارج مي ش��ود، تاكيد كرد: در زمينه واگذاري ها اجراي 
درست قانون و سياست ها مالك باشد.رييس جمهور در 

مورد قيمت گذاري بنگاه هاي اقتصادي و ش��ركت هاي 
دولتي ب��راي واگذاري اظهار داش��ت: در مورد س��ازوكار 
قيمت گذاري باتوجه به اينكه كارشناسان عمومًا يك بازه 
قيمتي را مشخص مي كنند و نظرات متفاوتي در اين زمينه 
دارند، بايد يك ساز و كار واحد براي قيمت گذاري با حضور 
نمايندگان دستگاه هاي نظارتي در هيات واگذاري ايجاد 
شود تا آسيب هاي مربوط به آن كاهش يابد.رييسي با تاكيد 
بر اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار توسط دستگاه هاي 
اجرايي خاطرنشان كرد: دستگاه هاي جامانده در اجراي 
اين قانون توبيخ ش��وند.رييس جمهور با تشريح اهميت 
توجه به مساله اهليت س��نجي در واگذاري شركت هاي 

دولتي به بخش خصوصي، اظهار داشت: بايد مشخص شود 
مالك اهليت سنجي چيست، در اين زمينه نيازمند ايجاد 
يك آيين نامه براي تشخيص بهتر اين موضوع هستيم تا 
ديدگاه ها نسبت به سنجش اهليت به هم نزديك تر شوند. 
يكي از اقدامات هيات واگذاري نوشتن شاخص ها براي اين 
موضوع است.رييسي با تاكيد بر ضرورت ميدان دادن به 
تعاوني ها در اقتصاد كشور تصريح كرد: قانون، سياست ها 
و تاكيدات رهبر معظم انقالب در زمينه فعال سازي بخش 
تعاون است. اينكه به دليل تخلف چند تعاوني اين حوزه 
فعال نشود صحيح نيست و الزم است سهم تعاوني ها در 
اقتصاد حتما افزايش پيدا كند.وي وزارت امور اقتصادي 
و دارايي را هم مكلف كرد براي تحقق »منابع ۲۳۶ هزار 
ميلياردي در نظر گرفته شده از واگذاري ها« برنامه ريزي 
كرده و اموال مازاد را شناسايي و آنها را براي تامين منابع 
واگذار كند.رييس��ي تاكيد كرد: يكي از وظايف دولت 
توانمندس��ازي بخش خصوصي با ايجاد بس��تر ارايه 
تسهيالت و حمايت هاي حقوقي و قضايي است.در ابتداي 
اين جلسه وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان 
خصوصي سازي به شكل جداگانه گزارش هايي از آخرين 
وضعيت واگذاري ش��ركت هاي مشمول قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و نيز مشكالت 
و موانع پيش روي اجراي اين طرح از جمله شيوه و مرجع 
قيمت گذاري، تعيين تكليف ساختار و نيروي انساني 
ش��ركت ها در پروس��ه واگذاري، اصالحات ساختاري 
شركت هاي در نوبت واگذاري، امكان سنجي واگذاري 
مديريت شركت هاي دولتي به جاي واگذاري مالكيت، 

اهليت سنجي و نظارت پس از واگذاري ارايه كردند.

در ادام��ه سياس��ت هاي خصمان��ه واش��نگتن درقبال 
كش��ورمان، مش��اور امنيت ملي كاخ س��فيد گفت كه 
كشورش همچنان به دنبال اهدافي براي وضع تحريم هاي 
بيشترعليه ايران است.جيك ساليوان مشاور امنيت ملي 
كاخ سفيد در يك كنفرانس خبري به سواالتي پيرامون 
فوت مهسا اميني و واكنش ها نس��بت به آن و اينكه »آيا 
واشنگتن قصد اعمال تحريم هاي بيشتري عليه ايران در 
اين رابطه را دارد؟« پاسخ داد.بنابر گزارش وب سايت كاخ 
سفيد، ساليوان همچون ساير مقامات امريكايي در اظهارات 
خود به مداخله در امور داخلي ايران پرداخت و تاكيد كرد 
كه اياالت متح��ده از ناآرامي ها در ايران حمايت مي كند. 
وي افزود: ما همچنان در كنار آنها مي ايستيم - نه فقط در 

حرف، بلكه در عمل. وي در ادامه تصريح كرد: ما تاكنون 
چندين تحريم عليه نهادهاي ايراني به خاطر اين اقدامات 
آنها صادر كرده ايم و بله، ما همچنان به دنبال اهدافي براي 
اعمال تحريم هاي بيشتر )عليه ايران( خواهيم بود.مشاور 
امنيت ملي امريكا همچنين در پاسخ به سوالي درباره اين 
ادعا كه ايران پهپادهاي خود را در اختيار روسيه قرار داده 
است تا از آنها در جنگ اوكراين استفاده كند، با تكيه بر اين 
ادعا تصريح كرد: ما تحريم هايي را در رابطه با پهپادهاي 
ايران وضع كرده ايم و به عالوه به دنبال روش هاي اضافي 
براي كاهش ظرفيت ايران براي توليد و سپس فروش اين 
نوع سيستم ها به روسيه هستيم. ما به كار روي آن ادامه 
خواهيم داد.جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي امريكا مدتي 

پيش نيز در يك كنفرانس خبري مدعي شده بود، ايران در 
حال آماده سازي براي تحويل صدها پهپاد داراي قابليت 
حمل سالح به روسيه براي استفاده در جنگ اوكراين است.

مشاور امنيت ملي امريكا مدعي شده بود، »اطالعاتي در 
دس��ت داريم كه نشان مي دهد ايران در حال آماده شدن 
براي آموزش نيروهاي روس در اين زمينه است.«پس از 
اين ادعاي ساليوان، چند مقام دولتي ديگر امريكا از جمله 
رييس سازمان سيا نيز بر اظهارات او صحه گذاشتند.ناصر 
كنعاني، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در پاسخ به 
سوال خبرنگاران درباره اظهارات مشاور امنيت ملي امريكا 
درباره فروش فناوري هاي نوين ايراني به روسيه، تصريح 
كرد: سابقه همكاري هاي ميان جمهوري اسالمي ايران 

و فدراسيون روسيه در حوزه برخي فناوري هاي نوين به 
پيش از آغاز جنگ در اوكراين بر مي گردد و در مقطع اخير 
هيچ تحول خاصي در اين ارتباط رخ نداده است.سخنگوي 
وزارت ام��ور خارجه افزود: موضع جمهوري اس��المي 
ايران در قبال جنگ اوكراين كامال روش��ن است و بارها 
بصورت رسمي اعالم شده است.كنعاني در ادامه افزود: 
ادعاي مقام امريكايي در حالي است كه امريكا و اروپايي ها 
سال ها است كش��ورهاي اشغالگر و متجاوز از جمله در 
منطقه غرب آس��يا را به انباري از س��الح هاي كشنده 
متنوع خود تبديل كرده اند كه قطعاً بدون اين تسليحات، 
ت��داوم بيش از هفت دهه تجاوز، جنايت و اش��غالگري 

صهيونيست ها در سرزمين هاي اشغالي ممكن نبود.



روزگذش��ته بازار ارز و به خصوص دالر شاهد ركورد هاي 
جديدي بود. قيمت دالر كه روز پنجشنبه وارد كانال ۳۲ هزار 
توماني شده بود، ديروز بيش از ۸۰۰ تومان افزايش قيمت 

داشت و به ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومان رسيد. 
بازار ارزروز گذشته با افزايش قيمت دالر كار خود را آغاز كرد و 
عرضه سنگين بازارساز هم نتوانست مانع افزايش قيمت اين 
ارز شود. گزارش هاي ميداني نشان مي دهد قيمت دالر به 
۳۳ هزار و ۱۵۰ تومان رسيده است. پيش از اين عنوان شده 
بود كه اگر قيمت دالر مرز ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان را رد كند، 
روند افزايشي آن ادامه دار است. دالر ديروز اين مرز را رد كرد 
و حاال پيش بيني ها بيانگر اين است كه روند قيمت افزايشي 
اس��ت. مگر اينكه بازارس��از قوي تر از گذشته حاضر شود. 
اگرچه روند قيمت دالر در روزهاي گذش��ته صعودي بود، 
اما به گفته حميدرضا جيهاني، كارشناس بازار مالي ليست 
جديد تحريم هاي امريكا عليه ش��ركت هاي پتروشيمي 
سيگنال افزايشي به قيمت دالر داده و سبب افزايش آن شد.

  ورود دالر به كشور سخت شد؟
اين كارشناس بازار مالي در گفت وگو با تجارت نيوز گفت: 
تحريم هاي جديد امريكا شركت هايي را نشانه گرفته كه 
محصوالت پتروشيمي ايران را به چين، هند و امارات صادر 
مي كردند. يكي از مهم ترين ش��ركت هاي ارزآور ما يعني 
شركت »صنايع ش��يميايي ايران« كه زيرمجموعه بانك 
صنعت و معدن است، در اين ليست قرار دارد و اين مساله 
نشان مي دهد كه روند ورود ارز به كشور با مشكل بيشتري 
مواجه مي شود. همين مساله به بازار سيگنال افزايش قيمت 
داده است. اما به گفته اين كارشناس، افزايش تحريم ها تنها 
عامل افزايش دهنده قيمت دالر نيست. چون بازار ارز ما از 
چندين مولفه اثر مي گيرد. يكي ديگر از اين مولفه ها، تراز 
تجاري اس��ت. تراز تجاري شش ماهه ايران هفته گذشته 
منتشر شد. اين گزارش نشان مي دهد كه ميزان واردات از 
صادرات پيشي گرفته است و تعادل منابع ارزي بر هم خورده 
است. البته اين كارشناس مي گويد االن به لحاظ ارزآوري و 

منابع بلوكه شده قبلي وضعيت به گونه اي است كه ما مشكلي 
در تامين ارز نداريم و حتي بانك مركزي توانسته قيمت دالر 
را مهار كند. چون وضعيت منابع ارزي بانك مركزي فعال 
خوب است. جيهاني مي گويد مجموع سيگنال هايي كه به 
بازار ارز مي رسد به گونه اي است كه نشان مي دهد ورود دالر 
به كشور احتماال با مشكل مواجه مي شود و قيمت دالر تحت 
تاثير اين اخبار آماده افزايش بود. اما بازارساز با تزريق سنگين 
ارز به بازار مانع اين جهش شده است. فعال منابع ارزي بانك 
مركزي در شرايط خوبي است و با كمك اين منابع جلوي 

افزايش قيمت دالر را گرفته است.
روز جمعه رسانه ها خبر دادند كه بانك مركزي براي كنترل 
قيمت دالر، ۱۰۰ ميليون دالر توافق��ي با نرخ ۳۰ هزار و 
۸۵۰ تومان به بازار تزريق كرده تا بتواند قيمت را مهار كند. 
اين ميزان تزريق ارز، ۱۰ برابر متوسط معامالت روزانه در 
بازار توافقي است. به نظر مي رسد بانك مركزي با عرضه 
س��نگين دالر در اين بازار قصد دارد نرخ ارز را در كريدور 
فعلي مديريت كند. دولت رييسي تاكنون سه بار تجربه 
دالر باالي ۳۲ هزار تومان را داشته و باالترين ركورد، دالر 
۳۳ هزار توماني بود. اما هر بار با رشد قيمت اين ارز، اخبار 
برجامي، بازار را كنترل مي كرد و دالر به محدوده پايين تر 
مي رسيد. جيهاني تاكيد مي كند كه از منظر تكنيكال كانال 
۳۲ هزار توماني ب��راي ادامه روند صعودي قيمت دالر در 
نيمه دوم سال كانال بسيار مهمي است. يعني اگر دالر از اين 
كانال عبور كند كار دولت براي مهار آن دشوار مي شود. تا 
پيش از اين دولت با اخبار برجامي بازار را كنترل مي كرد. اما 
حاال اخبار منتشر شده بن بست مذاكرات را تاييد مي كند. 
خبري كه مي گويد شايد در نيمه دوم سال دولت نتواند با 
استفاده از اين اخبار بازار را مهار كند. در نتيجه بايد به ديگر 
شيوه ها متوسل شود. ديگر كارشناسان هم معتقدند منابع 
ارزي بانك مركزي در شرايطي نيست كه در نيمه دوم سال 
جاري آماده ارزپاشي قوي در بازار باشد و براي همين اين 
احتمال وجود دارد كه قيمت دالر در نيمه دوم سال مسير 

متفاوتي را  با نيمه اول طي كند.

  سكه از ۱۵ ميليون تومان گذشت
بعد از افزايش قيمت دالر، طال و سكه هم گران شد. قيمت 
طالروز گذشته به يك ميليون و ۳۷۶ هزار تومان رسيد و 
س��كه مرز ۱۵ ميليون تومان را رد ك��رد و به ۱۵ ميليون و 
۲۴۰ هزار تومان رسيد.  قيمت طال ديروز به يك ميليون و 
۳۶۴ هزار تومان رسيده و به نظر مي رسد به تناسب افزايش 
قيمت دالر، طال هم گران شد. اين در حالي است كه قيمت 
طال روز چهارشنبه به كانال يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
بازگشته بود. قيمت سكه امامي هم روزگذشته ۱۴ ميليون 
و ۹۵۰ هزار تومان بود اما در لحظه تنظيم اين گزارش به ۱۵ 
ميليون و ۲۴۰ هزار تومان رسيده است. افزايش قيمت سكه 
تنها مربوط به سكه امامي بود و قيمت نيم سكه ۸ ميليون 
و ۲۵۰ هزار تومان و قيمت ربع سكه ۵ ميليون و ۲۵۰ هزار 
شده است. با وجود افزايش قيمت سكه تمام، قيمت ربع و 
نيم سكه هيچ تغييري نكرد. حباب سكه تمام ديروز به دو 
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد. حباب نيم سكه هم يك 
ميليون و ۸۵۳ هزار توم��ان بود. باالترين حباب هم طبق 

معمول به ربع سكه تعلق دارد كه دو ميليون تومان است.

  پيش بيني قيمت طال و سكه
اما پيش بيني ها درباره آينده طال و سكه چه مي گويد؟ قيمت 
جهاني طال در حال كاهش است. اما قيمت اونس طال روز 
گذشته ۱۲ دالر گران شد و به قيمت ۱۶۶۲ دالر رسيد اما 
امروز با اندكي كاهش، با قيمت هزار و ۶۶۰ دالر معامله شد. 
اما علي رغم كاهش قيمت جهاني، طال در ايران گران شد. 
اين مساله به اين دليل اس��ت كه قيمت طال بيش از آنكه 
تحت تاثير قيمت جهاني آن باشد، تحت تاثير قيمت دالر 
بازار آزاد است. قيمت دالر در بازار آزاد در حال افزايش است. 
رس��انه ها گزارش داده اند كه بازار ساز حدود ۱۰۰ ميليون 
دالر با نرخ توافقي به بازار تزريق كرده تا بتواند قيمت دالر را 
مهار كند. اما موفق نبوده است. اگرچه كارشناسان مي گويند 
بازار آماده رشد قيمت بيشتري بود و دولت مانع آن است. 
اما با توجه به قيمت دالر روند قيمت طال هم افزايشي به نظر 

مي رسد. كارشناسان بازار طال مي گويند اگر روند قيمتي 
دالر ادامه داشته باشد، قيمت سكه هم براي معامله گران 
جذاب مي شود و آنها وارد اين بازار مي شوند. اما برخي ديگر 
به حباب دو ميليوني سكه تمام اشاره مي كنند و مي گويند 
با توجه به حباب ۱۸ درصدي بازار، احتمال ورود معامله گران 
به اين بازار كم است. چراكه به گفته اين گروه، خريد سكه 
تنها زماني جذاب است كه حباب يك رقمي شود و به زير 

۱۰ درصد برسد.

  كشتي آراي: قيمت ها هيجاني است
در پ��ي افزايش قيمت ها در بازار ط��ال و ارز، طبق تأكيد 
كشتي آراي هم اكنون قيمت ها در بازار هيجاني است و 
حباب سكه نيز به يك ميليون و ۶۵۰هزار تومان افزايش 
يافته است. محمد كش��تي آراي در گفت وگو با تسنيم 

درباره وضعيت بازار طال و سكه در روز جاري، اظهار داشت: 
درحالي كه قيمت جهاني طال در هفته گذشته سير نزولي 
داشت از روز پنجشنبه با تحوالت سياسي منطقه، قيمت 
اونس جهاني با افزايش همراه ش��د و با ۱۷ دالر افزايش 
هفتگي ب��ه ۱۶۶۲ دالر در روز جاري رس��يد. وي با بيان 
اينكه با توجه به بحث مذاكرات، قيمت ارز مجدداً از روز 
پنجشنبه صعودي شده و به كانال ۳۲ هزار تومان افزايش 
يافته است، گفت: بنابراين با افزايش قيمت جهاني طال و 
قيمت دالر در بازار داخلي، قيمت طال و سكه امروز شنبه با 
افزايش همراه شده است. به گفته كشتي آراي، قيمت سكه 
طرح قديم با حدود ۴۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۳ ميليون 
و ۷۰۰ هزار تومان، قيمت سكه طرح جديد با ۳۵۰ هزار 
تومان افزايش به ۱۴ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان، نيم سكه 
با ۱۵۰ هزار تومان افزايش به ۸ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان، 

ربع سكه نيز با ۱۵۰ هزار تومان افزايش به ۵ ميليون و ۱۵۰ 
هزار تومان رسيده اس��ت. وي با اعالم اينكه »هم اكنون 
قيمت سكه گرمي نيز ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان است«، 
گفت: قيمت طالي آب شده با ۱۰۰ هزار تومان افزايش 
به ۵ ميليون و ۹۲۰ هزار تومان، طالي ۱۸عيار نيز از يك 
ميليون و ۳۱۵ هزار تومان به يك ميلي��ون و ۳۶۷ هزار 
تومان رسيده است. اين فعال بازار طال و جواهر تأكيد كرد 
كه افزايش قيمت ها و افزايش تقاضا در بازار باعث افزايش 
حباب سكه شده است؛ بر همين اساس نيز حباب سكه 
با ۲۰۰ هزار تومان افزايش نس��بت به پنجشنبه به يك 
ميليون و ۶۵۰ هزار تومان رسيده است. او با تأكيد بر اينكه 
قيمت ها در بازار هيجاني است، گفت: به نظر مي رسد با 
تعطيلي بازار جهاني و قيمت ارز در بازار داخلي، قيمت طال 

و سكه فعاًل در همين محدوده با نوساناتي همراه باشد.
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قيمت سكه از 15 ميليون تومان گذشت 

عبور دالر از كانال سخت قيمتي

امكان سنجي استفاده از سازوكار »وقف« جهت »تامين مالي خرد« براي توانمندسازي اقشار ضعيف
 نيز موقوفات خاص فاقد متولي بوده وصرف نظر از اداره 
موقوفات، فقط »كمك مالي در زمينه تبليغ و نشر معارف 
اس��المي از محل عايدات موقوف��ات« در زمره وظايف 
سازمان مزبور قرار گرفته است، كه به نظر مي رسد مصارف 
مزبور به اين نوع فعاليت بيشتر از محل موقوفات عام صورت 
مي پذيرد. ولي نكته حائز توجه اينكه س��ازمان مزبور در 
زمينه »امور خيريه« كه در عنوان سازمان هم قيد شده 
است، فعاليت محسوس و قابل توجهي ندارد و اين وظيفه 
و ماموريت خطير در محاق ساير وظايف و فعاليت هاي 
جاري سازمان ياد شده به ويژه بقاع متبركه و فعاليت هاي 
قرآني قرار گرفته است يا حداقل از ديدگاه مردم اينچنين 

به نظر مي آيد. 
به هر تقدير و به دليل عدم تبيين و تعبيه سازوكارهاي 
الزم به منظور ايجاد زمينه مشاركت تمامي آحاد جامعه 
)حتي افراد داراي درآمد متوسط و پايين( در وقف و فقدان 
طرح ريزي مكانيسمي براي اينكه افراد بتوانند به صورت 
انفرادي و با پرداخت هر ميزان سهم الشركه و قدرالسهمي 
در حد توانايي و بضاعت خود، در شكل گيري موقوفه اي 
با هدف انجام امور خيريه مشاركت نمايند. فلذا در حال 
حاضر اينگونه تلقي مي ش��ود كه وق��ف فقط مربوط به 
متمولين و طبقات درآمدي باالي جامعه است. به بيان 
ديگر ساخت يا واگذاري يك ملك به عنوان يك موقوفه 
براي مدرسه، مسجد، درمانگاه و... به صورت انفرادي از حد 
توان بسياري از افراد جامعه خارج است و سازوكار »وقف 
جمعي يا گروهي« با احصاء و جمع آوري منابع كوچك 
افراد خير متعلق به طبقات متوسط و پايين جامعه كه قصد 

وقف دارند، در حال حاضر فراهم نيست. 
به همين اعتبار حجم وقف عام )كه تعيين نوع مصارف 
ناش��ي از عوايد موقوفه، در اختيار سازمان متولي اوقاف 
است( به ميزان وقف خاص )كه نوع مصارف ناشي از عوايد 
موقوفه توسط واقف تعيين شده است و از يد سازمان متولي 
اوقاف خارج است( كمتر بوده و تعداد موقوفات مطلقه )كه 
درآمد آن در اختيار متولي است و حسب تشخيص هزينه 
مي نمايد( نسبت به موقوفات غير مطلقه )كه نحوه مصرف 
آن در وقفنامه قيد شده و متولي مكلف به انجام عين آن 
است( كمتر اس��ت و از همه مهم تر اينكه آن طور كه در 
وظايف سازمان اوقاف و امور خيريه نيز مستند است، بخش 
اعظم عوايد مربوط به موقوفات، صرف نگهداري و توسعه 
موقوفه و به ويژه هزينه هاي اداري، مالي و پرسنلي مربوط 
به سازمان متولي است و در نتيجه، وظيفه مندي مشخص 
و معيني براي اينكه بخشي از عوايد ناشي از موقوفات به 
ويژه در وقفيات عام و مطلقه، صرف تامين نيازهاي اقشار 

ضعيف و نيازمند جامعه شود، وجود ندارد.
به ه��ر تقدير در حال حاضر عموم م��ردم فكر مي كنند 
فقط دهك هاي باالي درآمدي و ثروتمندان مي توانند يا 
مي بايستي واقف باشند و طبقات متوسط از اين موهبت 
محروم و مبري هستند و براي وقف مستطيع نيستند، در 
حالي كه بايستي اين امكان فراهم شود تا هر انسان خيري 
با هر بضاعتي بتواند بخشي از مال يا اموال خود را وقف كار 

خير مورد نظر خود نمايد.
از طرفي ما نتوانستيم اين سنت حس��نه را به مقوله اي 
روزآمد و مدرن تبديل نماييم و اين امكان را فراهم كنيم 
كه بتوانيم مبالغ ن��ازل و اموال كوچك را در غالب وقف و 
براي مصارف خير جذب نماييم. بدين ترتيب بس��ياري 
فكر مي كنند تنها افرادي كه به تنهايي توانايي ساخت 
يك موقوفه )بيمارستان، دانش��گاه، درمانگاه، مسجد، 
مدرسه و...( را دارند يا كساني كه چند خانه و ملك دارند، 
مي توانند يكي از آنها را وقف كنند. ولي افراد متوسط اگر 

مثاًل بخواهند مبالغ كوچكي را وقف امر خيري نمايند اين 
كار امكان پذير نيست.

در هر حال بنظر مي رسد بايس��تي راه حلي براي خارج 
كردن وقف از حالت اشرافي مختص ثروتمندان خارج و 
آن را به ميان عموم مردم برد و مكانيسمي فراهم كرد تا هر 
يك از آحاد جامعه بتواند هر ميزان از درآمد، سرمايه يا مال 
و اموال خود را كه مايل بودند، وقف امر خيرمورد نظر نمايند. 
زمينه سازي اجرايي و فرهنگ سازي براي ايجاد »موقوفات 
مش��اركتي« يا »وقفيات جمعي و گروه��ي« مي تواند 
اين سنت حس��نه را از محاق خارج سازد و ظرفيت ها و 
قابليت هاي عظيم آن را در خدمت كمك به محرومان و 

مستمندان قرار دهد.
اين باور عمومي وجود دارد كه وقف چيزي، شبيه حج و 
مربوط به دهه هاي باالي سني است و براي افراد جوان و 
ميانسال تعريف نشده است. اين باور از آنجا نشأت مي گيرد 
كه مردم همواره شاهد بوده اند كه قدرتمندان و متمولين 
پس از پنجاه س��الگي به فكر كار خير و به جاي گذاشتن 
باقيات صالحات و ايجاد موقوفات مي افتند و بعضاً موقوفات 
مربوط به افرادي از طبقات باالي اجتماعي اس��ت كه در 
زمان كهولت سن يا در حال احتضار، احساس مي كنند 
كه فرزن��دان به آن ها توجه الزم را مب��ذول نمي دارند يا 
اين حدس و گمان در آنها تقويت مي شود كه در صورت 
زمين گير شدن و وداع گفتن با دار فاني، ماترك آنها صرف 
اموري مي شود كه مورد رضايت آنها نيست. فلذا به فكر وقف 

مال و اموال خود مي افتند.
چه بسا برخي افراد با اين تلقي كه در صورت فوت آنها و به 
هنگام انحصار وراثت، بخش قابل توجهي از اموال آن ها به 
عنوان ماليات بر ارث به دولت تعلق خواهد گرفت يا باعث 
اختالف در بين خانواده )همسر و فرزندان، مادر و پدر و ساير 
وراث( مي شود يا به عنوان مال مجهول المالك و متروكه به 
دولت مي رسد. در اواخر عمر يا پس از بروز بيماري العالج 
و از كار افتادگي، نسبت به وقف تمام يا بخشي از مايملك 
خود اقدام مي نمايند. به همين دليل است كه وقفنامه ها 

قرابت زيادي با وصيتنامه ها دارد.
در هر حال آنچه رايج و معمول اس��ت، اينكه بسياري از 
وقفيات مش��روط به فوت واقف يا فوت همسر وي بوده و 
باعث ايجاد اين تلقي شده است كه واقف جوان يا ميانسال 
نداريم و متأس��فانه نتوانسته ايم با بروزرساني اين سنت 
حسنه كه در گذشته كاركرد هاي بسياري براي تأمين 
اقشار ضعيف و نيازمند داشته، اين امكان و شايقه را فراهم 
كنيم كه وقف را براي زندگي و زندگان بخواهيم و جوانان و 

ميانساالن را نيز ترغيب به انجام اين سنت نماييم.
يكي از مشكالت مبتال به مقوله وقف كه تبعات و عواقب 
زيادي در پي داشته و باعث كم اقبالي نسبت به آن يا كم 
تأثيري كاركردهاي آن شده است، عدم تناسب و سازگاري 
برخي موضوعات و مصارف وقف نامه ها با ش��رايط و نياز 
روز جامعه يا عدم توجه آن ها به نيازهاي روزمره اقش��ار 
ضعيف و نيازمند مي باشد. به طور مثال در حال حاضر در 
برخي مناطق كشور بيمارستان ها و درمانگاه هاي موقوفه 
مازاد بر نياز منطقه مشاهده مي شود كه واقف و مقامات 
و مسووالن محل به دنبال راه اندازي آن هستند و در اين 
ارتباط حتي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
يا سازمان هاي بيمه گر براي پذيرش مديريت و راهبري آن 
و تأمين هزينه هاي جاري مربوطه فشار مي آورند و بعضًا 
ظرفيت ها و تجهيزات موجود در آنها مازاد بر نياز منطقه 
و خارج از س��طح بندي مي باش��د. در حالي كه در همان 
مناطق نياز مبرمي به مدرسه وجود دارد و كودكان آنها 
بلحاظ عدم دسترسي به مدرسه، دچار فقر و محروميت 

مي شوند و قس عليهذا.
يكي از آسيب هاي ديگر موجود  درباره مقوله وقف به ويژه 
در موقوفات خاص و غيرمطلقه، اين است كه در گذر زمان 
موضوع وقفنامه از سازگاري و امكان پذيري الزم با شرايط 
روز برخوردار نيس��ت يا با توجه به بروز نيازهاي جديد يا 
مشكالت حاد اقشار ضعيف و نيازمند، پاسخگو نيست )به 
عنوان مثال وقف آب انبار يا حمام عمومي در زمان گذشته 
بسيار مفيد و اثربخش بوده، ولي در حال حاضر موضوعيت 
ندارد.( و هنوز نتوانستيم براي اين امر راهكاري بينديشيم تا 
بتوان وقف را در خدمت نيازهاي اساسي و اولويت دار قاطبه 
مردم به ويژه افراد و اقشار نيازمند قرار بدهيم و اين انعطاف 
را ايجاد كنيم كه متناسب با نيازهاي روز و اولويت دار مردم 

نيازمند از محل عوايد موقوفات هزينه كنيم.
اگر چه وقف يا هنجار ها و سنت هاي مشابه با آن در تمدن 
ايراني و نيز در ساير اديان به ويژه اديان الهي وجود داشته 
و نمونه هاي بسيار زيادي را مي توان در ادب و تاريخ ايران 
و نيز پيشينه اديان موصوف يافت و ليكن اين طرز تلقي 
كه وقف مختص مسلمانان است و سازمان اوقاف و امور 
خيريه صرفا موقوفات مربوط به مسلمانان را تمشيت و 
تدبير مي كند يا بدين علت كه در وظايف سازمان مزبور 
آمده اس��ت كه عوايد حاصل از موقوفات بايستي صرف 
اعتالي فرهنگ اسالمي شود، باعث شده كه ما نتوانيم از 
تمام ظرفيت ها و قابليت هاي سنت حسنه وقف براي جلب 
نظر متدينين ساير اديان و به ويژه ايرانيان مقيم خارج از 
كشور استفاده كنيم. اگر بتوانيم مقوله وقف را عموميت 
ببخشيم و تالش كنيم سازوكاري فراهم كنيم براي اينكه 
عوايد حاصل از وقف، مستقيما در خدمت تامين معيشت 
و سالمت و رفع مشكالت مردم نيازمند مورد نظر واقفين 
قرار بگيرد، مي توانيم تمام ايرانيان و حتي افراد غيرايراني 
كه قصد خير داش��ته و مي خواهند چيزي را وقف كنند، 

براي رفع نيازها و حوائج مردم جذب كنيم.
چه بسيارند ايرانيان خارج از كشور كه به هر دليل و بنا بر 
مالحظاتي با سازمان اوقاف و امور خيريه زاويه دارند، ولي 
دل در گروي تمدن ايران و ايرانيان داشته و دل آنها براي 
كشورش��ان يا حتي مردمان بومي منطقه خود )محله، 
شهر يا روستاي محل تولد( مي تپد و مي خواهند بخشي 
از مال و اموال خود را براي ايجاد رفاه و تأمين س��المت و 
معيشت مردم منطقه مورد نظر اختصاص بدهند وليكن 
بنا بر مالحظات موصوف از وقف اموال و امالك خود پرهيز 
مي كنند و صرفا آن را براي ساختن بيمارستان و درمانگاه 
و نظاير آن صرف مي كنند، در حالي كه مردم آن منطقه 

نيازهاي اضطراري و مهم تري دارند.
در حال حاضر با توجه به اينكه غالبا در موقوفات خاص، 
متولي تعيين شده و متوليان هر موقوفه براي خود سازمان 
اداري خاص خود تشكيل مي دهند. به لحاظ عدم وجود 
صرفه جويي در مقياس و بروز ديوان ساالري و بروكراسي، 
بخش اعظ��م عوايد حاص��ل از موقوفه، ص��رف تأمين 
هزينه هاي اداري و تشكيالتي سازمان متولي آن مي شود 
و وجوه مازاد مورد نياز جهت انجام موضوع وقف يا صرف 
امور خيريه شكل نمي گيرد. فلذا در چنين حالتي تمام 
تالش متولي مصروف تحصيل عوايد بيشتر براي ارتزاق 
سازمان متولي مي شود و در بهترين حالت، عوايد موقوفه 
تنها صرف توسعه بنا و امالك موقوفه مي شود و منبع قابل 
توجهي براي رس��يدگي به امور محرومان و مستمندان 

شكل نمي گيرد.
در ارتباط با موقوفات خاص و غيرمطلقه كه در گذر زمان 
از موضوعيت خارج مي ش��وند يا به لحاظ قدمت بنا و... 
نياز به بازسازي و نوسازي دارند، از يك طرف نگهداشت 

يا تجديد بناي عين موقوفه امكان پذير نيست و از سوي 
ديگر براي »تبديل به احس��ن« موقوفه ش��رايط و لوازم 
صعب و پيچيده اي بايستي فراهم شود و برا ي اين منظور 
مي بايست احكام شرعي مربوطه متناسبا به روزرساني 

مي شد كه نشده است.
بالموضوع شدن موضوعيت وقفنامه يا مجهول التوليه 
شدن موقوفات نيز يكي ديگر از مشكالت و آسيب هاي 
مقوله وقف در جامعه امروزي است كه در نتيجه يا موقوفات 
متصرف پيدا مي كند يا سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 
اداره آنها را به عهده مي گيرد يا ش��هرداري ها متولي آن 
مي شوند و بروز اين مساله باعث كم اقبالي مردم به انجام 

وقف مي شود.
آنچه از آسيب شناس��ي پديده وقف در اي��ران مي توان 
نتيجه گرفت اين اس��ت كه اين پديده به  شدت نيازمند 
روزآوري و تغيير ديدمان است و بايستي بتواند نقش ها 
و كاركردهاي خود را با ش��رايط روز جامعه وفق بدهد و 
مي بايست سازوكاري را براي تامين مالي خرد از طريق 
وقف جهت انجام امور خيريه فراهم س��اخت. به همين 
سبب ايده شكل گيري موسسه وقفي با دو حوزه كاري در 
بخش منابع شامل حوزه وقفي كالن )با هدف جذب منابع 
مالي يا موقوفات ثروتمندان( و حوزه وقفي خرد )با رويكرد 
تامين مالي خرد و جذب منابع قليل طبقه متوسط جامعه( 

قابل طرح و امكان سنجي است: 
جامعه هدف مورد انتظار موسسه وقفي )طرح استطاعت 
پذير كردن وق��ف( در حوزه وقف امالك و مس��تغالت 

عبارتند از: 
خانواده هايي كه قصد دارند ام��الك خود را وقف كنند 
وليكن نياز دارند تا قبل از فوت در امالك خود س��كني 
گزينند يا از عوايد آن بهره مند باش��ند، خانواده هايي كه 
واجد چندين فقره امالك و مس��تغالت هستند و قصد 
كار خي��ر دارند، افراد و خانوارهاي��ي كه قصد وقف دارند 
وليكن توان مالي ايجاد يك موقوف��ه به  صورت كامل را 
ندارن��د و مي خواهند به صورت مش��اركتي به امر وقف 
بپردازند، خانوارهاي تك سرپرس��ت، خانواده هاي فاقد 
فرزند، خانواده هايي كه فرزندان آنها مقيم خارج از كشور 
هستند، خانواده هايي كه فرزندان آنها از تمكن مالي بسيار 
بااليي برخوردارند و نيازي به ارث و ماترك والدين ندارند، 
خانواده هايي كه فرزندان آنها از رسيدگي به والدين خود 
استنكاف مي ورزند و خانواده هايي كه امالك مسكوني 
گرانقيمت دارا هستند ولي در تامين هزينه هاي جاري 

خود ناتوان هستند.
در حالت اول اين طرح افراد، امالك و مس��تغالت خود را 
نزد موسسه وقفي به صورت مشروط و مقيد وقف مي كنند 
تا پس از فوت آنها به تملك موسسه وقفي درآيد و عوايد 
حاصل از آن براي اهداف و مصارفي كه واقف تعيين كرده، 

از طريق موسسه هزينه شود.
 در حالت دوم اين طرح، به منظور برقراري مستمري كه 
در قالب نظام چند اليه تامين اجتماعي براي اليه هاي بيمه 
مازاد و مكمل )مضاعف( تعريف مي شود، افراد امالك و 
مستغالت خود را نزد موسسه وقفي، امانت مي گذارند و 
بر اساس ارزيابي قيمت ملك، تا مادامي كه در قيد حيات 
هستند مستمري ماهانه دريافت مي كنند و پس از فوت، 
امالك و مستغالت موصوف به تملك موسسه در مي آيد. 
به عبارت ديگر تسهيالت مالي را به  صورت قسطي دريافت 
مي كنند و بازپرداخت آن پس از فوت آنها به صورت يكجا 
با تملك ملك توسط موسسه صورت مي پذيرد و از منظر 
احتمال ميزان مستمري پردازي )مدت متغير بر اساس 
طول زندگي از زمان انعقاد قرارداد( اين طرح را مي توان 

نوعي بيمه عمر و سرمايه گذاري يا بيمه عمر و پس انداز 
يا به عبارتي »بيمه عمر و تسهيالت مستمري« ناميد.

و در حالت سوم افراد سپرده هاي بانكي خود را به وقف نزد 
موسسه وقفي مي گذارند تا از محل رسوب سپرده هاي 
موصوف به افراد نيازمند تسهيالت پرداخت شود يا از محل 
عوايد حاصل از آنها، كمك بالعوض به نيازمندان صورت 
بپذيرد و در حالت چهارم افراد سپرده هاي بانكي خود را به 
وقف نزد موسسه وقفي مي گذارند تا پس از فوت آنها، مانده 
سپرده از طريق موسسه وقفي صرف انجام كار خير شود 
و در نهايت افراد مي توانند مبالغ خرد و كوچك خود را نزد 
موسسه وقفي بسپارند تا با تجميع آنها، نسبت به احداث 

موقوفات يا انجام كار خير مورد نظر اقدام شود.
همچنين براي تعالي بخشي مقوله وقف پيشنهاد مي گردد 
كه از محل عوايد حاصل از امورات خيريه و فعاليت هاي 
نيكوكارانه مورد نظر واقفين موصوف در زمينه تسهيالت 
قرض الحسنه اشتغال، ازدواج، مسكن، تحصيل و... سامان 
مي يابد كه اين نوع كمك ها بيش��تر جنبه كارگستري، 

كارگشايي و توانمندسازي دارد.
اين قبيل مشتريان مي توانند به موسسه وقفي اجازه  بدهند 
كه در صورت فوت آنها، تمام يا بخشي از آخرين موجودي 
آنان در بانك، مربوط به موسسه وقفي تعلق گرفته و نوعي 
وقف دائم تلقي  شود تا عوايد حاصل از آن در امور خيريه 

نظير اعطاي تسهيالت قرض الحسنه صرف شود. 
به بيان ديگر، صرفنظر از وقف اموال منقول )نقد، انواع پول 
و شبه پول، طال و سكه و...( مي توان اين امكان را فراهم كرد 
كه افراد امالك و مستغالت )زمين، مسكن و...( خود را نزد 
موسسه وقف كنند تا قبل يا پس از فوت آنها، عوايد حاصل 
از آن صرف امور خير شود. همچنين مي توان امكاني فراهم 
كرد كه در ازاي وقف امالك و مستغالت تا زمان فوت واقف، 
مبلغي به عنوان مستمري به وي پرداخت شود و پس از 
فوت ملك به تملك موسسه براي انجام امور خيريه درآيد.

به اين  ترتيب وقف اس��تطاعت پذير ش��ده و به متن 
زندگي مردم مي آيد و حتي در بين طبقات متوس��ط 
و پايين امكان پذير مي شود و همچنين منابع حاصل 
از موقوف��ات نيازهاي ج��اري و روزم��ره محرومان و 
نيازمندان را پوشش مي دهد و موسسه وقفي به عنوان 
متولي و امين موقوفات افرادي تلقي خواهد شد كه قبل 
از مرگ و با نيت وقف، مال و اموال خود را نزد موسسه 
وقفي به وديعه نهاده اند و نيز واسطه خير افرادي خواهد 
شد قصد وقف منابع مالي خرد و كوچك خود براي انجام 

كار خير را دارند.
چه بس��ا افراد خير و نيكوكاري كه قصد وقف دارند ولي 
مال و اموال مورد نظر آنها به تنهايي براي س��اخت يك 
موقوفه )مسجد، مدرس��ه، درمانگاه، بيمارس��تان و...( 
كفايت نمي كن��د. در چنين حالتي موسس��ه وقفي، به 
عنوان كارگزار و مباش��ر مشتريان خير و نيكوكار خود با 
جمع آوري اموال وقفي كوچك و پراكنده واقفان نسبت 
به احداث موقوف��ات مورد نياز جامعه اق��دام مي نمايد. 
موسسه وقفي راه حلي است براي رفع برخي از كاستي ها 
و نارسايي هاي موجود در ارتباط با سنت وقف و باعث احيا 
و بازيابي نقش و كاركردهاي آن مي گردد. وجود موقوفات 
متروكه، مجهول التوليه و بالاستفاده يا موقوفاتي كه در 
گذر زمان موضوعيت خود را از دست داده اند و تبديل به 
احسن آنها نيز دچار مضايق و محدوديت هايي است و به 
ويژه عدم تطابق موضوع موقوفات با نياز روز تنگدستان و 
نيازمندان از جمله آسيب هاي فراروي مقوله وقف است، 
كه با شكل گيري موسسه وقفي پيشنهادي بسياري از اين 

نواقص و كاستي ها مرتفع خواهد شد.

به  طور عرفي و معمول جهت احص��اي عوايد حاصل از 
موقوفات، بايستي متولي يا افراد امين و خبره اي ساماندهي 
ش��وند تا اراضي، امالك، مس��تغالت و اماكن تجاري و 
مسكوني و... موقوفه را اجاره داده و مبالغ اجاره را دريافت 
كنند تا برابر نيات واقفان و شرايط مندرج در وقفنامه ها در 
موضوعات تعيين شده از سوي واقف هزينه شود، بهترين 
ابزار براي انجام اين عمليات با توجه به تنوع و پراكندگي و 
تخصصي بودن امور مرتبط مي تواند، شكل دهي موسسه 
وقفي پيشنهادي باشد كه با كمترين هزينه هاي سربار به 
انجام اين مهم بپردازد و مكانيسم هاي طراحي شده در 
بانك مزبور به گونه اي خواهد بود كه موقوفات آن هيچ گاه 
با مشكالتي از قبيل متروكه شدن، بالاستفاده و بالموضوع 
شدن و مجهول التوليه شدن و... )كه در حال حاضر مبتال 

به موقوفات سنتي قديمي است( مواجه نخواهند شد.
مراحل كلي تاسيس موسسه وقفي پيشنهاد عبارتند از: 

۱- تعدادي از اشخاص حقيقي و حقوقي با وقف بخشي 
از مال و اموال مورد نظر خويش، براي تاس��يس موسسه 
وقفي به عنوان هيات موسس )در شرف تاسيس( اقدامات 
اوليه جهت تاسيس موسسه مزبور و اخذ مجوزات الزم 
از مبادي ذيربط به ويژه سازمان اوقاف و امور خيريه را به 

عمل مي آورند.
تبصره ۱: در اين مرحله بايس��تي يك مجوز خاص براي 
شكل دهي موسسه وقفي از مبادي ذي ربط نظام اخذ شود 

و انحصار اين روش به موسسه وقفي موصوف اعطا شود.
تبصره ۲: همچنين بايس��تي فرآيند وقف سپرده هاي 
بانكي و امالك در قالب اين موسس��ه ازطريق اخذ مجوز 
با انعقاد تفاهمنامه به تاييد بانك مركزي رسيده و به همه 

بانك ها ابالغ شود.
۲- هيات موسس پس از فراهم شدن مقدمات تاسيس 
موسس��ه مزبور، با اعالم عمومي پذيره نويس��ي س��هام 
وقفي يا اوراق مش��اركت وقفي تمامي آحاد جامعه را كه 
عالقه مند به مشاركت در اين اقدام خداپسندانه هستند، 
دعوت مي نمايد تا به عنوان واقف در تاس��يس موسسه 
وقفي مس��اعدت كنند. اين امكان ب��راي واقفين مزبور 
فراهم مي شود تا عالوه بر اموال منقول و وجوه نقد، طال 
و مسكوكات، اسباب و اثاثيه بتوانند ابنيه و مراكز تجاري 
و اداري خود را جهت تاسيس شعب موسسه وقفي، وقف 

نمايند.
۳- موسسه وقفي از منظر هيات موسسان و نيز دارندگان 
س��هام و اوراق پذيره وقف��ي يا اوراق مش��اركت وقفي، 
غيرانتفاعي و تابع قوانين و مقررات موضوعه از جمله ماده 

۵۸۴ قانون تجارت خواهد بود.
۴- پس از تاسيس موسسه وقفي و آغاز عمليات اجرايي 
آن، طيفي از سپرده هاي وقفي در بانك ها براي موسسه 
تعريف مي شود اعم از سپرده وقفي براي اعطاي تسهيالت 
ازدواج، اشتغال، وديعه مسكن، خريد و ساخت مسكن، 
هزينه هاي درماني و... كه واقفين وجوه خود نزد بانك ها را 
نزد موسسه وقفي به وديعه و امانت بگذارند )مشابه وجوه 
اداره شده( و موسسه وقفي اجازه يابد از محل آنها يا عوايد 

حاصله تسهيالت بپردازد.
۵- شبكه اي از معتمدين محلي و افراد امين كه مي توانند 
از بين واقفين انتخاب شوند، موسسه وقفي را در زمينه 
شناسايي و معرفي يا تاييد اضطرار و اولويت افراد نيازمند 
براي دريافت تسهيالت موسس��ه، همياري و همراهي 

خواهند نمود.
تبصره: موسس��ه مي تواند فرآين��د نيازمنديابي فعال 
را از طريق س��ازمان هاي خيريه موجود يا س��من هاي 

)NGO-ها( مورد اعتماد خود به انجام برساند.

ادامه از صفحه اول



ش��اخص كل بورس تهران در اولين روز كاري هفته روند 
نزولي داشت و با كاهش بيش از 15 هزار واحدي به محدوده 
يك ميليون و 330 هزار واحدي رسيد. شاخص هم وزن نيز 
به محدوده 386 هزار واحدي رسيد و ارزش معامالت روز 
اخير دو هزار و 268 ميليادر تومان و بيش از 578 ميليارد 
تومان نقدينگي از بازار سرمايه خارج شد.  شاخص فرابورس 
هم شاخص كل با 197 واحد عقب نشيني به رقم 18 هزار 
و 164 واحد رس��يد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران 
987 هزار ميليارد تومان شد.ارزش بازار پايه در فرابورس 
339 هزار ميليارد تومان ش��د، معامله گران روز گذشته 
در فرابورس ايران بيش از 3.1 ميليارد سهام، حق تقدم و 
اوراق مالي در قالب 143 هزار فقره معامله و به ارزش 5407 
ميليارد تومان دادوستد كردند. ديروز نماد معامالتي نيروي 
برق دماوند بيشترين اثر افزايشي بر شاخص فرابورس را                            
داشته و نمادهاي آرياساسول، پتروشيمي زاگرس، پااليش 
نفت شيراز، پتروشيمي تندگويان، فرابورس ايران و سنگ 
گهر زمين بيشترين اثر كاهش��ي بر شاخص فرابورس را                            
داشتند روز شنبه اغلب سهامداران فروشنده بودند و 578 
نماد منفي و 64 نماد مثبت در بازار سرمايه داشتيم. ديروز 
نمادهاي خودرو، خساپا، خگستر، شپنا، دانا، شبندر، كاال، 
شستا وشتران بيشترين ارزش معامالت را به خود اختصاص 
دادند.حقيقي در جريان معامالت ديروز حدود 580 ميليارد 
تومان از بازار خارج كردند؛ به بيان ديگر حقيقي ها حدود 
26 درصد ارزش معامالت خرد از بورس خارج كردند كه 
بيشترين ميزان از ابتداي سال محسوب مي شود. »خودرو« 
با 31 ميليارد تومان، »بپاس« با 21 و »خساپا« با 20 ميليارد 
تومان بيش��ترين خروج پول حقيقي را ثب��ت كردند. در 
نقطه مقابل، »خديزل« با 9، »وسالت« با 4، »ميهن« با 2 
ميليارد تومان بيشترين بيشترين ورود پول حقيقي را ثبت 
كردند.»خودرو و س��اخت قطعات« با 90 ميليارد تومان، 
»محصوالت شيميايي« با 60 و »فرآورده هاي نفتي« با 55 
ميليارد تومان بيشترين خروج پول حقيقي را ثبت كردند.

  هم بستگي دالر و بورس به كجا رسيد؟
همان گونه كه در گزارش هاي پيش��ين گفته شد، دالر و 
بورس يك همبس��تگي متوازني دارند، يعني با افزايش 
قيمت دالر بورس نيز رون��د صعودي خود را آغاز مي كند 
و با كاهش قيمت دالر نيز روند بورس كاهش��ي مي شود. 
اين روند هميشه با يك تاخير يك روز تا يك ماهه در بازار 
سرمايه وجود داشته است؛ اما اين روزها بورس نسبت به 
افزايش قيمت دالر واكنش مثبت نشان نمي دهد و به نوعي 
مي توان گفت بازار سهام نسبت به افزايش يا كاهش قيمت 
دالر واكنش منفي نش��ان مي دهد. برخي از كارشناسان 
و تحليلگران مي گويند كه به دليل كمبود نقدينگي بازار 
سرمايه نمي تواند واكنش درستي نسبت به وقايع نشان دهد. 
به عقيده اين افراد اگر ميزان پول موجود در بازار س��رمايه 
افزايش يابد، دالر نيز مي تواند تاثير درست و مثبتي روي 
بازار سرمايه داشته باشد. ولي گروه ديگري از كارشناسان 
اينگونه فكر نمي كنند و عقيده دارند كه مسائل مهم تري از 
قيمت دالر در بازار س��رمايه وجود دارد و بورس نمي تواند 
به مس��ائل جزيي همانند قيمت دالر واكنش نشان دهد. 

به هرحال قيمت دالر يك��ي از مولفه هاي مهم  تاثيرگذار 
روي بازار سرمايه است و مي تواند در بلندمدت سودآوري 
صنايع را افزايش يا كاهش دهد. از سوي ديگر قيمت دالر 
در بازار آزاد نيز روند صعودي به خود گرفته و ديروز تا سقف 
32 هزار و 750 تومان رسيد. درست است بازار سرمايه با 
دالر نيمايي معامله مي شوند اما دالر بازار آزاد نيز واكنش 
بسزايي در روند معامالت دارد و سهامداران و فعال بازار به 
صورت هيجاني نسبت به قيمت اين ارزش واكنش نشان 
مي دهند.  به طور كلي اين انتظار وجود دارد كه افزايش 
قيمت دالر نيمايي، بورس روند صعودي خود را آغاز كند. 
البته اكنون ريسك هاي سيستماتيك تاثير بسزايي در 
بازار دارند و با وجود اين ريسك ها و ساير مشكالت دالر 

بازار سهام نمي تواند با اين سيگنال رشد كند.

  تحريم هاي جديد
شبكه س��ي جي تي ان چين شامگاه پنجشنبه گزارش 
داد، وزارت خزانه داري امريكا 10 شركت و يك نفتكش 
به بهانه دخال��ت در خريد و ف��روش محصوالت نفتي 
و پتروش��يمي ايران تحريم كرد. همچنين رسانه هاي 
غرب��ي از اعمال تحريم ها عليه صادرات نفت ايران خبر 
داده بودند.  خبرگزاري رويترز گ��زارش داد كه وزارت 
خزانه داري تحريم هايي عليه يك س��ري از شركت ها 
وضع كرده كه به گفت��ه اين وزارتخانه در فروش صدها 
ميليون دالر فرآورده هاي پتروش��يمي و نفتي ايران به 
جنوب و ش��رق آس��يا دخيل بودند.طبق بيانيه وزارت 
خزانه داري امريكا، اين اقدام كارگزاران و ش��ركت هاي 

پيشرو ايراني در امارات متحده عربي، هنگ كنگ و هند 
را هدف قرار داده است.در اين ميان آنتوني بلينكن وزير 
امورخارجه امريكا نيز مدعي شد كه واشنگتن 2شركت 
مستقر در چين را به علت دور زدن تحريم هاي فروش 
نفت و محصوالت پتروشيمي ايران، تحريم كرده است. 
به گفته كارشناسان اين تحريم ها تاثير بسزايي در روند 
بورس دارد و دليل سرخ پوشي ديروز بورس نيز اعمال 
تحريم هاي جديد عليه ايران بوده است. تحريم هاي نفتي 
و صنايع پتروشيمي مي تواند در ميان مدت و بلندمدت 
به زيان بورس تمام ش��ود و نقدينگي موجود در بازار را 
كاهش و انگيزه سهامداران را نيز كمتر از گذشته مي كند. 

  تحريم ها چه تاثيري روي پتروشيمي ها 
دارد؟

بر اساس گزارشات منتشر شده قيمت نفت در چند روز 
اخير روند كاهشي داشته است و اين موضوع يك سيگنال 
منفي براي بورس تهران باشد. طبق گزارش تجارت نيوز، 
راي اينكه به اهميت تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران 
پي ببريم، بهتر اس��ت نگاهي آماري به شرايط صادراتي 
ايران در سال هاي گذشته داشته باشيم. يعني مدتي كه 
ايران وارد دوره جديد تحريم هاي امريكا و پاره شدن برجام 
توسط دونالد ترامپ، رييس وقت جمهوري امريكا، شد. 
آخرين گزارش رسمي گمرك از تجارت خارجي ايران به 
پنج ماهه ابتدايي سال جاري مربوط مي شود. اين گزارش 
نش��ان مي دهد در بازه زماني مورد اشاره چين، امارات و 
هند در كشورهاي عمده صادراتي به ترتيب در رتبه هاي 

اول، سوم و پنجم قرار دارند.گرچه آمار دقيقي از صادرات 
محصوالت پتروشيمي در س��ال جاري وجود ندارد، اما 
آخرين گزارش رسمي به داده هاي سازمان توسعه تجارت 
بازمي گردد كه نش��ان مي دهد در س��ال گذشته گروه 
»پتروش��يمي و پايه نفتي« با ارزش صادراتي حدود 12 
ميليارد دالري در صدر كاالهاي صادراتي ايران قرار دارد. 
بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است صادرات 
اين محصوالت در سال جاري به 15 ميليارد دالر برسد. 
حال با كنار هم قراردادن اين داده ها و گزاره ها مي توان به 
اهميت تحريم هاي جديد امريكا پي برد. به نظر مي رسد 
كاخ سفيد هم با علم به اين داده ها پازل تحريم هاي خود 
را كامل كرده است. اياالت متحده با شناسايي شركت هايي 
كه در سال هاي اخير واسطه دورزدن تحريم هاي نفتي و 
پتروشيمي ايران بوده اند، به صورت نقطه زن صادرات ايران 
را هدف قرار داد.چنانكه چهار شركت تحريم شده در چين، 
دو شركت در امارات و يك شركت در هند فعال هستند. 
همچنين دو شركت در ايران و يك شركت با پرچم پاناما 
در حال دورزدن تحريم ها بودند. بر همين اساس انتظار 
مي رود كه صنايع پتروش��يمي فعال در بورس نيز روند 
كاهش��ي را تجربه كند. چرا كه با كاهش صادرات روبرو 
مي  شوند و اين كاهش مساوي با كاهش سودآوري صنايع 
و شركت ها است. درنتيجه اين تحريم ها سودآوري صنايع 
را در بلندمدت كاهش مي دهد و صنايع را با زيان مواجه 
مي كند. اما اگر مذاكرات به نتيجه برسد و تحريم ها 
كاهش يابد اين س��ناريوها از بين رفته و بورس در 

ميان مدت به صورت واقعي صعودي مي شود.
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ابالغ آيين نامه اجرايي ساز و كار 
صندوق هاي سرمايه گذاري

ايرنا| آيين نامه اجرايي ساز و كار و نحوه خريد و انتخاب 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري قابل معامل��ه در بورس و 
هزينه هاي مرتبط با آن در راستاي اجراي قانون حمايت از 
خانواده و جواني جمعيت با امضاي معاون اول رييس جمهور 
ابالغ شد. در اجراي تكاليف مقرر در ماده )11( قانون حمايت 
از خان��واده و جواني جمعيت و نيز بند )ر( تبصره )2( ماده 
واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور درخصوص خريد 
واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
به ازاي تولد هر فرزند كه از ابتداي سال 1400 متولد مي شود 
و تعيين س��از و كار و نحوه خريد و انتخاب صندوق هاي 
مذكور و هزينه هاي مرتبط با آن، هيات وزيران آيين نامه 
اجرايي مربوط را به تصويب رس��اند. به موجب آيين نامه 
فوق، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به منظور 
آگاهي والدين متولدين در مورد خريد واحد سرمايه گذاري 
از طريق اعتبار اعطا شده توسط دولت، اطالع رساني الزم را 
از طريق رسانه هاي جمعي به ويژه از طريق سرويس چاپار 
س��ازمان تنظيم مقررات راديويي و پنجره ملي خدمات 
دولت هوشمند و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، 
انجام دهد.همچنين سازمان بورس موظف است راهنماي 
چگونگي خريد واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق هاي 
س��رمايه گذاري را تهيه و در اختيار س��ازمان ثبت احوال 
قرار دهد و س��ازمان ثبت احوال كشور نيز موظف به ارايه 
راهنماي چگونگي خريد واحدهاي س��رمايه گذاري در 
تمامي ش��عب خود به ولي قانوني متولدين هنگام صدور 
شناسنامه خواهد بود. براس��اس آيين نامه مذكور، بانك 
ملي ايران و پست بانك ايران به عنوان بانك عامل تعيين 
مي ش��وند و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است، 
براساس انتخاب والدين نوزاد در پنجره ملي خدمات دولت 
هوشمند، مشخصات هويتي نوزاد را براي افتتاح حساب 
بانك عام��ل به صورت الكترونيكي و روزانه ارس��ال كند. 
مبلغ تخصيص يافته به هر نوزاد در سال 1400 معادل 10 
ميليون ريال است و اين مبلغ در سنوات بعد به ميزان نرخ 
تورم ساالنه اعالمي مركز آمار ايران افزايش مي  يابد، مگر 
آنكه در قانون بودجه س��االنه براي آن سال مبلغ خاصي 
معين شده باشد. شايان ذكر است، در اجراي بند )ر( تبصره 
)2( قانون بودجه س��ال 1401، اين مبلغ براي متولدين 
س��ال 1401، برابر 15 هزار ميليارد ريال است. همچنين 
به موجب اين آيين نامه، شركت سپرده گذاري مركز اوراق 
بهادار و تسويه وجوه موظف است واحدهاي سرمايه گذاري 
كه خريد آنها توس��ط كارگزاري اعالم شده را تا ارايه سند 
ازدواج يا پايان 24 سالگي متولدين بلوكه كند. در صورت 
فوت متولد پيش از 24 سالگي، واحدهاي سرمايه گذاري 
آزاد و به وراث قانوني تعلق مي گي��رد. در صورتي كه ولي 
قانوني هر ي��ك از متولدين مايل به جابه جايي واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق هاي س��رمايه گذاري باشد، بايد 
همزمان سفارش خريد واحدهاي سرمايه گذاري جديد و 
فروش واحدهاي سرمايه گذاري قبلي را به كارگزاري ارايه 
كند و كارگزاري موظف است پس از دريافت سفارش هاي 
مذكور، درخواست آزادس��ازي واحدهاي سرمايه گذاري 

بلوكه شده را به شركت سپرده گذاري ارايه دهد.

چرا با محدوديت هاي اينترنت 
بورس تعطيل نشد؟

باش�گاهخبرنگاران| با آغ��از اعتراضات در كش��ور 
محدوديت هاي اينترنتي براي كنترل شرايط موجود اعمال 
شد. بسياري از سهامداران بر اين عقيده بودند كه بايد با اين 
محدوديت ها، معامالت بورس هم متوقف مي شد. قانون در 
اين باره چه مي گويد؟ مرتضي شهيدي كارشناس حقوقي 
بازار سرمايه در اين باره گفت: در آيين نامه، مصاديق شرايط 
مختلف اضطراري آورده شده و مرجع تصميم گيري نيز 
در يك سطح خود سازمان بورس و در سطح ديگر شوراي 
عالي بورس در نظر گرفته شده است. او ادامه داد: در رابطه 
با ش��رايط فعلي قطعي اينترنت بايد گفت همه افراد به 
اينترنت داخلي دسترسي دارند، اگر دسترسي مختل بود 
مي شود شرايط را اضطراري تلقي كرد، ولي عمال در شرايط 
فعلي همه افراد به سامانه هاي معامالتي دسترسي دارند. 
اين كارشناس حقوقي بازار سرمايه مي گويد: در خصوص 
ش��رايط اضطراري بايد به ماده 32 قانون بازار سرمايه و 
دستورالعملي اش��اره كرده كه 6 ماده و سه تبصره دارد. 
در بخش اول اش��اره مي شود كه سازمان بورس مجاز 
اس��ت در صورت وقوع ش��رايطاضطراري در راستاي 
حمايت از حقوق سرمايه گذاران و حفظ بازار شفاف، 
دستور تعطيلي يا توقف بازار را صادر كند. ماده سه اين 
دستورالعمل به شرايط اضطراري اشاره دارد. او گفت: 
در يكي از ماده ها آمده وقوع رويداد هاي غيرمترقبه از 
قبيل سيل، زلزله، آتش سوزي، شرايط بد آب و هوايي، 
ناآرامي هاي اجتماعي، عمليات تروريستي، جنگ يا هر 
واقعه ديگري كه امكان ارايه خدمات معامالتي يا تسويه 
را براي بورس غير ممكن كند، اضطراري تلقي مي شود.

پذيره نويسي صندوق جديد
در بورس

صندوق تضمين مفيد كه از سوي سبدگردان مفيد ارايه 
شده اس��ت، از نوع صدور و ابطالي است و هر واحد آن با 
مبلغ پايه يك هزار تومان از ديروز 9 مهر ماه پذيره نويسي 
مي شود.سقف حجم واحدهاي ارايه شده در پذيره نويسي 
500 ميليارد تومان خواهد بود كه با تكميل اين ميزان 
يا پايان مهلت زماني، پذيره نويسي اين صندوق به پايان 
خواهد رسيد. صندوق تضمين مفيدر پاسخ به دغدغه 
س��رمايه گذاراني طراحي شده است كه افزون بر حفظ 
اصل سرمايه تمايل دارند در ش��رايط صعودي بازار، از 
بازدهي هاي مناسب بهره مند ش��وند. فروش يا ابطال 
واحدهاي اين صندوق مش��مول جريمه نمي ش��ود و 
س��رمايه گذاران حتي يك روز پس از آغ��از به كار اين 
صندوق مي توانند س��رمايه خ��ود را از اين صندوق در 
شرايط س��ود يا ضرر خارج كنند اما با گذشت 180 روز 
از خريد واحدهاي اين صندوق، حتي در صورت منفي 
بودن عملكرد بازار و صندوق، مي توانند اصل سرمايه  خود 
را دريافت كنند. مهم ترين وجه تمايز صندوق تضمين 
اصل سرمايه در مقايسه با صندوق هاي سهامي و درآمد 
ثابت به نحوه سرمايه گذاري اين صندوق ها بازمي گردد. 

بورس سياست صبر
را پيش گرفته است

ايس�نا| وليد هالالت، كارشناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه هر زماني كه روي متغيرهاي اساس��ي 
چشم انداز مبهمي وجود داشته باشد بازار سرمايه 
سياس��ت صبر را در پيش مي گي��رد، اظهار كرد: 
اخيرا ش��اهد حركت هاي رفت و برگش��تي بازار 
بوديم، زيرا زماني كه ابهامات اساس��ي شفافيت 
حركت نمي كنند، تمايل به سمت پايين در بازار 

بيشتر است.
براي مثال توافق سياسي كه موضوع بسيار مهمي 
براي همه صنايع محس��وب مي شود؛ همچنان 
مبهم اس��ت زي��را روي سياس��ت هاي دولت در 
بودجه نويسي سال بعد تاثير خواهد گذاشت. از 
طرف ديگر رش��د اقتصادي دنيا كند شده است 
و به همين دليل ش��اهد اين موضوع هستيم كه 
بانك ه��اي مرك��زي در حال افزاي��ش نرخ بهره 

هستند.
وي با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه در شرايط مبهم 
به كاهش قيمت و اصالح ميل پيدا مي كند، گفت: 
از طرف ديگر دامنه نوسان در شركت هاي بزرگ و 
با ارزش بازار باالتر رشد كرده و به 7 درصد رسيده 
است، در حالي كه شركت هاي كوچك تر در بازار 
پايه دامنه نوس��ان دو تا س��ه درصدي دارند. اين 
موضوع باعث شده است منابع از سمت شركت هاي 
بزرگ و متوسط به سمت ش��ركت هاي بازار پايه 
حركت كنن��د. در حال حاضر نيز ارزش معامالت 
شركت هاي بزرگ و متوسط به شدت كاهش پيدا 
كرده و توجه بدون پش��توانه و دليل بنيادي روي 

شركت هاي بازار پايه است.
به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه براي اينكه بازار 
از اين وضعيت خالص شود و شاخص كل تكليف 
خود را بداند، رويكرد دولت به مس��اله سياس��ت 
خارجي و ارتباطي كه در بودجه با صنايع خواهد 

داشت مهم است.
ه��الالت با تاكيد ب��ر اينكه فضاي بازار س��رمايه 
نسبت به چند ماه قبل تغييري نكرده است، عنوان 
كرد: در اين ش��رايط طبيعي است كه بازار حالت 
كسل كننده داشته باشد. بازارهاي موازي از جمله 
سكه و مسكن بازدهي داشته اند و طبيعي است كه 

سرمايه به اين سمت نمي آيد.

زمان ورود به بازار سهام 
فرارسيده است؟

بورسني�وز| نويد حي��دري، كارش��ناس بازار 
سرمايه عنوان كرد: در خصوص كليت بازار سهام 
بايد گفت نسبت به ساير بازار ها ارزان است، چراكه 
با P/E 6در حال معامل��ه و forward P/E آن 5 
اس��ت بر همين مبنا بورس نسبت به ديگر بازار ها 
ارزان خواه��د بود. نكته مهم برجام اس��ت كه در 
صورت تواف��ق برجامي بازار س��رمايه با افت نرخ 
تنزيل ارزنده تر مي ش��ود و در صورت عدم توافق 
هم به صورت اسمي رشد مي كند. در هر دو حالت 
ب��ورس تا پايان س��ال صعودي به نظر مي رس��د، 
ام��ا اصالح تكنيكالي در مح��دوده يك ميليون و 
300 هزار واحد را تجربه مي كند، به نظر مي رسد 
احتمال دارد تا پايان سال شاخص يك ميليون و 

700 هزار واحد را به خود ببيند.
وي درباره صنايع پيش��تاز تا انتهاي سال چنين 
گفت: براي نام بردن صنايع پيش��تاز تا آخر سال 
بايد عوامل سياس��ي را بررس��ي كرد، اگر توافق 
برجامي حاصل ش��ود حمل ونقلي ها P/E خوبي 
دارند و امكان رش��د آنها وج��ود دارد. همچنين 
غذايي ها هم مثبت هستند. از سوي ديگر در صورت 
عدم توافق برجامي بازار به س��مت صنايع دالري 
ميل پيدا مي كند كه پااليش��ي ها و صنعت اوره از 

خوش اقبال ترين ها هستند.
اين فعال بازار س��رمايه با اشاره به مناسب نبودن 
زمان ورود سرمايه گذار نقدي به بازار تشريح كرد: 
اين ورود به ديدگاه سرمايه گذاران مرتبط است. 
اگر س��رمايه گذاران به دنبال خريد سهام هستند 
شرايط مناسب ورود نيس��ت، تا زماني كه ارزش 
معامالت بورس بر روي 6-7 همت تثبيت نش��ده 
است نبايد خريد سهام انجام شود. از طرف ديگر با 
ديد بلندمدت و نگاه به شاخص يك ميليون و 700 
هزار واحدي، كليت بازار ارزان است، اما به يك باره 
س��رمايه گذاري كردن در بازار سهام هم درست 
نيست چراكه احتمال ارزان ماندن سهام به صورت 
بلندمدت وجود دارد. بر همين مبنا ارزش معامالت 

از پارامتر هاي تأثيرگذار در تصميم گيري است.
حيدري با اشاره به گزارش هاي بانك مركزي تبيين 
كرد: عالوه بر گزارش بانك مركزي، گزارش هاي 
ديگر از سطح بانك ها نيز بيانگر هجوم نقدينگي 
به سمت بازار مسكن اس��ت. بخشي از نقدينگي 
صرف كارخانه ها و خريد اوراق ش��ده است و اين 
نقدينگ��ي در بازار س��هام جريان ن��دارد. جريان 
نقدينگي باهوش اس��ت و مس��ير حركت خود را 
به خوبي پي��دا مي كند و تا زماني كه بازار س��هام 
منفي است براي ورود جريان نقدينگي بايد صبور 
بود. همچنين بورس ازنظر تنوع ابزاري عمق كمي 
دارد و بيشتر ابزار هاي موجود در سطح جهاني در 
بازار س��هام وجود ندارد، اما اقدامات خوبي براي 
ايجاد ابزار هاي مالي جديد از سوي متوليان بورس 

در ايران انجام شده است.
وي س��خنان خود را چنين پايان داد: به طوركلي 
سرمايه گذاران بايد دقت كنند اگر سهامدار نيستند 
براي ورود به بورس عجل��ه نكنند، با فرض ارزاني 
بازار س��هام هم حتي بايد به ارزش معامالت توجه 
كنند. ارزش معامالتي كه به درستي تثبيت شده 
باشد، يعني با 6-7 همت سرمايه گذاران وارد بازار 
سرمايه نشود، بهترين زمان ورود در ميانه روند و 
خروج در اواخر آن اس��ت، ولي در كل بازار سهام 

نسبت به بقيه بازار ها ارزان است.

روند نزولي شاخص كل بورس تهران در اولين روز كاري هفته

سقوط ادامه دار بورس تهران

پاي دولت به بورس باز شد
قرار است سهام دولت در دو شركت بورسي از طريق بورس 
اوراق بهادار واگذار مي شود. بر اين اساس بلوك 12 درصدي 
سهام هلدينگ پتروشيمي خليج فارس متعلق به شركت 
ملي صنايع پتروشيمي توسط سازمان خصوصي سازي به 
صورت يكجا و نقد يا شرايطي در بازار دوم معامالت بورس 
به فروش مي رسد.  مقرر شد كه 58 ميليارد و 740 ميليون 
سهم فارس روز شنبه هفت آبان از طريق كارگزاري بانك 
ملي عرضه ش��ود. در اين واگذاري قيمت پايه هر س��هم 
1397 توم��ان و قيمت پايه كل 82 ه��زار ميليارد تومان 
تعيين شده است. همچنين خريدار در صورتي كه تمايل 
به خريد اقساطي داشته باشد بايد 30 درصد ثمن معامله را 
نقدي طي مهلت 20 روز كاري و مابقي معادل 70 درصد 
ثمن معامله را طي چهار سال با فواصل زماني 6 ماهه و نرخ 
سود 18 درصد پرداخت كند.  بر اساس اخبار منتشر شده، 
بلوك 7/13 درصدي سهام شركت پارس فوالد سبزوار هم 
متعلق به ايميدرو به طور يكجا و نقديا شرايطي در بازار دوم 
معامالت بورس توسط اين سازمان واگذار مي شود. به اين 
ترتيب مقرر ش��ده 285 ميليون و 336 هزار و 690 سهم 
»فسبزوار« روز شنبه 7 آبان از طريق كارگزاري بانك توسعه 
صادرات عرضه شود. در اين واگذاري قيمت پايه هر سهم 
3482 تومان و قيمت پايه كل 993/5 ميليارد تومان تعيين 
شده است. خريدار در صورت تمايل به خريد اقساطي بايد 40 
درصد ثمن معامله را نقدي طي مهلت 20 روز كاري و الباقي 
معادل 60 درصد ثمن معامله را طي دو سال با فواصل زماني 
6 ماهه و نرخ سود 18 درصد پرداخت كند. يك كارشناس 
مسائل اقتصادي بازبيني آيين نامه هاي واگذاري شركت هاي 
دولتي را راهي براي بهبود وضعيت خصوصي سازي در كشور 
دانست و گفت: بهتر است روند واگذاري ها تغيير كند و در 
خصوص واگذاري هر شركتي به صورت خاص و جداگانه 
تصميم گيري شود. علي افضلي به واگذاري هاي خصولتي و 
معضالت آن در كشور اشاره كرد و افزود: در برخي از مواقع 
ش��اهد واگذاري برخي از ش��ركت ها به نهادهاي عمومي 
غيردولتي هستيم، اين در حالي است كه نهادهاي عمومي 
غيردولتي شامل طيف گسترده اي مي شوند كه بايد در ابتدا 
مورد بررسي قرار گيرند. وي صندوق هاي بازنشستگي را 
جزو نهادهاي عمومي غيردولتي دانست و گفت: واگذاري 
برخي از شركت ها به اين نهادها و سهامدار بودن آنها في نفسه 
اتفاق منفي محسوب نمي شود؛ اما اينكه نهادهاي عمومي 
غيردولتي مانند صندوق بازنشستگي قرار است بنگاه داري 
كنند يا سهامداري، معمايي است كه همچنان در كشور 
بدون پاسخ باقي مانده اس��ت. خصوصي سازي در ايران با 

هدف افزايش بهره وري شركت ها و بنگاه ها و كوچك سازي 
دولت انجام ش��د، اما اين هدف نه تنها محقق نش��د، بلكه 
خود خصوصي سازي مش��كلي به مشكالت اقتصاد ايران 
افزود، زيرا بخش مهمي از واگذاري شركت هاي دولتي به 
خصولتي ها يا زيرمجموعه دولت واگذار شد. ابراهيم رييسي 
در ارديبهشت ماه امسال در نخستين رويداد خصوصي سازي 
در اقتصاد ايران گفته بود: اينكه واگذاري ها به بخش هاي 
دولتي مختلف انجام ش��ود و تنها اسم آن را عوض كنيم و 
عنواني مانند »خصولتي« ب��ر آن بگذاريم به هيچ عنوان 
مورد قبول نيست. آيا واگذاري به بانك ها و شهرداري ها 
خصوصي س��ازي اس��ت؟ اين اقدامات به معناي تداوم 
تصدي گري دولت با عناوين ديگر است. او گفته بود: ترسيم 
بايدها و نبايدهاي صحيح در خصوصي سازي يك ضرورت 

است و بيش از همه دولتمردان بايد به آنها ملتزم باشند.

  نقشه راه خصوصي سازي موفق
علي افضلي كارش��ناس حوزه خصوصي س��ازي با اشاره 
به واگذاري سهام برخي ش��ركت ها به نهادهاي عمومي 
غيردولتي عنوان كرد: س��هامداري آنها لزوما اتفاق بدي 
نيس��ت اما بايد اين موضوع مورد نظر باشد كه قرار است 
چگونه تركيب سهامداران و هيات مديره چيده شود و اختيار 
شركت ها را در دست بگيرند؟ آيا صرفًا به عنوان سهامدار 
در اين ش��ركت ها حضور دارند تا از نام و توان آن ش��ركت 
استفاده كنند؟ تاكنون در كشور به اين مسائل پاسخ شفاف 
و درستي داده نشده اس��ت. وي به سهامداري گروه هاي 
مختلف بازنشستگي در بسياري از شركت هاي بزرگ مانند 

پتروشيمي، پااليشيو نيز صنعت فوالد اشاره كرد و گفت: 
بايد مشخص شود كه قرار است اختيار اين شركت ها را به 
صندوق بازنشستگي بدهيم يا خير؛ همچنين بايد سقف 
مشخصي كه قرار است نهادهاي مختلف در هر صنعت به 
دست بگيرند را مشخص كرد. اين موضوع به عنوان نكته 
مهمي محسوب مي ش��ود كه تاكنون در كشور توجه 
چنداني به آن نشده است. اين كارشناس اقتصادي با بيان 
اينكه اكنون در كشور با بحراني به نام خصوصي سازي 
مواجه هس��تيم، گفت: خصوصي س��ازي تخصصي و 
واگذاري نبايد به اين شكل باشد كه به صورت رد ديون و 
بدون هيچ نگراني نسبت به آينده شركت ها انجام شود.

  الزام در واگذاري شركت ها
به بخش خصوصي واقعي

اين كارش��ناس خصوصي س��ازي در گفت وگو با ايرنا با 
اشاره به سخنان رييس جمهوري مبني بر اينكه واگذاري 
ش��ركت هاي دولتي به س��اير زيرمجموعه ه��اي دولت، 
خصوصي سازي نيست و شركت ها بايد به بخش خصوصي 
واقعي واگذار شوند، اظهار داشت: كامال موافق مطرح شدن 
چنين مبحثي هستيم و به طور معمول واگذاري شركت ها 
به بخش خصوصي واقعي بسيار بهتر و كارآمدتر خواهد بود. 
افضلي تاكيد كرد: البته همانطور كه در خصوص شركت هاي 
استراتژيك گفته ش��د بايد تركيب سهامداران با توجه به 
شرايط شركت و نيز صنعت موردنظر تعيين شود؛ در غير 
اين صورت بحران خصوصي س��ازي به بحران حاكميت 
شركتي تبديل مي شود كه نسبت به آينده حاكميت شركت 

هيچ برنامه ريزي دقيقي وجود ندارد. وي اظهار كرد: طبيعي 
است كه صندوق هايي مانند صندوق بازنشستگي نيروهاي 
مسلح نيازمند دارايي نظير سهام به منظور سرمايه گذاري 
از ط��رف ذي نفعان خود هس��تند، ام��ا در خصوص قرار 
گرفتن شركت هاي استراتژيك در اختيار اين مجموعه كه 
هلدينگ تخصصي نيستند، بايد با احتياط برخورد كرد و به 
نظر مي آيد مديريت درست و راه حل صحيحي براي حل 
معضل حاكميت ش��ركتي در صنايع واگذارشده صورت 
نمي گيرد. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: اينكه قرار 
باشد اختياريك صنعت به نهادهاي غيرتخصصي داده شود 
درست نيست و در هيچ كجاي دنيا اين اتفاق نيفتاده است.

  تصميم گيري خاص براي واگذاري
هر شركت

افضلي به ارايه پيش��نهاداتي براي بهبود انجام واگذاري ها 
پرداخت و گفت: از زماني كه خصوصي س��ازي آغاز ش��د، 
آيين نامه اي با عنوان تشخيص و انطباق براي گروه بندي 
ش��ركت ها ابالغ ش��د؛ بدين صورت كه يك باره در هيات 
وزيران تصميماتي براي گروه بندي شركت ها اتخاذ شد. وي 
با تاكيد بر اينكه تهيه چنين آيين نامه اي كار چندان دقيقي 
نبود، اضافه كرد: براي هر شركتي بايد به صورت تخصصي 
تصميم گيري شود و انجام چنين اقدامي درست نيست كه 
تعيين تكليف همه شركت ها طبق يك آيين نامه باشد. اين 
كارشناس مسائل خصوصي سازي معتقد است كه اكنون با 
گذشت 15 سال از تهيه آن آيين نامه، مشخص شده است 
كه در برخي موارد تصميمات درس��تي در مورد واگذاري 
شركت ها و نيز سهام آنها اتخاذ نشده است. افضلي بازبيني 
آيين نامه در زمينه گروه بندي آن ش��ركت ها را به عنوان 
پيشنهادي براي بهبود انجام واگذاري ها عنوان كرد و گفت: 
بهتر است روند واگذاري ها تغيير كند و در خصوص واگذاري 
هر شركتي به صورت خاص و جداگانه تصميم گيري شود، 
نبايد تعيين تكليف همه شركت ها توسط يك آيين نامه 
انجام ش��ود. وي ادام��ه داد: موضوع واگذاري ش��ركت ها 
به گونه اي نيست كه بتوان خيلي ساده از آنها عبور كرد، زيرا 
در آينده گرفتار معضالت حاكميت شركتي خواهيم شد، 
بنابراين بايد نگاه آن آيين نامه به واگذاري ها تغيير كند و نكات 
جديدي در آيين نامه لحاظ شود. اين كارشناس اقتصادي 
اظهار داشت: بهتر است وزارتخانه هاي تخصصي ملزم شوند 
تا هر شركتي قبل از واگذاري يك سند پشتيباني داشته 
باشد و در آن سند ميزان درصد سهام واگذار شده و نهادي 

كه قرار است شركت به آن واگذار شود، مشخص شود.



گروه راه و شهرسازي|
سرانجام كارنامه رسمي صدور پروانه در تهران و در كشور 
طي بهار سال جاري منتشر شد. همزمان با اعالم افت 48 
درصدي صدور پروانه هاي مسكوني در تهران طي فصل 
بهار سال جاري، مسووالن شهري از »رونق ساخت وساز 
طي س��ال ۱4۰۱ در پايتخت« خبر دادند. بررسي نتايج 
طرح »گرد آوري اطالعات پروانه هاي س��اختماني صادر 
شده توس��ط شهرداري هاي كش��ور« در فصل بهار سال 
١٤٠١ نسبت به بهار سال گذشته حاكي از كاهش ٤٦,١ 
درصدي واحدهاي مسكوني پيش بيني شده در پروانه هاي 
صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و 
١٢.٧ درصدي آن در شهرداري هاي كل كشور است. در اين 
حال، تعداد پروانه هاي صادره در تهران در نخستين فصل 
سال جاري نسبت به فصل قبل از آن ٤٨,٤ درصد و تعداد 
پروانه هاي صادره در كل كشور نيز نسبت به فصل قبل از 
آن ٢١,٨ درصد بوده است. به گزارش »تعادل«، در آخرين 
روز تيرماه سال جاري، كارنامه آماري پروانه هاي صادره براي 
ساخت »مسكن« مساله ساز شد. كارنامه اي كه حاكي از 
سقوط شديد اين ش��اخص )حدود 6 هزار و 2۰۰ فقره در 
بهار سال جاري( بود. رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي 
اما با تكذيب اين آمار گفت: مردم به آمارهاي نااميدكننده 
و غيرواقعي توجه نكنند. او همچنين اعالم كرد، در تهران 
طي 4 ماه نخست امسال 48 هزار پروانه صادر شده است. 
دو روز پس از اظهارات وزير راه و شهرسازي، مهدي چمران، 
رييس شوراي شهر تهران در حاشيه نشست علني اين شورا 
در واكنش به ادعاي وزير راه و شهرسازي مبني بر صدور 48 
هزار پروانه ساخت طي 4 ماه نخست سال جاري گفت: آمار 
ما اظهارات وزير راه و شهرسازي را تاييد نمي كند. عليرضا 
زاكاني، شهردار تهران اما از افزايش صدور پروانه خبر داد. با 
وجود اين، كمتر از يك ماه پس از اعالم آمارهاي متناقض از 
تعداد پروانه هاي ساخت در سال جاري، در روز 29 مردادماه 
سال جاري عليرضا زاكاني، اعالم كرد: ۳۱ هزار پروانه ساخت 

در سال هاي گذشته به ۵ هزار و ۵۰۰ پروانه رسيده است.
به گزارش »تعادل«، آنگونه كه مركز آمار ايران با استناد به 
داده هاي دريافتي از شهرداري تهران اعالم كرده است، در 
سال ۱4۰۰، تعداد ۵7۰۱ پروانه ساختماني در شهر تهران 
صادر شده اس��ت. در اين حال، تعداد واحدهاي مسكوني 
پيش بيني شده در پروانه هاي احداث ساختمان صادرشده 
از سوي شهرداري تهران 44 هزار و ۵49 فقره بوده است. 
همچنين در سال گذش��ته، ۱۳8 هزار و ۵22 فقره پروانه 
س��اختماني در كل شهرهاي كش��ور صادر شده است و 
واحدهاي مسكوني پيش بيني ش��ده در اين پروانه هاي 

ساختماني بالغ بر 4۱6 هزار و 2۱۰ فقره بوده است.

   افت معنادار صدور پروانه هاي ساختماني 
در تهران

 به گزارش مرك��ز آمار ايران، در بهار س��ال ١٤٠١، تعداد 
٥٩٥٤ واحد مس��كوني در پروانه هاي صادرش��ده براي 
احداث ساختمان از س��وي شهرداري  تهران، پيش  بيني 
شده است كه نسبت به فصل گذشته ٤٨,٤ درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذش��ته ٤٦.١ درصد كاهش داشته 
است.  متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين 

پروانه هاي احداث ساختمان ٨.١ واحد بوده است.  تعداد 
٧٣٦ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري  تهران در 
بهار ١٤٠١ صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته 
٥٠,٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٧.٢ 
درصد كاهش داشته است. مجموع مساحت زيربنا در 
پروانه هاي احداث ساختمان  صادرشده از سوي شهرداري  
تهران در به��ار ١٤٠١ بالغ  بر ١١٢٧ هزار مترمربع بوده 
است كه نسبت به فصل گذشته ٤٩,٦ درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته ٤٥.٩ درصد كاهش داشته 
است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه ها در 

دوره  مورد بررسي ١٥٣٢ مترمربع بوده است.

   افت كمتر در ساير مناطق شهري كشور
 در اين حال، مركز آمار ايران گزارش كرده است كه در 
بهار سال ١٤٠١، تعداد 9۰ هزار و 29۰ واحد مسكوني 
در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي 
شهرداري هاي كشور پيش  بيني شده است كه نسبت به 
فصل گذشته ٢١,٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
گذشته ١٢.٧ درصد كاهش داشته است.  متوسط تعداد 
واحد مسكوني در هر پروانه  احداث ساختمان ٣.١ واحد 
بوده اس��ت .  تعداد ٢٩٤٣٧ پروانه احداث ساختمان 
توسط شهرداري هاي كشور در بهار ١٤٠١ صادرشده 
است كه نسبت به فصل گذشته ٢٠,٤ درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته ١٥.٣ درصد كاهش داشته 
است.  مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي صادرشده 
براي احداث ساختمان  در بهار ١٤٠١ حدود ١٧١٠٥ 
هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 
٢٠,٦ درصد و نس��بت به فصل مشابه سال گذشته 
١٦.٧ درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت 

زيربنا در اين پروانه ها ٥٨١ مترمربع بوده است.

   افزايش مجدد رونق ساخت وساز
در سال ۱۴۰۱؟!

در اين حال، ديروز حميد رضا صارمي، معاون شهرسازي 
و معماري شهرداري تهران گفت: پس از چندين سال به 

غير از سال ۱۳97 و در بره هاي از زمان، شاهد رونق صدور 
پروانه ساخت بوده ايم و مابقي سال ها نيز با ركود همراه شد، 
اين در حالي است كه در س��ال ۱4۰۱ متراژ صدور پروانه 
دوباره بيشتر شده اس��ت. صارمي در مراسم آغاز احداث 
۱۰ هزار واحد مسكوني در پادگان جنگ افزارسازي واقع 
در منطقه ۱۳ اظهار كرد: تاكنون قرارداد احداث 2 هزار و 
2۰۰ هزار واحد مسكوني با مجموعه هاي مختلف دولتي 
و خصوصي انعقاد شده است؛ همچنين در قرارگاه امروز 
نيز كلنگ احداث بيش از ۱۰ هزار واحد مسكوني به زمين 
زده خواهد شد. صارمي ادامه داد: 6۵ درصد از سرانه هاي 
اميد اين منطقه تامين خواهد شد و قدرالسهم ارتش نيز 
بخشي به تامين س��رانه هاي اميد اختصاص داده خواهد 
شد تا معضل ركود مسكن را برطرف كنيم. وي افزود: پس 
از چندين سال به غير از سال ۱۳97 و در برهه اي از زمان، 
شاهد رونق صدور پروانه ساخت بوده ايم و مابقي سال ها نيز با 
ركود همراه شد، اين در حالي است كه در سال ۱4۰۱ متراژ 
صدور پروانه دوباره بيشتر شده است. معاون شهردار اظهار 
كرد: كميسيون ماده ۵ عملكرد صدور پروانه احداث در 
اين دوره مديريت شهري 46 درصد رشد داشته است و 
96 هكتار نيز به فضاي عمومي شهر افزوده شده است. 
اين درحالي است كه در جريان پروژه امروز ۱۱ هكتار 
ب��ه كاربري هاي عمومي افزوده خواهد ش��د، عالوه بر 
اينكه در 6 هكتار متعلق به ارتش نيز سرانه هاي عمومي 
پيش بيني شده است. صارمي تاكيد كرد: در سال ۱۳9۰، 
۳۵ ميليون مترمربع صدور پروانه ساخت انجام شده در 
حالي كه در سال ۱4۰۰ تنها ۵ ميليون مترمربع صدور 
پروانه ساخت در تهران انجام شده و اگر امسال ۱۰ ميليون 
مترمربع افزايش داشته باشيم در واقع ۱۰۰ هزار ميليارد 

سرمايه گذاري شده و ۱6۰ شغل ايجاد خواهد شد.

   چمران: به جايي كه بايد نرسيده ايم
مهدي چمران؛ رييس شوراي شهر تهران در اين مراسم نيز 
با بيان اينكه در زمينه احداث مسكن حرف هاي زيادي براي 
گفتن داريم، گفت: بايد حركت سازنده اي كه در تهران آغاز 
شده سرعت بيشتري به خود بگيرد. در بحث صدور پروانه 

به جايي كه بايد نرسيديم و بايد به جايي برسيم كه صدور 
پروانه مشكلي براي سازندگان ساختمان به وجود نياورد و 
اين پروانه ها با سرعت مطلوب صادر شود. چمران افزود: اگر 
امكانات در خدمت مردم به درستي قرار گيرد، خواهيم ديد 
كه خود مردم در ساخت مسكن پيش قدم خواهند بود و 
مشكالت در اين حوزه را خودشان مرتفع خواهند ساخت.
وي ادامه داد: صدور پروانه نبايد به يك معضل براي ساخت 
و ساز تبديل شود و مسووالن شهري بايد با برنامه ريزي 
صحيح اين مهم را در اختيار ر مردم به نحو احس��ن قرار 
دهند. در س��اخت مس��كن بايد به تمامي ابعاد ساخت، 
اس��تحكام، نما و.... آن توجه كافي و وافي داشته باشيم. 
رييس شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: در بحث بافت 
فرسوده در شهر تهران بايد در كنار اقشار كم درآمد مردم 
باش��يم و با صدور پروانه وام كم بهره و با عوارض مناسب 

بتوانيم بافت فرسوده شهر تهران را احيا كنيم.

   سقوط در صدور پروانه از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰
 عليرضا زاكاني، شهردار تهران نيز در اين مراسم با تاكيد 
بر اينكه نرخ مسكن را بايد تعديل كنيم تا از شرايط كاالي 
سرمايه اي خارج شود گفت: كاهش صدور پروانه در شهر 
تهران از سال 9۵ تا ۱4۰۰ يك سقوط و به معني فرسوده تر 
شدن شهر و ايجاد مشكالت براي شهروندان بود. به گزارش 
ايرنا، زاكاني با اشاره به بي توجهي به بافت هاي فرسوده در 
گذشته افزود: سرمايه گذاري در نقاط جديد در صورت نياز 
خوب است اما اولويت اصلي ما بافت هاي فرسوده اي است 
كه جان مردم را تهديد مي كند ضمن اينكه در بافت فرسوده 
همه امكانات و اقتضائات ساخت وجود دارد و به ايمني شهر 
نيز كمك مي كند. شهردار تهران با قدرداني از وزارت دفاع و 
نيروهاي مسلح براي همكاري با مديريت شهري گفت: اين 
تعامل آنقدر خوب است كه منجر به پيشبرد گشايش هاي 
جدي در سطح شهر مي شود مثال با تفاهم در پادگان جي 
امكان باز كردن يك��ي از گره هاي كور غرب تهران فراهم 
مي شود. امروز نيز با تفاهم جدي در اين نقطه از شهر، از ۱7 
هكتار مجموعه جنگ افزارسازي، ۱۱ هكتار آن به فضاهاي 
عمومي اختصاص پيدا خواهد كرد و چهره ديگري از شهر 
در اين نقطه به نمايش در خواهد آمد. به گفته وي، ساخت 2 
هزار و 6۰ واحد مسكوني در 6 هكتار اين مجموعه با تامين 
همه سرانه هاي هفتگانه اتفاق بزرگي است كه نوسازي و 
الگوي گشايش براي منطقه خواهد بود. زاكاني اضافه كرد: 
در آستانه بررسي موضوع مورد تفاهم در دوشان تپه در 
كميسيون ماده پنج هستيم كه آن اتفاق نيز بن بست هاي 
مرتبط با منطقه خيابان هاي پيروزي و دماوند را خواهد 
شكست كه اميدواريم به سرعت زمينه رسيدگي به آن 
فراهم شود و بتوانيم اين تحول خاص را در شرق تهران 
ببينيم. وي با بيان اينكه يكي از ويژگي هاي دوره جديد 
مديريت شهري مس��ووليت پذيري است، امري كه 
اساس انقالب و آموزه هاي ديني ما به عنوان يك بنيان 
در حوزه خدمت آن را مورد تاكيد داشته گفت: بنابراين 
وقتي بسته موضوعات خدمتي كه در هر شنبه افتتاح 
مي ش��ود و 8۰ درصد آن اختتام طرح و 2۰ درصد 
آن شروع اس��ت را مي بينيم، متوجه مي شويم كه 
همه ابعاد نيازهاي مردم را هدف گذاري كرده است.
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سياست تشويقي براي نوسازي
۶ هزار پالك در بافت فرسوده 

رييس س��ازمان نوسازي شهرداري تهران گفت: 
حدود 6 هزار پالك در بافت فرسوده منتظر ابالغ 
مصوبه تشويقي بند ۱۵ طرح تفصيلي بود كه به 

تصويب رسيد.
س��يد مهدي هدايت رييس س��ازمان نوسازي 
ش��هرداري تهران در گفت وگو با ف��ارس درباره 
اصالح طرح تفصيلي منطقه كن، اظهار داش��ت: 
شهردار تهران پيگيري زيادي درباره وضعيت كن 
داشتند، جلس��ات و بازديد هاي متعددي در اين 

خصوص گداشته شد.
وي با اشاره به اينكه طرحي براي منطقه كن آماده 
ش��ده و هفته آينده با حضور ش��هردار اين طرح 
بررسي مي ش��ود، گفت: اين طرح با هدف حفظ 
باغات كن، رويكرد مش��اركت مردمي و نوسازي 

بافت قديمي كن، طراحي شده است. 
هدايت ادام��ه داد: اين طرح، طرح��ي برد- برد 
براي شهرداري تهران و مردم محله كن است اگر 
اين طرح مورد تاييد شهردار تهران قرار گيرد به 

مراحل تصويب و ابالغ خواهد رسيد.
رييس سازمان نوسازي شهرداري تهران با اشاره 
ب��ه مناطق مش��ابه منطقه كن در ته��ران، بيان 
كرد: ط��رح ده ونك هفته آينده در كميس��يون 
ماده ۵ تهران مطرح مي شود، طرح اسالم آباد در 
 شوراي عالي معماري و شهرسازي ارسال شده، 
سيمين قلعه در مرحله كميسيون ماده ۵ است، 

گالبدره به كميسيون ماده ۵ ارسال شده است.
وي افزود: به زودي در اين مناطق بعد از سال ها، 
س��اخت و س��از انجام مي شود و نوس��ازي بافت 
قديمي اين مناطق در دس��ت اقدام قرار خواهد 

گرفت.
هدايت با اش��اره ب��ه اينكه با اج��راي طرح هاي 
بازآفريني، اين مناطق كه تهديدي براي ش��هر 
تهران بودند تبديل به فرصت مي شوند، تصريح 
كرد: حدود 6 هزار پالك در بافت فرسوده منتظر 
ابالغ مصوبه تشويقي بند ۱۵ طرح تفصيلي بودند 

كه به تصويب رسيد. 
رييس س��ازمان نوسازي شهرداري تهران اضافه 
كرد: با تصويب اين مصوبه رش��د چشمگيري در 

نوسازي بافت فرسوده را شاهد خواهيم بود.

افزايش ۸  درصدي مراجعان به 
مراكز معاينه فني در نيمه اول امسال

س��يد رضا مفيدي، مديرعامل ستاد معاينه فني 
تهران از افزايش 8 درص��دي مراجعان به مراكز 

معاينه فني در نيمه اول امسال خبر داد.
به گزارش مهر، مفيدي درباره وضعيت مراجعات 
به مراكز معاينه فني ش��هر تهران در شش ماهه 
نخست امس��ال گفت: حدود 887 هزار دستگاه 
خودرو طي 6 ماه نخست امسال به مراكز معاينه 
فني ش��هر تهران مراجعه كرده كه در مقايسه با 
سال گذش��ته ميزان مراجعات 8 درصد افزايش 

داشته است.
مديرعامل س��تاد معاينه فني شهر تهران با بيان 
اينكه از آمار اعالمي، 684 هزار دس��تگاه خودرو 
مربوط به مراجعات اول بوده است، افزود: طي اين 
6 ماه نقص مرب��وط به آاليندگي برابر با 9۰ هزار 
دس��تگاه خودرو، هم راستايي ۵2 هزار دستگاه، 
كمك فنر 24 هزار دستگاه، تست ترمز 67 هزار 
دس��تگاه و وضعيت ظاهري ۱۰۱ هزار دستگاه 
خودرو مراجعه كننده به مراكز معاينه فني شهر 
تهران شناسايي و در نهايت براي دريافت معاينه 

فني توسط راكبين آن رفع ايراد شده است.
به گفته وي؛ در مجم��وع 29 درصد از خودروها 
به علت نقص فني موفق ب��ه اخذ معاينه فني در 
مراجعه اول نش��ده و تعدادي از اين خودروهاي 

مردود داراي چند نقص بوده اند.
مفي��دي درباره مراجعات اتوبوس هاي ش��ركت 
واحد، عنوان كرد: حدود دو هزار و 7۰۰ دستگاه 
خودرو به مراكز معاينه فني خودروهاي سنگين 

شهر تهران مراجعه كرده است. 
ش��هر تهران از بضاعت سه مركز معاينه فني تك 
خطه مخت��ص خودروهاي س��نگين برخوردار 
بوده كه دو مركز آن در پايانه هاي ش��ركت واحد 

قرار دارد.
مديرعامل ستاد معاينه فني شهر تهران با اعالم 
اينكه از ابتداي امس��ال تا پايان شهريور، حدود 
6۵۱ هزار گواهي معاينه فني صادر ش��ده است، 
خاطرنش��ان كرد: از اي��ن تعداد، ح��دود ۱۱7 
هزار گواه��ي مربوط به معاينه فني برتر اس��ت. 
در مجم��وع ح��دود ۱8 درص��د از خودروهاي 
مراجعه كننده به مراكز معاينه فني ش��هر تهران 

داراي معاينه فني برتر هستند.

عبور دومين قطار ترانزيتي روسيه 
از كريدور شمال- جنوب ايران

مديرعامل راه آهن جمهوري اسالمي ايران گفت: 
دومين قطار ترانزيتي از مبدا روسيه وارد مرز ريلي 
سرخس شد و از آنجا به سمت بندر عباس در حال 
حركت است. به گزارش تسنيم سيد ميعاد صالحي، 
يادآور ش��د: پس از هماهنگي هاي صورت گرفته 
بين راه آهن دو كشور، قطار ترانزيتي تشكيل شده 
از ۳7 واگن فله بر محموله كود ش��يميايي از مبدا 
كشور روسيه جهت اعزام به بندر عباس از مرز ريلي 
س��رخس وارد كشور ش��د. وي ادامه داد: اين قطار 
ترانزيتي پس از خروج از روسيه با عبور از قزاقستان 
و تركمنستان و طي مسافت بيش از 4۰۰۰ كيلومتر 
از مرز ريلي س��رخس وارد كشور شده و روز جمعه 
8 مهر ماه حركت در مس��ير شاخه شرقي كريدور 
شمال-جنوب ايران را آغاز كرده و پس از طي مسير 
ح��دود ۱6۰۰ كيلومتري در كش��ورمان به بندر 
شهيد رجايي بندرعباس مي رسد و محموله آن از 
بندرعباس به وسيله كشتي به كشور هند منتقل 
خواهد ش��د. معاون وزير راه و شهرس��ازي يادآور 
شد: برنامه ريزي راه اندازي اين قطار از دي ماه سال 
گذشته و با پيگيري ها و هماهنگي هاي الزم ميان 
ايران و روسيه آغاز شده است. پس از عبور نخستين 
قطار در تيرماه، با توجه به موقعيت راهبردي ايران 
و همچنين كاهش قابل توجه مجموع زمان سير، 

حركت قطارهاي بعدي نيز آغاز شده است.

ورود وزارت راه به ساخت 
خوابگاه متاهلي دانشجويي 

با انعقاد تفاهم نامه همكاري ميان وزارتخانه هاي علوم، 
تحقيقات و فناوري و راه و شهرسازي، احداث 2۰۰ 
هزار واحد خوابگاه متاهلي در دستور كار قرار گرفت 
كه ۵۰ هزار واحد در سال اول اجراي اين تقاهم نامه 
احداث و تحويل دانشگاه ها مي شود. به گزارش ايسنا، 
بر مبناي اين تفاهم نامه كه به امضاي دكتر زلفي گل 
وزير علوم و مهندس قاس��مي، وزير راه و شهرسازي 
رسيده است؛ در طول 4 سال، 2۰۰ هزار واحد مسكن 
خوابگاه متاهلي در كشور احداث مي شود. براساس 
اين گزارش، مساحت واحدهاي در نظرگرفته شده 
براي خوابگاه متاهلين 6۵ متر مربع است و متناسب 
با شرايط هر استان در 2 الي ۵ طبقه احداث مي شود. 
مشاركت مالي دانشگاه ها در اين طرح 2۰ درصد 
اس��ت كه ۱۰ درصد آن از مح��ل اعتبارات تملك 
داراي��ي و ۱۰ درص��د از محل درآم��د اختصاصي 
خواهد بود. وزارت علوم در اين طرح زمين را تامين 
مي كند و وزارت راه و شهرسازي براي هر واحد 4۵۰ 

ميليون تومان وام در اختيار پروژه قرار مي دهد.

منعي براي حضور سرمايه گذاران 
خارجي در چابهار نيست

مع��اون بندري س��ازمان بنادر و دريان��وردي گفت: 
برنامه ريزي ش��ده اس��ت تا 2 هفته آينده با مقامات 
هندي از وزارت كشتيراني و ّآبراهه هاي هند و وزارت 
امور خارجه اين كش��ور جلس��ه اي درباره اپراتوري 
بندر چابهار و تعيين تكليف قرارداد، داشته باشيم. به 
گزارش فارس، جليل اسالمي در يك نشست خبري 
درباره آخرين وضعيت بندر چابهار اظهار كرد: تأمين 
برخي تجهيزات و جرثقيل ه��ا و گنتري كرين ها در 
قالب تفاهم نامه اوليه از س��وي شركت هندي انجام 
شده است. وي با اشاره به اينكه عملكرد بندر چابهار 
در يك و نيم س��ال اخير دو برابر ش��ده است، اظهار 
كرد: از هر ظرفيتي براي توسعه بندر چابهار استفاده 
مي كني��م، 8 ماه قب��ل توافق نامه اي با كش��تيراني 
جمهوري اسالمي ايران براي ايجاد خط كشتيراني 
در بندر چابهار داشتيم و برقرار است. وي بيان كرد: ما 
به عنوان سازمان بنادر و دريانوردي هيچ قراردادي با 
شركت سينا و بنياد در بندر چابهار نداريم و شركت 
هندي مجاز به انتخاب ش��ريك خود اس��ت. معاون 
بندري س��ازمان بنادر و دريان��وردي در مورد امكان 
حضور كشورهاي ديگر در اپراتوري بندر چابهار گفت: 
بندر چابهار فازهاي مختلف توسعه دارد، هندي ها در 
فاز يك فعال هس��تند اما در فاز دو كه از دريا بازيافت 
شده است امكان سرمايه گذاري كشورهاي مختلف 
وجود دارد و هيچ منعي براي حضور س��اير كشورها 
در توس��عه چابهار از نظر ما وجود ن��دارد. وي درباره 
دليل شروع نش��دن توافق ۱۰ ساله با هندي ها، بيان  
كرد: توافق نامه با هندي ها تا منتهي شدن به قرارداد و 
عمليات در مسير سرعت خود نبوده و به داليل مربوطه 
به بند داوري قرارداد، اين قرارداد به صورت رس��مي 
هنوز عملياتي نشده است. اسالمي اضافه كرد: در قالب 
توافق كوتاه مدت ش��ركت هندي 2۵ درصد قرارداد 
بلندمدت را به بندر منتقل كرده اس��ت دو دوره ۱8 

ماهه به صورت مستقيم در بندر حضور داشته است.

كارنامه بهاري صدور پروانه ساختماني منتشر شد

تاجبخش: تغيير اقليم پيش بيني  هواشناسي را دچار خطا مي كند

افت 48 درصدي تمايل به توليد مسكن در تهران

فرصت ها و تهديدهاي سيالب هاي پاييزه
گروه راه و شهرسازي|

سيالب هاي تابستانه در سال جاري به اوج خود رسيد. يكي 
از بزرگ ترين و خس��ارت بارترين اين سيالب ها در شمال 
غرب شهر تهران و در منطقه امام زاده داود رخ داد. اگر چه 
پيش بيني شده است كه پاييز امسال، دستكم تا نيمه آبان، 
ش��اهد بارش هاي زيادي نخواهيم بود ام��ا احتمال وقوع 
سيالب در برخي از ماه هاي باقيمانده از سال جاري دور از 
ذهن نيست. سيالب ها اما اگر چه در برخي موارد تهديد به 
ش��مار مي رود اما در واقع آب باران براي سرزمين تشنه اي 
همچون ايران نعمتي اس��ت كه بايد قدر آن را دانست و به 
شيوه هاي مختلف آن را حفظ كرد. در همين رابطه، رييس 
سازمان هواشناسي تاكيد كرد: استراتژي  تأمين آب كشور 
بايد اصالح شود تا بتوان آب شيرين بارش ها را جمع آوري 
و ذخيره كرد. سحر تاجبخش، رييس سازمان هواشناسي 
كشور درباره عوامل انساني و طبيعي بارش هاي سيل آسا 
در فصول گرم سال، اظهار كرد: ۱۱ عامل در رخداد سيالب 
دخالت دارد كه يكي از آنها مقدار بارش است و پيش بيني آن 
در اختيار مراكز هواشناسي قرار دارد. به گزارش تسنيم، وي 
با بيان اينكه البته مساله تغيير اقليم مي تواند پيش بيني ها را 

دچار خطا كند، ادامه داد: اگر پيش بيني ها غلط باشد، بايد 
سناريوهاي مختلفي در كشور داشته باشيم تا از اين بارش ها 
به عنوان منابع آب، بهره برداري و از ايجاد خسارات و تلفات آن 
جلوگيري كنيم. باران يك منبع آب شيرين براي كشورها 
محسوب مي شود به شرطي كه هر كشوري بتواند به عنوان 
كاربر، بخش زيادي از اين آب شيرين را جمع آوري و ذخيره 
كند و به منابع زيرزميني خود منتقل كند. وي افزود: تحقق 
اين موضوع يعني ذخيره كردن آب حاصل از باران نيازمند 
فراهم شدن زيرساخت هاي الزم در كشور است كه هم از 
جاري شدن سيالب  به مناطق شهري، روستايي، جاده ها و... 
جلوگيري شود و هم بخشي از آب زيرزميني كشور تأمين 
شود، در غير اين صورت بخش زيادي از اين آب ها يا تبخير 
مي شود يا در مناطق جنوبي، راهي درياهاي شور مي شود 
و ديگر قابل بهره برداري نيست. رييس سازمان هواشناسي 
اضافه كرد: اگر بتوانيم از اين بارش ها به درستي بهره برداري 
كنيم، مي تواند در بخش هاي آب شرب، تأمين كننده آب 
زيرزميني، و منابع آب در حوزه كشاورزي و صنعت مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. تاجبخش درباره س��يالب امامزاده 
داود و خسارات ناش��ي از آن يادآور شد: پيش از اين نيز در 

سيل هاي شيراز، گلستان و لرستان شاهد خسارات زياد 
س��يالب ها بوديم كه به دليل نبود زيرساخت هاي كشور، 
ظرفيت ذخيره سازي اين آب ها بيشتر از محدوده ظرفيت 
پشت سدها وجود نداشت به همين دليل، آب ها عالوه بر 
بستر خود به مناطق مسكوني، كشاورزي و غيره هم نفوذ 
كردند و خسارت زيادي را ايجاد كردند. وي افزود: بسياري 
از قوانين ساخت وس��از براي احداث در بس��تر رودخانه ها 
رعايت نمي شود و به نظر مي رسد نظارت كافي هم بر اين 
ساخت وس��ازها وجود ندارد، از طرف��ي حريم رودخانه ها 
به صورت مرتب اليروبي نمي ش��ود. تاجبخش علت ديگر 
خروج سيالب  از بستر رودخانه ها را تغيير كاربري اراضي 
اعالم كرد و گفت: احداث جاده يا س��اختمان در مس��ير 
رودخانه و بستن مسير باعث مي شود آب از مسير ديگري 
حركت كند و به همان جاده و ساختمان خسارت وارد شود. 
وي اضافه كرد: حتي اگر پيش بيني هاي آب وهوايي هم دچار 
خطا شود، بايد ظرفيت هايي در كشور وجود داشته باشد كه 
آبها در مسير خودشان حركت كنند و اين خسارات به حداقل 
برسد چرا كه با پيش بيني هاي سازمان هواشناسي در نهايت 
مي توان مناطق را تخليه كرد ولي نمي توان جلوي جريان 

آب را گرفت و آن را ذخيره كرد. رييس سازمان هواشناسي 
توضيح داد: در صورت تعريف يك برنامه مشخص از قبل، 
باز بودن راه آب، تميز بودن مسير آب، عدم تغيير كاربري 
اراضي و نبودن ساخت وس��از در اين مسيل ها، مي توان از 
بارش هاي پرحجم و سيل آسا بهره برداري كرد. وي افزود: 
ممكن است رودخانه فصلي در ۱۰ ماه از سال خشك و بدون 
آب باشد اما طي يك ماه سيل در آن جاري شود، بنابراين بايد 
با شرايط طبيعي سازگار باشيم. رييس سازمان هواشناسي 
تأكيد كرد: مساله تغيير اقليم نيز در اين ميان مزيد بر علت 
شده اس��ت و رخداد بارش هاي رگباري در زمان كوتاه و با 
شدت زياد طي س��ال هاي اخير در كشور ما افزايش يافته 
است كه طبق پيش بيني هيات بين الدول تغيير اقليم، اين 
روند در سال هاي آتي افزايش مي يابد، بنابراين بايد تاب 
آوري كشور را براي پذيرش اين موضوع بهبود دهيم. 
وي با بيان اينكه پيش بيني مخاطرات جوي ناشي از 
بارش هاي رگباري و توفان هاي تندري نيز در اين شرايط 
با توجه به روند تغيير اقليم سخت تر است،  خاطرنشان 
كرد: بايد آمادگي الزم را براي مديريت همه  جانبه در 

رويارويي با مخاطرات جوي و اقليمي داشته باشيم.

احتراماً ، آقای یعقوب عزیزی فرزند فتح اله  با ارائه درخواستی به شماره ی  707/1074 
– 1401/06/15 منضم به دو برگ استشهادیه مصدق دفتر اسناد رسمی شماره 188  
جوانرود ، مدعی  فقدان سند مالکیت شماره سریال  378103  سری الف 81  مربوط به 
پالک 206 فرعی از 26 اصلی جوانرود ، واقع در بخش 13 کرمانشاه)به علت جابجایی( 

گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور ، در دست اقدام است.
الزم به ذکراس�ت که: سند مالکیت مذکور متعلق شش�دانگ یک قطعه زمین ، به 
مساحت 40000 متر مربع ذیل ثبت  3606  دفتر 13/19 صفحه 25 بخش 13 کرمانشاه 
به نام آقای یعقوب عزیزی فرزند فتح اله  صادر و تسلیم گردیده است و درقید بازداشت 

)توسط محاکم( و وثیقه ) توسط بانک ها( نمی باشد.
لذامراتب ، دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ی آن ، در یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت ، 
نزد خود هستند ازتاریخ انتشار این آگهی ، ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت ، کتبا به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت المثنای سند 

مالکیت ، پس از انقضای مهلت مذکور ، طبق مقررات صادر خواهد شد.

سند مالکيت 3۸7۱۰3
آگهی فقدان سند مالکيت

 شهریار خدری - رییس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان جوانرود

احتراماً ، آقای یعقوب عزیزی فرزند فتح اله  با ارائه درخواستی به شماره ی  707/1074 
– 1401/06/15 منضم به دو برگ استشهادیه مصدق دفتر اسناد رسمی شماره 188  
جوانرود ، مدعی  فقدان سند مالکیت شماره سریال  378104  سری الف 81  مربوط به 
پالک 24 فرعی از 26 اصلی جوانرود ، واقع در بخش 13 کرمانشاه)به علت جابجایی( 

گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور ، در دست اقدام است.
الزم به ذکراست که: سند مالکیت مذکور متعلق به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین ، به مساحت 7080 متر مربع ذیل ثبت  3605  دفتر 13/19 صفحه 22 بخش 
13 کرمانشاه به نام آقای یعقوب عزیزی فرزند فتح اله  صادر و تسلیم گردیده است و 

درقید بازداشت )توسط محاکم( و وثیقه ) توسط بانک ها( نمی باشد.
لذامراتب ، دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ی آن ، در یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت ، 
نزد خود هستند ازتاریخ انتشار این آگهی ، ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت ، کتباً به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت المثنای سند 

مالکیت ، پس از انقضای مهلت مذکور ، طبق مقررات صادر خواهد شد.

سند مالکيت 3۸7۱۰۴
آگهی فقدان سند مالکيت

 شهریار خدری - رییس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان جوانرود

احتراماً ، آقای یعقوب عزیزی فرزند فتح اله  با ارائه درخواستی به شماره ی  707/1074 
– 1401/06/15 منضم به دو برگ استشهادیه مصدق دفتر اسناد رسمی شماره 188  
جوانرود ، مدعی  فقدان سند مالکیت شماره سریال  378105  سری الف 81  مربوط به 
پالک 207 فرعی از 26 اصلی جوانرود ، واقع در بخش 13 کرمانشاه)به علت جابجایی( 

گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور ، در دست اقدام است.
الزم به ذکراست که: سند مالکیت مذکور متعلق به ششدانگ یک قطعه زمین ، به 
مساحت 13900 متر مربع ذیل ثبت  3604  دفتر 13/19 صفحه 19 بخش 13 کرمانشاه 
به نام آقای یعقوب عزیزی فرزند فتح اله  صادر و تسلیم گردیده است و درقید بازداشت 

)توسط محاکم( و وثیقه ) توسط بانک ها( نمی باشد.
لذامراتب ، دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ی آن ، در یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت ، 
نزد خود هستند ازتاریخ انتشار این آگهی ، ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت ، کتبا به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت المثنای سند 

مالکیت ، پس از انقضای مهلت مذکور ، طبق مقررات صادر خواهد شد.

سند مالکيت 3۸7۱۰۵
آگهی فقدان سند مالکيت

 شهریار خدری - رییس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان جوانرود

 lx س�ند کمپانی، برگ س�بز، کارت و بیمه نامه خودرو سواری سمند
سفید رنگ مدل 1390 ش�ماره موتور 14790043771 شماره شاسی 
NAACJ1JCF055340 ش�ماره پالک 29ای�ران 477م 27  متعلق 
به محمدشاه قنبرپور فرزند علیمردان به شماره ملی 4949593817 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

برگ سبز و س�ند کمپانی  خودرو پژو SD -Tu5 206 مدل 1394 
رنگ سفید روغنی شماره موتور 0210044B163 شماره شاسی 
NAAP41FE7FJ289658 شماره پالک 19 ایران131 ق 61  متعلق 
به شیوا خاطری فرزند توفیق شماره ملی 3256474421 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است 

مفقودی



در حالي كه اكنون مانع تحريم از پيش پاي ورود اينترنت 
ماهواره اي برداشته شده و اگر هيچ استثناي ويژه اي براي 
ايران در نظر گرفته نشود، اگر در داخل ايران كسي ديش و 
رسيور استارلينك را نصب كرده و به ترتيبي هزينه ماهانه 
آن را هم پرداخت كند، مي تواند به اينترنت دسترس��ي 
داشته باشد. اما حتي اگر در ايران هرگونه ارتباط اينترنتي 
قطع باشد. با اين حال، همچنان مشكالتي چون هزينه 
باال، تجهيزات، مجوز و امكان انتقال پول و تجهيزات اين 
ماهواره، به دش��واري در ايران ممكن است. با اين وصف، 
استفاده از اينترنت ماهواره اي استارلينك، به اين زودي، 

به آساني و براي همه در ايران فراهم نيست.
در بحبوح��ه ناآرامي هاي اخير در ايران و قطع ارتباط با 
اينترنت جهاني، »ايالن ماسك« ثروتمندترين فرد دنيا، 
وعده ارايه خدمات اينترنت ماهواره اي استارلينك را به 
ايرانيان داده؛ اما آيا اين ام��ر در كوتاه مدت امكان پذير 
است؟ در روزهاي ناآرام ايران و در حالي كه دسترسي به 
اينترنت دشوار و در مواردي دسترسي به اينترنت جهاني 
ناممكن شده، برخي كاربران در توييتر از »ايالن ماسك« 
مديرعامل و بنيانگذار اينترنت ماهواره اي استارلينك 
درخواست ارايه خدمات اينترنت ماهواره اي داشتند و 
او هم وعده رساندن س��ريع اين اينترنت به مردم ايران 
را داده؛ اما پرسش��ي كه مطرح مي شود اينكه آيا تحقق 
چنين وعده اي در كوتاه مدت شدني است؟ ماسك، مالك 
شركت بزرگ »تسال«، ثروتمندترين مرد جهان است 

كه چنين وعده اي را در حساب توييتر خود اعالم كرد.

مزيتاينترنتماهوارهاي
نسبتبهاينترنتكابلي

اينترنت ماهواره اي يك اتصال بي سيم است كه شامل 
سه بشقاب ماهواره اي است: يكي در مركز ارايه دهندگان 
خدمات اينترنتي، يكي در فضا و ديگري متصل به منزل 
اس��تفاده كننده از خدمات. عالوه بر دي��ش ماهواره، 
همچنين به ي��ك مودم و كابل هايي نياز اس��ت كه به 
ديش و مودم استفاده كننده برسد. هنگامي كه همه چيز 
وصل ش��د، ISP س��يگنال اينترنت را به ديش در فضا 
ارسال و سپس آن را براي متقاضي ارسال مي كند. هر 
بار درخواس��تي داده مي شود )باز شدن صفحه جديد، 
دانلود كردن، ايميل فرس��تادن و ...( به ديش در فضا و 
سپس به مركز )ISP( مي رود. درخواست تكميل شده 
سپس از طريق فضا به مودم متقاضي و سپس به رايانه 
وي ارسال مي شود. تنها دليلي كه ممكن است از اينترنت 
ماهواره اي اس��تفاده كنيد، اين است كه در منطقه اي 
زندگي مي كنيد كه ساير گزينه هاي اينترنت مانند كابل 
يا DSL در دسترس نيست. به غير از اين، دليل موجهي 

براي استفاده از اينترنت ماهواره اي وجود ندارد.

استارلينكاينترنتبدونمحدوديت
ارايهميدهد؟

ابتكار اس��تارلينك ي��ك پ��روژه اينترنت ماه��واره اي 
بلندپروازانه است كه توسط مالك اسپيس ايكس، تامين 
مي شود. او قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ به بيش از سه ميليارد 
نفر در سراسر دنيا دسترسي به اينترنت دهد. كساني كه 
به طور عمده در مناطق دورافتاده زندگي مي كنند يا به هر 
دليلي در دسترسي به اينترنت در سراسر جهان مشكل 
دارند، از جمله مشتريان اصلي پروژه هستند. استارلينك 
به طور رسمي در سال ۲۰۱۵ معرفي شد و هدف آن، ارايه 
پوشش اينترنتي گسترده با پرتاب هزاران ماهواره كوچك 
به مدار پايين زمين در تركيب با گيرنده هاي روي زمين 
است. اينترنت استارلينك از طريق ديش هاي ماهواره اي 
در دس��ترس مردم ع��ادي قرار خواهد گرف��ت و هزينه 
استفاده از اين سرويس، از ۱۱۰ دالر در ماه شروع مي شود 
و هزينه سخت افزار آن ۵۹۹ دالر است. استارلينك ادعا 
مي كند در همه هفت قاره در دسترس است. در سپتامبر 
)شهريور-مهر( ۲۰۲۲ بنياد ملي علوم اياالت متحده اعالم 
كرد در حال آزمايش سرويس قطبي استارلينك در قطب 
جنوب است اما در نقشه رسمي، پوشش استارلينك در 
همه قاره ها به جز چند كشور ظاهر شده؛ به عنوان مثال 
شمال كانادا، نروژ، سوئد، سراس��ر فنالند و ايسلند، قاره 
آفريقا، بخش زيادي از امريكاي جنوبي و قاره آسيا هنوز 
اتصال استارلينك ندارند. استارلينك مي تواند اينترنت 
به نسبت ارزان تري نسبت به اينترنت كابلي و ماهواره اي 

در مناطق روس��تايي و حومه اي ارايه كند. در بسياري از 
مناطق، كاربران حومه ش��هري به اندازه كاربران شهري 

هزينه مي پردازند اما اينترنت بسيار كندتري دارند.

كاربرانازسرعتاينترنتماهوارهاي
استارلينكرضايتدارند؟

تعداد كاربران استارلينك در چند ماه نخست ارايه سرويس 
اينترنت ماهواره اي، به بيش از ۱۰ هزار نفر افزايش يافت. 
شبكه تلويزيوني سي ان بي سي )CNBC( براي دريافت 
نخستين برداشت واقعي از اين سرويس با بيش از ۵۰ نفر 
كه از خدمات اين اينترنت اس��تفاده مي كردند صحبت 
كرد. افراد مورد بررسي شامل خانوارهايي در كانادا و ۱۳ 
ايالت اياالت متحده مانند كاليفرنيا، كلرادو، آيداهو، آيووا، 
ميشيگان، مينه سوتا، اوهايو، واشنگتن، ويسكانسين و ... 
بودند. بيشتر اين كاربران در مناطق روستايي يا دور افتاده 
مانند زمين هاي كشاورزي يا بيابان، دسترسي محدود به 
پهناي باند زميني داشتند و تعداد كمي نيز به طور كلي 
دسترسي نداشتند. از جمله معايب اينترنت ماهواره اي 
استارلينك، هزينه بسيار زياد خريد و نصب تجهيزات و 
اشتراك اينترنت است كه با ادعاي آن مبني بر در دسترس 
 قرار گرفتن براي كاربران مناطق محروم در تضاد اس��ت.

يكي از كاربران در مونتانا به اين شبكه تلويزيوني گفت: »تا 
زماني كه تنها گزينه پهناي باند در دسترس من استارلينك 
باشد آن را نگه خواهم داش��ت.« يكي ديگر از كاربران از 
كلرادو گفت: »سخت ترين قسمت نصب تجهيزات، نصب 
ديش روي پشت بام و كشيدن سيم از بيرون به داخل خانه 
بود.« يكي از كاربران از ايالت مين نيز گفت: »سرويس 
كاماًل قابل اعتماد است، هر چند وقت يك بار چند قطعي 
رخ مي دهد.« بنابر اظهارات نخستين گروه  از كاربراني 
كه از اينترنت ماهواره اي استارلينك استفاده كردند به 
نظر مي رسد اين اينترنت در مقايسه با اينترنت كابلي از 
نظر سرعت و محدوديت، مشكالت كمتري دارد؛ با اين 
حال آيا اينترنت استارلينك به طور كل بي نقص است؟

اينترنتاستارلينكنقصندارد؟
با وجود همه ادعاهاي ايالن ماسك در رابطه با دسترسي 
آسان افراد مختلف در سراسر دنيا به استارلينك به ويژه 
در مناطقي كه دسترسي سخت به اينترنت كابلي دارند و 
ويژگي هاي منحصربه فرد اين اينترنت نسبت به رقبا اما 
نقص هايي هم دارد كه ايالن ماسك وعده  رفع اين نقايص 
را در دراز مدت داده است. از جمله اين معايب و نقص ها، 
هزينه بس��يار زياد خريد و نصب تجهيزات و اش��تراك 
اينترنت ماهواره اي استارلينك است كه با ادعاي آن مبني 
بر در دسترس قرار گرفتن اينترنت براي كاربران مناطق 
محروم در تضاد اس��ت. كاربران در اي��االت متحده براي 
سرعت ۲ مگابيت در ثانيه حدود ۱۰۰ دالر در ماه پرداخت 

مي كنند و اين دو برابر مبلغي است كه در ماه براي اينترنت 
كابلي با سرعتي ۲۵ برابر اينترنت ماهواره اي مي پردازند. 
عالوه بر آن، استارلينك در حال حاضر امكان ارايه اينترنت 
قابل حمل را ندارد؛ اما يك ويژگي افزودني پولي معرفي 
كرده كه به مشتريان امكان مي دهد خدمات خود را به طور 
موقت به مكان هاي مختلف كه آدرس سرويس دايمي آنها 
توسط ماهواره استارلينك ارايه مي شود، منتقل كنند. اين 
افزونه ۲۵ دالر اضافي در ماه براي كاربران در اياالت متحده 
هزينه خواهد داشت. با اين حال باز هم كاربران نمي توانند 
در جايي خارج از خانه، محل كار و در حالت غيرثابت از اين 
اينترنت استفاده كنند. طبق اظهارات كاربران استارلينك، 
اگرچه آنها هزينه مس��اوي بابت اي��ن اينترنت پرداخت 
مي كنند اما س��رعت اين اينترنت در مناطق شهري و پر 
تراكم كندتر بوده و در مناطق باز مانند روستاها و بيابان 
بيشتر است. همچنين تغييرات آب وهوايي نيز مي تواند 
بر سرعت ارائه اينترنت ماهواره اي استارلينك يا حتي 
قطعي آن تاثير بگذارد. انسدادهاي جزئي مي توانند بر 
قدرت سيگنال تاثير بگذارند. ديش بايد به سمت جنوب 
باش��د و هر چيزي كه در مسير س��يگنال باشد مانند 
درختان و ساختمان ها مي تواند بر كيفيت تاثير بگذارد. 
استارلينك در بسياري از مناطق دنيا پوشش اينترنت 
ندارد و به نظر مي رسد براي ارايه خدمات اينترنتي نياز 

به مجوزهاي رسمي كشورهاي مختلف داشته باشد.

استارلينكميتوانددرايرانهمفعالشود
يكي از موانع اصلي براي ايرانياني كه مي خواهند از اينترنت 
استارلينك استفاده كنند، امريكايي بودن اين ابزار است. 
از آنجا كه اين ش��ركت در اياالت متحده ثبت شده، بايد 
از تحريم هاي اياالت متحده پيروي كند. ايالن ماس��ك 
مديرعامل اينترنت ماهواره اي اسپيس ايكس، دوشنبه ۲۸ 
شهريور ۱۴۰۱ گفت، اين شركت براي ارايه خدمات پهناي 
باند ماهواره اي استارلينك در ايران، درخواست معافيت از 
تحريم ها عليه ايران خواهد كرد. ماسك اين درخواست را 
در پي قطعي و اختالل اينترنت سراسري در ايران به دليل 
ايجاد ناآرامي ها بيان كرد؛ بعد از آنكه برخي در توييتر از 
ماسك خواستند ايستگاه هاي اينترنتي مبتني بر ماهواره 
را در ايران هم ارايه دهد. در پي اين درخواس��ت ماسك، 
قانون گذاران كنگره اي��االت متحده امريكا، در نامه اي به 
»جانت يلن« وزير خزانه داري اياالت متحده نوش��تند، 
اگر چنين درخواستي براي ش��ما ارسال شد، به سرعت 
آن را تاييد كنيد. آنها همچنين از خزانه داري خواستند 
سياست هاي خود را براي تقويت دسترسي به ارتباطات 
در كشورهاي تحريم شده روشن كند. به اين ترتيب، وزارت 
خزانه داري امريكا اجازه ارسال برخي تجهيزات اينترنتي 
ماهواره اي را به ايران صادر كرد. دفتر كنترل دارايي هاي 
خارجي وزارت خزانه داري )OFAC( در بيانيه اي اعالم 

كرد: »مجوز صادرات سخت افزار، نرم افزار و خدمات مرتبط 
با ارتباط��ات از طريق اينترنت به اي��ران، از جمله برخي 
خدمات اتصال اينترنت و پايانه هاي ماهواره اي مسكوني 
مجاز را صادر مي كند.« همچنين در اين بيانيه آمده است: 
»براي هرگون��ه صادراتي كه تح��ت مجوزهاي موجود 
نباشد، OFAC از درخواست مجوزهاي خاص براي مجوز 
فعاليت هاي حمايت از آزادي اينترنت در ايران استقبال 
مي كند.« هزينه سخت افزار اين اينترنت ۵۹۹ دالر است 
و هزينه اشتراك آن، از ۱۱۰ دالر در ماه شروع مي شود كه 

پرداخت اين رقم باال براي همه افراد فراهم نيست.

مانعانتقالپول،مجوز،تجهيزاتوهزينه
اگرچه اياالت متحده با درخواست فوري رفع تحريم براي 
ارايه خدمات اينترنت ماهواره اي به ايرانيان موافقت كرده 
اما تحريم تنها مانع استفاده از اين ابزار نيست. بلكه مشكل 
انتقال پول، ارايه مجوز از س��وي دولت، انتقال تجهيزات 
و هزينه باالي آن همچنان پابرجاس��ت. همان گونه كه 
گفته شد، هزينه سخت افزار اين اينترنت ۵۹۹ دالر است 
و هزينه اش��تراك آن، از ۱۱۰ دالر در ماه شروع مي شود 
كه پرداخت اين رقم باال براي همه افراد فراهم نيس��ت و 
شايد تنها براي برخي مجتمع ها به صرفه باشد؛ مگر اينكه 
ماسك اين هزينه را براي ايرانيان تغيير دهد يا رايگان كند؛ 
همان گونه كه از طرف ايالن ماسك پنج هزار »ترمينال 
استارلينك« )همان رسيور و ديش( براي دولت اوكراين 
ارسال شد و به شكل رايگان به اين كشور رسيد. از سوي 
ديگر، در ايران امكان انتقال پول تجهيزات و حق اشتراك 
اين سامانه فراهم نيست؛ حال آنكه شهروندان اوكرايني 
به دليل دسترس��ي به كارت هاي اعتب��اري بين المللي 
مانند مستركارت و ويزا مي توانند هزينه ماهانه اينترنت 
استارلينك را بپردازند. البته اگر ايرانيان از طريق افرادي در 
كشورهاي ديگر اين مشكل را حل كنند يا ايالن ماسك از 
برخي هزينه ها صرف نظر كند. موضوع ديگر، مجوز دولت 
اس��ت؛ البته وزير ارتباطات در واكنش به اخبار حضور 
اس��تارلينك در ايران گفته: اگر هر اپراتور ارايه دهنده 
خدمات اينترنت ماهواره اي بر اساس قواعد بين المللي 
و قواعد جمهوري اس��المي عمل كند، اس��تقبال هم 
مي كنيم. اما روشن است كه اينترنت بدون محدوديت، 
با قواعدي كه وزير از آنها سخن گفت، متفاوت است. اگر 
مجوز دولت نباشد، ارسال پرتعداد تجهيزات ماهواره اي 
هم امكان پذير نيست. مورد ديگر البته سطح برخورد با 
اين ابزار است. در ايران در زمان هايي نيروي انتظامي با 
شدت با اس��تفاده از ديش ماهواره برخورد مي كرد و به 
جمع آوري اب��زار و برخورد با عوامل توزيع و فروش آنها 
مي پرداخت؛ اما با گس��ترش اين اب��زار، مقابله با ديش 
ماهواره كمرنگ شد. در صورت برخورد با استفاده از اين 

ابزار، به طور معمول به كارگيري آن دشوار خواهدشد.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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محدوديتهاميگذرد
ومسيرشتابانتوسعهارتباطات

ادامهمييابد
وزير ارتباطات گفت: دولت س��يزدهم به دنبال توسعه 
اقتصاد ديجيتال است و محدوديت هاي ايجاد شده در 
چند روز گذش��ته نيز مي گذرد و مسير شتابان توسعه 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات ادامه مي يابد. به گزارش 
مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، عيسي 
زارع پور در همايش توس��عه گردشگري ايران كهن كه 
با حض��ور عزت اهلل ضرغامي وزير ميراث، گردش��گري 
و صنايع دستي برگزار شد، با اش��اره به اولويت فناوري 
اطالعات در زندگي مردم براي دولت س��يزدهم تأكيد 
كرد: از ارايه خدمات مبتني بر فناوري اطالعات در حوزه 
گردش��گري حمايت مي كنيم. وي با اشاره به اهميت 
فناوري اطالعات، گف��ت: ذات فناوري اطالعات تحول 
زاس��ت و به همين دليل اين بخش سرعت تحول را به 
بخش هاي مختلف نيز انتقال مي دهد. وزير ارتباطات 
به نبود اطالعات و امكانات امروزه در سال هاي گذشته 
در حوزه سفر و گردشگري، افزود: هم اكنون براي رفتن 
به يك س��فر از مقصد تا مبدأ تمام اطالعات مورد نياز 
وجود دارد و از طريق اپليكيش��ن هاي موجود مي توان 
تمام تمهيدات يك سفر را به صورت برخط انجام داد كه 
همه اينها باعث تسهيل سفر و گردشگري براي مردم 
شده است. وي با تأكيد به اينكه در اين حوزه از دنيا عقب 
نيستيم، افزود: ظرفيت هاي بسياري در حوزه گردشگري 
مي توان��د فعال ش��ود و همچنين به معرف��ي و فروش 
محصوالت صنايع دستي كمك كند. زارع پور به توسعه 
زيرساخت هاي ارتباطات ثابت و همراه در كشور اشاره 
كرد و گفت: در حوزه زيرساخت ها در آستانه يك جهش 
بزرگ از طريق پروژه فيبر نوري منازل و كس��ب وكارها 
با س��رعت هاي باال )چند صد مگابيت بر ثانيه( هستيم 
كه با اين زيرس��اخت ها خدمات و برنامه هاي كاربردي 
بسياري باكيفيت و سرعت باال مي تواند راه اندازي شود. 
وزير ارتباطات به قابليت هاي مختلف فناوري اطالعات 
در بخش هاي مختلف مانند پزشكي، شهر هوشمند و 
گردشگري اشاره كرد و گفت: با قابليت پردازش و ارايه 
خدماتي كه در اين بخش وجود دارد بايد آماده باشيم و 
چشم اندازي براي استفاده از خدمات آن طراحي كنيم. 

مهسااميني،اقتصادومالكيت
خصوصي

گزارش ها حاكي از آن اس��ت ك��ه توقف يك هفته اي 
فروش��گاه هاي آنالين باعث ريزش شديد مشتريان و 
از رده خارج شدن فروش��گاه آنالين مي شود. بنابراين 
در عرصه عمومي و سياستگذاري كشور نه تنها اقتصاد 
اولويت نبوده، بلكه اقتصاد ذيل ساير حوزه هاي سياسي 
و اجتماعي و امنيتي به عنوان يك موضوع فرعي مطرح 

بوده است.
۳( تاكي��د بر مالكيت بخش خصوص��ي، يكي ديگر از 
گزاره هاي تاثيرگذار در اقتصاد اس��ت. اين اهميت به 
اندازه اي است كه كشوري مانند چين تنها زماني توانست 
توجه سرمايه گذاران بين المللي را به خود جلب كند كه 
به فضاي بين المللي اين پيام را ارسال كرد كه به مالكيت 
بخش خصوصي و اقتصاد بازار اهميت مي دهد. در واقع 
دادگاه هاي اقتصادي كه يك طرف آن حزب كمونيست 
چين قرار داش��تند و يك سوي ديگر آن فعاالن بخش 
خصوصي اقتصاد به جاي دخالت دادن عوامل سياسي 
و حاكميتي از س��رمايه گذاري بخش خصوصي دفاع 
كردند. اينجا بود كه جهان متوجه شد، با چين متفاوتي 
طرف است و درهاي اقتصاد جهاني به روي چيني ها باز 
شدند. حال اين موضوع را با مشكالتي كه طي روزها و 
هفته هاي اخير در ايران رسانه اي شده اند، مقايسه كنيد؛ 
فردي نظراتي را در خصوص موضوعات روز كشور مطرح 
مي كند. نخس��تين واكنش ها به اين مساله، مصادره 
اموال و پلمب ويال و ساير اموال اوست. اين رفتار به اين 
معناست كه مالكيت خصوصي در ايران معنايي ندارد و 
كوچك ترين تنازعاتي ممكن اس��ت آن را به مخاطره 
اندازند. در اين شرايط كدام سرمايه گذار و فعال اقتصادي 

حاضر مي شود دارايي اش را در كشور وارد كند؟ 
۴( مهم ترين خروجي رخداده��اي اخير براي اقتصاد 
ايران، باال بردن ريسك اقتصادي، كاهش سرمايه گذاري 
و افزايش انتظارات تورمي است. اقتصادي كه ريسك 
بااليي داشته باشد، نوسانات فراواني را نيز تجربه مي كند. 
دامنه وسيعي از مشاغل به دليل مشكالت اخير در كشور 
بر باد رفته اس��ت. ريسك اقتصادي باال رفته و مالكيت 
خصوصي خدشه دار شده اس��ت. اگر قرار باشد عدد و 
رقمي براي خسارت هاي اقتصادي برآمده از رخدادهاي 
اخير استخراج شود، بدون ترديد اين عدد و رقم باعث 
شگفتي بسياري از تحليلگران و مديران خواهد بود. البته 
براي مديراني كه عادت به بهره وري پايين، اختالس، 
فساد و خسارت داشته اند، چند صد هزار ميليارد تومان 
خسارت احتماال مساله مهمي نيست، اما واقع آن است 
كه اين تنازعات سياس��ي، اجتماعي و راهبردي باعث 
رويگرداني بسياري از سرمايه گذاران از اقتصاد ايران شده 
است. مانند بسياري از نمونه هاي قبلي مي توان با اين 
خسارت ها هم با بي تفاوتي برخورد كرد؛ اما تا زماني كه 
اقتصاد يك اولويت مطرح نشود، وضع بهتر نخواهد شد.

دولتوسياستهايتجاري
 براي ارايه تحليل دقيق در اين رابطه بايد آمار به شكل 
جزئي ارايه و بررسي شود اما بايد در نظر داشت كه صرف 
كاهش وزن اما افزايش ارزش صادرات نمي تواند به شكل 
كلي تحليل شود. براي مثال ما در حوزه گازهاي صنعتي، 
صادراتي داريم كه با وزني بس��يار كم، ارزش صادراتي 
بااليي به دست مي آيد يا در برخي كاالهاي كشاورزي 
روند بالعكس است. صرف نظر از اين مسائل بايد در نظر 
داش��ت كه فعاالن اقتصادي بيش از هر چيز به ثبات و 
تحليل آينده نياز دارند. اينكه ما هنوز سرنوشت برجام يا 
برخي سياست هاي كالن اقتصادي را نمي دانيم، مي تواند 

در نهايت كار را براي بنگاه هاي اقتصادي دشوار كند.

جزيياتقانونصادرات
تراشههوشمصنوعيامريكا

بهزوديمنتشرميشود
يك مقام كاخ سفيد گفت: دولت بايدن به زودي قانون 
جديدي براي تعيين تكليف صادرات تراش��ه هاي 
هوش مصنوعي با كارايي باال به كش��ورهايي مانند 
چين وضع خواه��د كرد. به گزارش مه��ر به نقل از 
رويترز، تارون چابرا، يكي از اعضاي ش��وراي امنيت 
ملي امريكا كه بر مسائل فناوري تمركز دارد، گفت 
كه نامه هايي از وزارت بازرگاني اياالت متحده براي 
شركت هاي ان ويديا و اي ام دي ارسال شده و از آنها 
خواسته شده صادرات چنين تراشه هايي را به چين 
متوقف كنند؛ تراشه هايي كه مي توانند براي انجام 
اموري مانند پردازش زبان هاي طبيعي و تحقيقات 
در مورد تسليحات هسته اي مورد استفاده قرار گيرند. 
او در يك سخنراني در مراسمي كه توسط موسسه 
بروكينگز برگزار شد، توضيح نداد اين مقررات ممكن 
است چه شكل و ماهيتي داشته باش��د. رويترز در 
اوايل اين ماه گ��زارش داد اياالت متحده در حال 
برنامه ري��زي براي اعم��ال محدوديت هايي براي 
صادرات تراشه هاي هوش مصنوعي به چين است 
كه ممكن است در ماه اكتبر اعمال شود. يك ماه 
پيش اعالم شد شركت هاي تراشه ساز نامه هايي 
براي عدم صادرات تراش��ه هاي پيشرفته از دولت 
امريكا دريافت كرده اند، پس از افشاي اين نامه ها 
كه به معناي كاهش بالق��وه ۴۰۰ ميليون دالري 
درآمد ان ويديا در سه ماهه مالي جاري بود، سهام 

اين شركت به ميزان چشمگيري سقوط كرد.

سرويسترجمهگوگل
درچينغيرفعالشد

به نظر مي رسد گوگل دسترسي به سرويس ترجمه 
گ��وگل را در بخش هايي از چين متوق��ف كرده و 
كاربران را به دامنه هنگ كنگي خود هدايت مي كند 
كه در سرزمين اصلي چين قابل دسترس نيست. به 
گزارش ايسنا، اين تغيير روي استفاده از قابليت هاي 
ترجمه اپليكيشن هايي مانند KOReader كه ابزار 
مشاهده سند است و همچنين قابليت ترجمه درون 
مرورگر كروم، براي كاربران مقيم چين تاثير گذاشته 
است. گوگل همواره رابطه پيچيده اي با دولت چين 
داشته است. اين شركت در سال ۲۰۰۶ با نسخه اي 
از موتور جست وجوي خود كه هدف مقررات سانسور 
دولت چين قرار گرفت، وارد بازار اين كشور شد. اما 
در واكن��ش به حمالت هك تح��ت حمايت دولت 
و دس��تور پكن براي مسدود ش��دن سرويس هاي 
گوگل در واكنش به انتشار ويدئويي از رفتار قهرآلود 
نيروهاي امنيتي چين با تبتي ها در يوتيوب، گوگل 
سرويس جس��ت وجوي خود را در سرزمين اصلي 
چين تعطيل كرد و درخواست هاي جست وجو را به 
دامنه هنگ كنگي سانسورنشده خود هدايت كرد. 
گوگل در سال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ راه اندازي مجدد 
سرويس جست وجو در چين كه نتايج جست وجو 
را سانس��ور نمي كرد را بررسي كرد اما اين برنامه ها 
پس از اختالفات در تي��م حريم خصوصي گوگل، 
بي نتيجه ماند. اين ش��ركت در سال ۲۰۲۰ پس از 
اجراي يك قانون امنيت ملي در هنگ كنگ كه به 
مقامات محلي قدرت تجسس بيشتري مي بخشيد، 
اعالم كرد به درخواست مقامات اجرايي هنگ كنگ 
براي دريافت اطالعات كاربران، مس��تقيما پاسخ 
نخواهد داد و از آنها خواهد خواست از طريق پيمان 
همكاري قانوني دوجانبه ب��ا امريكا اقدام كنند. بر 
اساس گزارش وب سايت ِتك كرانچ، گوگل در اين 
باره اظهارنظر نكرده است. با فرض اينكه غيرفعال 
ش��دن س��رويس ترجمه گوگل، يك مشكل فني 
نيست، غيرفعال شدن اين سرويس در بخش هاي 
زيادي از سرزمين اصلي چين، ممكن است با كنگره 
ملي حزب كمونيس��ت چين در ۱۶ اكتبر مرتبط 
باش��د. دولت چين پي��ش از اين قب��ل از برگزاري 
رويدادهاي مهم سياسي و سالگردهاي سياسي مهم، 

سرويس هاي گوگل را مسدود كرده است.

هكرها۶ترابايتدادهمحرمانه
دولتمكزيكراسرقتكردند

طي ي��ك عمليات هك ب��زرگ اطالعات محرمانه 
دولتي در مكزيك فاش شده است و هكرها ۶ ترابايت 
داده را س��رقت كرده اند. به گ��زارش مهر به نقل از 
رويترز، اين اطالعات شامل هزاران ايميل از نيروهاي 
مسلح است كه نقاط ضعف كشور در برابر حمالت 
سايبري را به دليل عدم س��رمايه گذاري و آمادگي 
ضعيف فناورانه در مقابل حمالت س��ايبري نشان 
مي دهد. آندرس مانوئل لوپز اورادور روز گذشته تاييد 
كرد وزرات دفاع كشور با عمليات هك روبرو شده و 
جزيياتي درباره اين وضعيت را فاش كرد. به گفته او 
اطالعاتي در مورد جنايتكاران، جزييات ارتباطات 
و نظارت س��فير اياالت متحده در مكزيك را نشان 
 Guacamaya مي دهد. گروهي از هكرها به نام
 مس��ووليت اي��ن ه��ك را بر عه��ده گرفت��ه و در 
وب س��ايت ش��ان اعالم كرده اند به ۶ ترابايت داده 
دسترسي يافته اند. به گفته فرانسيسكو سوالنو يكي 
از مديران ارشد س��رويس هاي فناوري اطالعات و 
شركت لوجيكال، گستردگي اين هك نشان دهنده 
برنامه ريزي هاي دقيق براي انجام حمله است. او در 
اين باره مي گويد: اين رويداد به طور اتفاقي نيفتاده 
است. به گفته س��والنو و ديگر تحليلگران هكرها از 
شكاف امنيتي به نام ProxyShell استفاده كردند 
كه سال گذشته در سرور مايكروسافت رديابي شده 
بود. هرچند راه حل ها براي حل اين مش��كل مهيا 
بودند اما دولت بايد آپديت هايي انجام مي داد. سوالنو 
در اين باره مي افزايد: پادزهر وجود داش��ت اما هيچ 
كس از آن استفاده نكرده است. به نظر مي رسد منابع 

مالي براي حل اين مشكل وجود نداشته است.

استفاده از اينترنت ماهواره اي استارلينك، به اين زودي، به آساني و براي همه در ايران فراهم نيست

اما و اگرهاي اينترنت ماهواره اي 

محدوديتهاياخيراينترنتچهتفاوتيباآبان۹۸دارد؟
قطع اينترنت در ايران اولين بار نيست كه رخ مي دهد. 
همچنين فيلتر شبكه هاي مختلف نيز سابقه طوالني 
دارد؛ اما چه تفاوتي ميان دفعات قبل و اين بار وجود 
دارد؟ برخالف آبان ۹۸، اينترنت در اين دوره به طور 
كامل قطع نش��د و در عوض برخي آمارها از افزايش 
شديد تقاضا براي فيلترشكن خبر مي دهند. تفاوت 
اساس��ي آب��ان ۹۸ و دوره اخير دقيقًا چيس��ت؟ به 
گزارش پيوست، سي ام شهريور كه رسانه ها از قول 
وزير ارتباطات از احتمال محدودسازي اينترنت در 
روزهاي آينده خبر دادند و وزير پس از چند ساعت 
اين خبر را تكذيب كرد، نگراني درباره قطع گسترده 
اينترنت همچنان پابرجا بود و همين طور هم شد و 
تاكنون ۱۱ روز اس��ت كه اينترنت در جاده پر پيچ و 
خم قطعي و فيلترينگ گسترده سايت ها و پلتفرم ها 
قرار گرفته است. اين دوره اما تفاوتي اساسي با آبان 
۹۸ دارد. آن زمان در پي اعتراضاتي كه پس از گراني 
بنزين ش��روع ش��د، تصميم بر اين بود كه اينترنت 
به كلي قطع ش��ود و صرف��ًا چند س��ايت و پلتفرم 
داخلي امكان فعاليت داش��تند. در آن دوره اتصال 
با فيلترش��كن به اينترنت، غيرممكن بود. حاال اما 

راهبرد محدوديت اينترنت فرق كرده است.

توفانفيلترينگ
ش��وراي امنيت كشور پس از ش��روع اعتراضات آبان ۹۸ 
تصميم گرفت اينترنت كشور به طور كلي قطع شود. ۲۴ 
ساعت پس از شروع قطعي اينترنت، مديران وقت وزارت 
ارتباط��ات از امكان فعاليت كس��ب وكارهايي گفتند كه 
بر بستر ش��بكه ملي اطالعات كار مي كردند. همچنين 
آنها با تهيه فهرستي از كسب وكارهايي كه مجاز شناخته 
مي ش��دند، امكان دسترس��ي آنها به اينترن��ت را فراهم 
كردند؛ اما به هر روي بخش عمده كاربران به دليل قطعي 
پيام رسان ها و موتورهاي جست وجو حتي امكان دسترسي 
به اينترانت داخلي را هم نداشتند. اينترنت ثابت هفت روز 
و اينترنت هم��راه ۱۰ روز كاماًل قطع بود. اين بار اما اعمال 
محدوديت با استراتژي متفاوتي دنبال مي شود. اينترنت 
ثابت در بس��ياري از نقاط مختلف كش��ور، وصل است و 
اينترنت همراه نيز در س��اعت هاي مشخصي از روز قطع 
مي ش��ود و در برخي از روزها تنه��ا در مناطقي كه محل 
تجمع معترضان اس��ت اينترنت همراه از دسترس خارج 
مي شود. در عوض، از همان روزهاي اول، سياست مسدود 
شدن سايت ها، پلتفرم ها و اپليكيشن هاي مختلف با قدرت 
زيادي دنبال شده و هر روز بر دامنه مسدودشده ها افزوده 
مي ش��ود. تيغ تيز فيلترينگ در اين روزها نقشي اساسي 

در بس��تن اينترنت ايفا مي كند. اينس��تاگرام و واتس اپ 
دقيقًا همان روزي فيلتر ش��دند ك��ه وزير ارتباطات خبر 
اعمال محدوديت ه��ا را تكذيب كرده بود. پس از آن نوبت 
به اپ استور و گوگل پلي رس��يد. شايد كسي پيش از اين 
فكرش را هم نمي كرد روزي اس��كايپ و لينكدين فيلتر 
شوند اما اين اتفاق هم افتاد. تيغ فيلتر به بازي ها هم رحم 
نكرد. از Clash Of Clans ش��روع شد و به فورتنايت، 
COD Mobile ،Dota۲ و Destiny رسيد. پيام رسان 
خاك گرفته وايبر هم فيلتر ش��د و فروشگاه گوگل كروم 
كه امكان دانلود افزونه هاي كروم از آن فراهم است نيز به 
سياهه فيلترشده ها پيوست. شدت فيلترينگ و مسدوديت 
گسترده فيلترش��كن ها كار را به جايي رسانده كه پايگاه 
 Top۱۰VPN خبري آكسيوس به نقل از پژوهشگر ارشد
نوشته اس��ت تقاضاي وي پي ان در ايران نسبت به دوران 
پيش از اعتراضات، سه هزار درصد رشد كرده است. يكي 
ديگر از تفاوت هاي دوره اخير با سال ۹۸، موضوع فني قطع 
اينترنت است. سال ۹۸ در نامه اي مستقيم به اپراتورهاي 
همراه و ثابت، به آنها دس��تور داده شد اينترنت را قطع 
كنند؛ اما در دوره اخير، اپراتورها دخالتي در اين موضوع 
ندارن��د و قطعي كامل يا مقطع��ي اينترنت به صورت 
مستقيم از سوي شركت ارتباطات زيرساخت كه متولي 

اصلي اينترنت در كشور است انجام مي شود. بدين ترتيب 
اپراتورها هيچ گونه اطالعي از آنچه رخ خواهد داد ندارند.

تكليفروشننيست
قطعي اينترنت در اين روزها الگوي چندان مشخصي ندارد. 
اگرچه قطعي اينترنت همراه در تهران بين ساعت هاي ۱۶ تا 
۲۴ با الگوي نسبتاً منظمي دنبال شده اما تعجب نمي كنيم اگر 
در ساعتي غير از اين نيز، اينترنت به اينترانت تغيير شكل دهد 
يا حتي به كلي قطع شود. براي مثال چهارشنبه ۳۰ شهريور 
اينترنت همراه اول براي ساعاتي به كلي قطع شد و در روزهاي 
بعد نيز شاهد قطعي اينترنت مبين نت بوديم. قطعي هاي 
منطقه اي نيز در اين مدت كم نبوده است. روز جمعه ۸ مهر، 
نت بالكس از قطعي كامل اينترنت در كردس��تان و زاهدان 
خبر داد. به طور كلي مي توان چنين گفت كه مسدودسازي 
اينترنت در اين ايام طوري انجام مي شود كه مردم نمي دانند 
تكليف چيس��ت. اينترنت به طور كامل قطع نشده است 
اما چيزي كه از جسم كم جان آن مانده هر لحظه ممكن 
است از نفس باز ايستد و ساعاتي بعد دوباره چشم هايش را 
نيمه باز كند. وزير ارتباطات نيز توپ را در زمين »نهادهاي 
ذي صالح« مي اندازد و با اعالم اينكه ممكن است فيلترينگ 

بعد از اين نيز ادامه پيدا كند، مردم را نگران تر مي كند.



تعادل |بررسي تغييرات قيمت خودروها در چند 
ماه گذشته نش��ان مي دهد، بازار خودرو بيشترين 
تاثي��ر را ن��ه از اخب��ار واردات خودرو و ن��ه از قرعه 
كشي هاي برگزار شده در سامانه يكپارچه تخصيص 
خودرو گرفته است بلكه اين برجام و اخبار پيرامون 
آن بوده كه باعث اكثر تغيير قيمت ها در بازار خودرو 
بوده است. پيش��تر زمزمه هايي در رابطه با افزايش 
قيمت خودرو درب كارخانه منتشر شده بود و گفته 
مي شد كه احتمال دارد در مهرماه خودرو در بازار هم 
با افزايش قيمت مواجه شود. برخي از كارشناسان 
خودرويي مي گوين��د: هرچند كه خودروس��ازان 
به شدت زيان ده هستند و دولت هم جلوي افزايش 
قيم��ت را گرفته. اما ممكن اس��ت در ادامه س��ال 
خودروسازان خودروهاي س��واري نيز قيمت ها را 

افزايش دهند.

    فاكتورهاي اثرگذار بر قيمت خودرو 
اواخر س��ال گذش��ته و در زماني ك��ه مطابق روال 
سال هاي گذشته انتظار مي رفت بازار حداقل در آن 
برهه زماني ركود خود را بشكند و حداقل در روزهاي 
پاياني سال بتوان شاهد افزايش حجم معامالت بود، 
در اتفاقي كم س��ابقه و به گفته معامله گران حجم 
معامالت در روزهايي از اس��فندماه ۱۴۰۰ حتي به 
صفر نيز مي رسيد و در آن زمان يكي از داليل مهم 
اين ركود رسيدن اخبار مختلف از مذاكرات احياي 
برجام و انتظار خريداران براي كاهش محس��وس 
قيمت ه��ا بيان مي ش��د ك��ه البته با پايان س��ال و 
توقف مذاكرات بازار خودرو ش��اهد شوك افزايشي 

قيمت ها بود.
قيمت پژو ۲۰۶ تيپ دو در بازه فروردين ماه تا اواخر 
ارديبهشت سال جاري با ثبت افزايش هاي متوالي 
ب��ا ۴۰ ميليون تومان افزايش تا ۲۷ ارديبهش��ت از 
قيمت ۲۷۸ ميليون توماني به ۳۱۸ ميليون تومان 
رس��يد. قيمت پژو پارس LX هم ب��ه عنوان ديگر 
خودروي پ��ر تقاضاي بازار با افزاي��ش ۳۸ ميليون 

توماني تا ۳۸۸ ميليون تومان هم باال رفت.
در آن ب��ازه قيم��ت پرايد هم ش��اهد افزايش قابل 
توجهي ب��ود و قيمت پراي��د ۱۱۱ از ۱۸۶ ميليون 
تومان با عبور از م��رز ۲۰۰ ميليون توماني تا ۲۰۷ 

ميليون تومان هم باال رفت.
پ��س از موج ح��دودا دو ماهه افزاي��ش قيمت ها با 
شروع دوباره مذاكرات احياي برجام در كنار اخبار 
آزادس��ازي واردات خودرو افزايش افسارگسيخته 
قيمت ها در بازار متوقف شد و قيمت خودرو هرچند 
به سطوح اواخر س��ال گذشته و ابتداي سال جاري 

نرسيد اما اندكي كاهش داشت.
قيمت پژو ۲۰۶ تيپ ۲ كه ت��ا ۳۱۸ ميليون تومان 
هم ب��اال رفته بود تا ب��ه امروز با ثب��ت ۱۸ ميليون 
تومان كاهش نس��بت به اواخر ارديبهش��ت ماه به 
۳۰۰ ميليون تومان رس��يده كه همچنان نشان از 
افزايش ۲۲ ميليون توماني از ابتداي س��ال ۱۴۰۱ 
مي دهد. پژو پارس ه��م در همين بازه زماني با ۱۶ 
ميليون تومان كاهش به قيمت ۳۷۲ ميليون تومان 

معامله مي شود.
بررسي تغييرات قيمت خودروها در چند ماه گذشته 
نش��ان مي دهد، بازار خودرو بيشترين تاثير را نه از 
اخبار واردات خودرو و نه از قرعه كشي هاي برگزار 
شده در س��امانه يكپارچه تخصيص خودرو گرفته 
اس��ت بلكه اين برجام و اخبار پيرامون آن بوده كه 
باعث اكثر تغيير قيمت ها در بازار خودرو بوده است.

   كدام خودروها گران مي شوند؟ 
در همي��ن ح��ال، گفت��ه مي ش��ود محص��والت 
ايران خودرو دي��زل با افزايش قيمت همراه ش��ده 
اس��ت. علت اين افزايش چه بود؟ آيا ممكن اس��ت 
ك��ه اي��ن افزايش قيمت ب��ه خودروهاي س��واري 

خودروسازان نيز برسد؟ 
اميرحسن كاكايي، كارش��ناس صنعت خودرو در 
گفت وگو با تجارت نيوز گفت: به نظر نمي رس��د كه 
با افزايش قيمت خودروهاي س��نگين، خودروهاي 

سواري هم گران شود. 
چون مكانيزم خودروهاي س��نگين با خودروهاي 

سواري متفاوت است.
كاكاي��ي توضي��ح داد: هرچند كه خودروس��ازان 
به شدت زيان ده هستند و دولت هم جلوي افزايش 
قيم��ت را گرفته. اما ممكن اس��ت در ادامه س��ال 
خودروسازان خودروهاي س��واري نيز قيمت ها را 

افزايش دهند.
اين كارش��ناس ادامه داد: البته با توجه به ش��رايط 
اجتماعي-سياس��ي كش��ور، اگر رش��د قيمت در 
ماه هاي آينده اتفاق بيفت��د، جزيي خواهد بود. اما 

قيمت دالر در بازار آزاد در حال افزايش اس��ت. در 
نتيجه احتمال اين وج��ود دارد كه خودرو در بازار 

گران شود.
او افزود: خودروهاي س��نگين در كشور تحت تاثير 
قيمت گذاري دستوري نبود. اما در سال هاي گذشته 
ايران خودرو ديزل و س��ايپا ديزل در چارچوب اين 
روش قيمت گذاري قرار گرفتند و محصوالتش��ان 

را گران نكردند.
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اما در حال 
حاض��ر هزينه هاي توليد خودروهاي س��نگين، به 
دليل اس��تفاده از موتورهاي خارجي افزايش يافته 
و باالخره خودروسازان مجبور به افزايش قيمت ها 

شدند.
در حال حاضر خودروس��ازان در يك دوراهي قرار 
گرفته ان��د. خودروس��ازان در وضعي��ت زيان دهي 
ش��ديدي قرار دارند. از طرفي ديگر، دولت و وزارت 
صم��ت اجازه افزاي��ش قيمت را به خودروس��ازان 
نمي ده��د. در اين وضعيت خودروس��ازان بايد چه 

اقدامي انجام دهند؟
كاكاي��ي گف��ت: در اي��ن وضعيت خودروس��ازان 
نمي توانند اقدام خاصي انجام دهند. دولت و وزارت 
صمت فكر مي كند با دس��تور دادن مشكل صنعت 
خودروسازي كشور حل مي شود. در صورتي كه بايد 
بهره وري در اين صنعت افزايش يابد تا خودروسازي 

از وضعيت زيان دهي خارج شود.
او افزود: در اين ميان بايد توجه كرد كه مكانيزم هايي 
دول��ت در اختيار خودروس��ازان ق��رار داده، باعث 
كاهش بهره وري آنها مي ش��ود و در عمل كمكي به 

بهبود وضعيت خودروس��ازي نمي كند و در نهايت 
هزينه  توليد نه تنها كاهش نمي يابد، بلكه با افزايش 

همراه مي شود.
مرتضي ش��جاعي كارش��ناس صنعت خ��ودرو در 
خصوص چش��م انداز بازار خودرو به اقتصادآنالين 
گفته اس��ت: با توج��ه به اخبار منفي ك��ه از برجام 
مي رس��د و افزايش قيمت دالر و تضعيف پول ملي 
به نظر مي رسد شرايط ركود در بازار ادامه دار باشد. 
وي يكي ديگر از داليل ركود بازار را افزايش شديد 
قيمت ه��ا عنوان ك��رد و افزود: پس از س��ال ۹۷ و 
افزاي��ش قيمت ه��ا در بازار خودرو ب��ه جز در چند 
بره��ه زماني ب��ازار راكد بوده كه اين مس��تقيما به 
كاه��ش قدرت خريد مردم باز مي گ��ردد و با توجه 
به چش��م انداز جهاني افزايش قيمت خودرو به نظر 
نمي رس��د حداقل در كوتاه مدت بتوان ش��اهد آب 

شدن يخ بازار و همچنين كاهش قيمت ها بود.

   اين دو خودرو ديگر توليد نمي شوند
از سوي ديگر، مديرعامل ايران خودرو از توقف توليد 
دو خودروي سمند معمولي و پژو ۴۰۵ در روزهاي 
آينده خبر داده اس��ت. مهدي خطيبي با اعالم اين 
خبر، افزود: ب��ا خداحافظي از اين دو خودرو، تا يك 
ماه آينده خودروي )ت��ي اف TF۲۱ )۲۱ رونمايي 
مي ش��ود. وي ادامه داد: توليد خودروي اقتصادي 
مشترك با گروه س��ايپا را دنبال مي كنيم. خطيبي 
گفت: در نمايش��گاه تحول صنعت خودرو قرارداد 
براي توليد خودروي اقتصادي امضا شد كه در حال 

آماده سازي مقدمات آن هستيم.
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كاهش تقاضاي ارز كاالهاي 
اساسي با حذف ارز ۴۲۰۰

س��خنگوي بانك مركزي گفت: تقاضاي ارز براي 
واردات كاالهاي اساس��ي در نيمه نخست امسال 
۲ ميليارد دالر كاهش يافت. به گزارش خبرگزاري 
تسنيم، مصطفي قمري وفا، سخنگوي بانك مركزي 
ضمن ارايه آمار جالب توجه از آثار اجراي سياست 
مردمي سازي يارانه ها در ميزان عرضه و تقاضاي ارز 
اعالم كرد: ميزان تقاضاي ارز براي واردات كاالهاي 
اساسي در نيمه نخست امسال عليرغم رشد قيمت 
جهاني كاالهاي اساس��ي، ۲ ميليارد دالر كاهش 
يافت. او اف��زود: ميزان تامين و عرضه ارز توس��ط 
صادركنندگان در س��امانه نيما در نيمه نخس��ت 
امسال با افزايش ۹۰ درصدي، از ۱۱ ميليارد يورو به 
حدود ۲۰ ميليارد يورو رسيد. آمارها كامال گوياست؛ 
واقعي شدن تقاضا و حذف تقاضاهاي كاذب براي 
ارز و همچنين افزايش انگيزه صادركنندگان براي 
عرضه ارز در سامانه نيما، از بديهي ترين آثار اجراي 

سياست مردمي سازي يارانه هاست.

واحدهاي صنعتي
براي تامين مالي مشكل دارند

معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت مهم ترين 
مش��كالت واحده��اي تولي��دي و صنعت��ي را 
چالش ه��اي مربوط به تأمين مالي دانس��ت و از 
راه اندازي مجدد ۶۱۷ واحد راكد تا پايان شهريور 
خبر داد. معاون وزير صنع��ت، معدن و تجارت، 
مهم ترين مشكالت واحدهاي توليدي و صنعتي 
را تامين مالي، مس��اله بازار، تأمي��ن مواد اوليه، 
مس��ائل حقوقي و اختالف بين شركا برشمرد و 
گفت: طبق آخرين آمار تا پايان ش��هريور ۶۱۷ 
واحد راكد، راه اندازي مجدد شده است؛ همچنين 
۴۰۷ واح��دي كه با زير ۵۰ درص��د ظرفيت كار 
مي كنند، ظرفيت شان به باالي ۵۰ درصد افزايش 
يافته است.علي رس��وليان، معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت درباره آخرين وضعيت واحدهاي 
راكد، اظهار كرد: بر اس��اس بررسي هاي صورت 
گرفته، ۱۲ هزار واحد راكد شناسايي شد كه براي 
احيا و فعال سازي اين واحدها ستادهاي تسهيل 
و دس��تگاه قضاي��ي همكاري مي كنن��د. رييس 
س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
افزود: برنامه امسال راه اندازي ۲ هزار واحد راكد 
اس��ت كه طبق آخرين آمار تا پايان شهريور ماه 
۶۱۷ واحد راكد، راه اندازي مجدد شده است. وي 
ادامه داد: همچنين واحدهايي داريم كه اگرچه 
فعال هستند اما با زير ۵۰ درصد ظرفيت خود كار 
مي كنند؛ بر اساس آخرين آمار از ابتداي امسال 
۴۰۷ واح��د از اين گروه ظرفيت ش��ان به باالي 

۵۰درصد افزايش يافته است.
رسوليان همچنين با اشاره به مهم ترين مشكالت 
واحدهاي توليدي و صنعتي، گفت: عمده مشكل 
واحدهاي صنعتي، چالش هاي مربوط به تأمين 
مالي است؛ متأسفانه واحدهاي صنعتي همواره با 

اين مشكل دست و پنجه نرم مي كنند.
وي اظهار كرد: همچنين مس��اله ب��ازار، تأمين 
مواد اوليه، مس��ائل حقوقي و اختالف بين شركا 
از ديگر مش��كالت عمده واحده��اي صنعتي و 
صنايع كوچك است. معاون وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت يادآور ش��د: طبق تفاه��م نامه اي كه 
اخيراً به امض��اي وزراي صنعت، معدن و تجارت 
و اقتصاد و رييس كل بانك مركزي رس��يده، ۵۰ 
هزار ميلي��ارد تومان براي واحدهاي راكد تأمين 

مالي انجام خواهد شد.

حذف ارز دارو
صادرات را تقويت مي كند

معاون وزير صمت گفت: توجه ويژه اي به صادرات 
دارو داري��م كه ح��اال ب��ا ح��ذف ارز دارو، بدون 
دغدغه دارويي ها ه��م مي توانند به فكر بازارهاي 
صادراتي باشند. محمدمهدي برادران اظهار كرد: 
بخش صنعت در مقايس��ه با س��ال گذشته، رشد 
۵.۱ درصدي داش��ته است، ضمن اينكه شاخص 
شركت هاي بورسي در مرداد ماه ۶.۷ درصد رشد 
داش��ته و اين رش��د حكايت از آن دارد كه بخش 
توليد شرايط مس��اعدي را براي ارايه كاال در بازار 
ايجاد كرده است. معاون صنايع عمومي وزير صمت 
ادامه داد: توليد انبوه توليدكنندگان در چند ماهه 
اخير در بازارهاي داخلي ملموس است و حتي در 

بازارهاي صادراتي هم نمود پيدا خواهد كرد.
برادران گف��ت: ارز ۴۲۰۰ توماني مش��كالتي در 
صنايع غذايي از جمله رانت ايج��اد كرده بود كه 
توليدكنندگان هم اذعان داشتند بايد حذف شود 
حاال كه اين ارز حذف شده صنايع غذايي مي توانند 
با واردات گن��دم، بازار رقابتي خ��ود را نگه دارند. 
وي با اشاره به حذف ارز دارو گفت: توجه ويژه اي 
به صادرات دارو داريم كه ني��از بود تا تعامالتي با 
توليدكنندگان داش��ته باش��يم حاال با حذف ارز 
دارو، ب��دون دغدغه دارويي ها ه��م مي توانند به 
فكر بازارهاي صادراتي باش��ند. برادران به رش��د 
شركت هاي دانش بنيان اشاره كرد و افزود: امسال 
اين روند رو به رشد ش��ركت هاي دانش بنيان در 
صنعت ملموس تر اس��ت. وي با اشاره به برگزاري 
بيست و دومين نمايش��گاه تخصصي بين المللي 
صنعت گفت: در اين نمايشگاه ۴۲۶ شركت داخلي 
و خارجي از جمله از كشورهاي چين، آلمان، ژاپن، 
تركيه، اسپانيا، ايتاليا، بلژيك، مالزي، تايوان، كره 
جنوبي، لهستان و مجارستان حضور دارند كه ۶۶ 
شركت از آنها دانش بنيان هستند. گفتني است، 
اين نمايش��گاه از تاريخ ۹ تا ۱۲ مهر ماه هر روز از 
ساعت ۸ تا ۱۵ در محل نمايشگاه هاي بين المللي 

تهران پذيراي بازديدكنندگان است.

عشاير چهار برابر نياز وارداتي 
گوشت قرمز توليد مي كنند

رييس سازمان امور عش��اير ايران گفت: عشاير با 
جمعيت ۱.۵ درصدي، ۲۵ درصد پروتئين كشور را 
توليد مي كنند كه اين ميزان چهار برابر نياز وارداتي 
گوش��ت قرمز به كشور اس��ت لذا بايد به اين قشر 
توليد كننده توجه ويژه اي داشته باشيم. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي به نقل 
از سازمان امور عشاير ايران، عباس پاپي زاده رييس 
سازمان امور عش��اير ايران به همراه علي كريمي 
فيروزجايي رييس فراكس��يون عشايري مجلس 
شوراي اس��المي در سفر به مازندران و در ديدار با 
استاندار اين استان، اظهار داشت: در سفر استاني 
رييس جمهور به اس��تان مازن��دران ۳۵ ميليارد 
تومان به حوزه عشاير اين استان اختصاص يافته 
كه تخصيص كامل اين اعتبارات مي تواند در رفع 
مشكالت عشاير استان نقش قابل توجهي ايفا كند.

وي با اشاره به پتانس��يل هاي استان مازندران در 
حوزه هاي مختلف، گردش��گري را از مولفه هاي 
مهم براي توانمندسازي عشاير استان برشمرد و 
بر حمايت و همسويي دستگاه هاي اجرايي استان 
در اين حوزه تاكيد كرد. پاپي زاده گفت: با همراهي 
مجلس ش��وراي اس��المي و به خصوص رييس و 
اعضاي فراكسيون عشايري، امسال اعتبارات خوبي 
به حوزه عشاير اختصاص داده شده كه اميدواريم 
با تخصيص اين اعتبارات بسياري از مشكالت در 
مناطق عش��ايري برطرف ش��ود. رييس سازمان 
امور عش��اير ايران اظهار داش��ت: عش��اير استان 
مازندران در گذشته متولي خاصي نداشتند و امور 
عشاير مازندران جديدالتأسيس است لذا حمايت 
دستگاه هاي اجرايي اس��تان مي تواند در افزايش 
برخورداري اين جامعه مولد موثر باشد. عضو هيات 
رييس��ه مجلس و رييس فراكسيون عشايري نيز 
در اين نشست اظهار داشت: تالش مجلس در اين 
است كه مشكالت عشاير را به صورت ويژه بررسي 
كند از اين رو به همراه رييس سازمان امور عشاير 
سفرهاي متعددي براي بررسي مسائل و مشكالت 
عشاير داشته ايم. علي كريمي فيروزجايي با تاكيد 
بر لزوم بازنگري در آمار سرشماري عشاير كوچنده 
استان، تشكيل كارگروه ويژه در استانداري براي 
بررسي مس��ائل و مش��كالت و حمايت از عشاير 
استان را ضروري و حائز اهميت دانست. در ادامه 
اين نشس��ت، اس��تاندار مازندران نيز از عشاير به 
عنوان حافظان منابع طبيعي نام برد و بيان كرد: 
استانداري و دستگاه هاي اجرايي مازندران آمادگي 
كامل براي حمايت از اين قشر زحمت كش را دارند. 
سيدمحمود حس��يني پور براي تخصيص اعتبار 
بند ب تبصره ۱۶ به عشاير مازندران قول مساعد 
داد و اف��زود: در اولين فرص��ت كارگروهي براي 
بررسي مشكالت عش��اير در استانداري مازندران 
تشكيل خواهد شد و پس از جمع بندي مشكالت 
و مطالبات عشاير، تا يك ماه آينده شوراي عشايري 
استان را برگزار خواهيم كرد. گفتني است؛ رييس 
س��ازمان امور عش��اير ايران و رييس فراكسيون 
عشايري مجلس ش��وراي اسالمي در اين سفر به 
همراه رييس جهاد كشاورزي و رييس امور عشاير 
مازنداران با عش��اير اس��تان ديدار و مش��كالت و 
مطالبات آنان را از نزديك مورد بررسي قرار دادند.

كاهش حقوق گمركي واردات 
تجهيزات، مواد اوليه و ماشين آالت

س��خنگوي وزارت صمت گفت: ف��ردا اصالح ماده 
واحده تبصره ۷ قانون بودجه در صحن علني مجلس 
شوراي اسالمي مطرح مي شود كه بر اساس آن قرار 
است حقوق گمركي واردات تجهيزات، مواد اوليه و 
ماشين آالت بخش توليد از چهار به يك درصد كاهش 
يابد. به گزارش خبرگ��زاري فارس اميد قاليباف با 
اش��اره به اصالح ماده واحده تبصره ۷ قانون بودجه 
در مجلس گفت: فردا اين م��اده در مجلس اصالح 
مي شود كه براس��اس آن قرار است حقوق گمركي 
واردات تجهيزات، مواد اوليه و ماش��ين آالت بخش 
توليد از چهار به يك درصد كاهش يابد.  سخنگوي 
وزارت صمت بيان داشت: دوفوريت اين ماده واحده 
خرداد ماه امسال از سوي دولت به مجلس ارايه شده 
بود كه به تازگي به تصويب رسيد، حدود ۱۰ پيشنهاد 
براي اين اصالحيه مطرح شده كه به احتمال زياد فردا 
شخص وزير صمت براي دفاع از آن در مجلس حضور 
مي يابد و پس از بررسي به راي گذاشته خواهد شد. 
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در بيان اهميت 
اين موضوع، اظهار داشت: با توجه به اينكه ۷۰ درصد 
واردات كشور را مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آالت 
توليد تشكيل مي دهد، اگر اين مهم به تصويب برسد، 
 مي تواند تا اندازه زيادي از هزينه هاي توليد بكاهد.

وي افزود: تغيير حقوق ورودي گمرك از ارز ۴۲۰۰ 
توماني به ارز ETS تا حدود ۶ برابر هزينه هاي واردات 
مواد اوليه بخش تولي��د را افزايش داد و در صورتي 
كه اين حقوق گمركي ب��ه يك درصد كاهش يابد، 
مي تواند در كاهش هزينه هاي توليد اثرگذار باشد. 
قاليباف بيان داشت: ارديبهشت ماه امسال نيز دولت 
س��ود بازرگاني در اختيار خود را ب��راي مواد اوليه، 
تجهيزات و ماش��ين آالت كاهش داد كه در صورت 
تصوي��ب كاهش حق��وق ورودي گم��رك، كمك 
بزرگي به كاهش هزينه ها خواه��د بود. وي گفت: 
وزير صمت روز پنجش��نبه گذشته به معاونت هاي 
ذيربط دس��تور داد تا همه كاالهايي كه با تصويب 
اين مهم مشمول كاهش قيمت مي شوند را احصا و 
پايش كنند تا كاهش قيمت ها اعمال شود. سخنگوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: هرچند 
با تصويب اين اصالحيه دول��ت نزديك به ۲۸ هزار 
ميليارد تومان از منابع درآمدي اش تحقق نخواهد 
يافت، اما با توجه به اولويت بخش توليد و لزوم كنترل 
هزينه هاي توليد، دولت ترجيح داد تا اين مبلغ را از 

ساير طرق از جمله انتشار اوراق و غيره تامين كند.

آيا قيمت خودرو بازهم افزايش مي يابد؟ 

آينده بازار خودرو بدون برجام

با ارسال يك نامه صورت گرفت

عضو اتاق بازرگاني تهران تحليل كرد

درخواست خصوصي ها از دولت براي حذف رانت در شبكه پرداخت

تجارت ايران چطور دوباره صعودي شد؟

بخش خصوصي طي دو نامه به وزارت صمت، بانك 
مركزي، مركز ملي فضاي مجازي و معاونت علمي 
و فناوري رياس��ت جمهوري، خواستار رفع انحصار 
و رانت در ش��بكه پرداخت شد. به گزارش خبرنگار 
مهر، اخي��راً دو نامه به وزارت صمت، بانك مركزي، 
مركز ملي فضاي مجازي، معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري و ديگر مراجع كشور از سوي بخش 
خصوصي ارسال شده است كه ضمن تشريح سابقه 
شكل گيري ش��بكه پرداخت و شركت هاي PSP و 
پرداخت يار طي دو دهه گذشته، به بيان مشكالت 
وضع موجود شبكه پرداخت كشور از جمله انحصار 
۱۲ ش��ركت PSP، تفاوت م��دل پرداخت كارمزد 
شركت هاي PSP و پرداختيار و تبعيض موجود در 
آن، مشكالت ش��ركت هاي پرداختيار براي رقابت 
منصفانه با توجه به عدم پااليش درگاه هاي پرداخت 
قبل از الزام اينماد )آذرماه ۱۴۰۰( توسط شاپرك 
و… پرداختند و خواس��تار اقدام ف��وري دولت در 
زمينه رفع اين مشكالت شدند. در يكي از نامه ها به 
ضرورت و سابقه شكل گيري پرداخت الكترونيكي 
از ورود دستگاه هاي خودپرداز، كارتخوان و سپس 
درگاه هاي پرداخت اينترنتي اش��اره ش��ده كه در 

س��ال هاي بعد با مكانيزم هاي نظارتي و هدايتي از 
جمله ش��ركت ش��اپرك به عنوان تنظيم گر شبكه 
پرداخ��ت و اينم��اد به عن��وان تنظيم گ��ر تجارت 
الكترونيك��ي براي حفظ حق��وق مصرف كنندگان 
و جلوگي��ري از تخلف��ات كس��ب وكارها هم��راه 
شد. اين مس��ير نهايتًا به ش��ركت هاي فين تك از 
جمله پرداختيار منتهي ش��د ت��ا در كنار ماموريت 
شركت هاي PSP دوازده گانه و با شكستن انحصار 
آنه��ا، نوآوري در ارايه خدم��ات پرداخت در فضاي 
اينترنت به آنها سپرده شده و توسعه و تسهيل گري 
در ارايه خدم��ات نوين پرداخت ش��دت گيرد.  در 
ادامه اين نامه به مش��كالت شركت هاي پرداختيار 
اشاره ش��ده كه علي رغم دريافت مجوزهاي قانوني 
و سرمايه گذاري و جذب نيروهاي نخبه، همچنان 
سهم شان در پرداخت الكترونيكي كمتر از ۸ درصد 
بوده و بيش از ۹۲ بازار همچنان به صورت انحصاري 
در اختيار ش��ركت هاي PSP است و علت اين است 
كه زيرس��اخت تراكنش ه��اي پرداخ��ت صرفًا از 
طريق ش��ركت هاي PSP براي پرداختيارها تأمين 
مي ش��ود و عماًل درآمد تراكنش مذكور نيز به آنها 
تعلق مي گي��رد. نكته قابل توجه اينكه اگرچه مقرر 

 )CNP( بود ارايه درگاه پرداخت بدون ارايه كارت
به ويژه در كس��ب وكارهاي كوچك به پرداختيارها 
 PSP واگذار ش��ود، ول��ي همجنان ش��ركت هاي
در رقابت��ي غيرمنصفان��ه به اراي��ه درگاه پرداخت 
اينترنتي به ش��ركت هاي كوچك ادامه مي دهند. 
با يكسان س��ازي مقررات تخصيص درگاه پرداخت 
اينترنت��ي از نيمه دوم س��ال ۱۴۰۰، بدون آنكه در 
نظ��ام كارمزد درگاه هاي پرداخ��ت اينترنتي كه از 
سال ها پيش قرار بود س��اماندهي شود و همچنان 
معطل مان��ده، تغييري انجام ش��ود، مزيت رقابتي 
ش��ركت هاي پرداختيار با توجه به اينكه تراكنش 
 PSP درگاه پرداخت ارايه شده توسط شركت هاي
برخالف پرداختيار مش��مول هيچ كارمزدي براي 
پذيرنده نيست، عماًل ش��ركت هاي فعال در حوزه 
پرداختي��اري از صحنه رقابت بيرون رانده ش��ده و 

كليد انهدام آنها زده شد.
عالوه بر اين در نامه دوم به اجراي الزام اينماد براي 
شركت هاي پرداختيار طبق آيين نامه اجرايي ماده 
۱۴ الحاق��ي قانون مبارزه با پولش��ويي و همچنين 
قانون پايانه فروش��گاهي و سامانه موديان با تأخير 
دوس��اله از آذرماه سال گذش��ته براي درگاه هاي 

پرداخ��ت جديد پرداختياره��ا و تثبيت قانوني آن 
پيرو اجراي رأي ديوان عدالت اداري اش��اره ش��ده 
است. در اين نامه بيان شده با توجه به گذشت يك 
س��ال از اجراي مقررات مذكور، انتظار مي رود كه با 
پاالي��ش اينماد درگاه هاي س��ايت هايي كه قبل از 
آذرماه سال گذش��ته درگاه پرداخت اخذ كرده اند، 
شرايط يكسان به منظور امكان رقابت منصفانه براي 
همه ش��ركت هاي پرداختيار فراهم شده و انحصار 
بازار در ميزان تراكنش و گردش مالي شكسته شود 
و گردش هاي مالي كالن ك��ه هم اكنون محدود به 
چند شركت معدود است، بين همه اعضاي انجمن 
توزيع گردد. در پايان با اشاره به صبر و سكوت صنف 
در مقابل انحصار و رانت موجود، ابراز اميدواري شده 
با توجه به درخواست هاي مطروحه، امكان اجراي 
قوانين مربوط ب��ه بهبود محيط كس��ب وكار، رفع 
انحصار، تقويت بخش خصوصي و كس��ب و كارهاي 
كوچك، اشتغال دانش بنيان و شفاف سازي عملكرد 
ش��ركت هاي پرداخت به عنوان فلس��فه وجودي 
ش��اپرك به همراه تقس��يم منصفانه بازار و درآمد، 
افزاي��ش نظارت پذي��ري و ايجاد زمين��ه فكري و 

اشتغال نيروهاي جوان فراهم شود.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد 
در دولت سيزدهم، اصالحاتي در برخي سياست هاي 
اجرايي در حوزه تجارت نهايي ش��ده كه در نهايت به 
نفع آمارها و عملكرد كش��ور تمام شده است. مهرداد 
عباد در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با توجه به شرايط 
تحريمي كه اقتصاد ايران با آن رو به روست، چه دولت 
قبل و چه دولت فعلي تالش كردند سياس��ت هايي را 
اجرايي كنند كه در چارچوب آن تجارت ايران با وجود 
محدوديت ها به كار خود ادامه دهد. اين سياست چه 
در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزي و چه در محدوديت 

در ثبت سفارش واردات خود را نشان داد.

وي با اشاره به برخي مشكالت كه در ماه هاي ابتدايي 
اجراي اين سياست ديده مي شد، تشريح كرد: متاسفانه 
ما در س��ال هاي قبل با اين مش��كل مواجه بوديم كه 
سياس��ت هاي اجرايي دوام نداش��ت و بارها با تغيير 
مواجه مي شد، در كنار آن با توجه به نامشخص بودن 
سرنوشت برجام و تحريم ها، يك عدم اطمينان ديگر 
نيز براي فعاالن اقتصادي وجود داشت و همين مساله 

كار را در سطح اجرا دشوار مي كرد.
عضو ات��اق بازرگاني ته��ران با بيان اينك��ه در دولت 
سيزدهم، اصالح برخي روش ها و ثبات در سياست ها 
افزايش يافته اس��ت، بي��ان كرد: م��ا در دولت قبل با 

مشكل ثبت سفارش رو به رو بوديم تا جايي كه مقابل 
وزارت صمت صف تش��كيل مي شد و همين موضوع 
موجب ايجاد رانت و محدوديت هاي جدي مي ش��د 
اما خوش��بختانه اين مش��كل تا حد زيادي برطرف 
شده است. در حوزه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
نيز سياست هايي اجرايي ش��ده كه قدري شرايط را 
بهبود داده و همين موضوع به بهبود آمار تجاري كشور 
كمك كرده است. عباد در پاس��خ به اين سوال كه آيا 
سهم كاالهاي با ارزش افزوده باالتر در سبد صادراتي 
ايران افزايش يافته، گفت: براي ارايه تحليل دقيق در 
اين رابطه بايد آمار به شكل جزئي ارايه و بررسي شود 

اما بايد در نظر داشت كه صرف كاهش وزن اما افزايش 
ارزش صادرات نمي تواند به ش��كل كلي تحليل شود. 
براي مثال ما در حوزه گازهاي صنعتي، صادراتي داريم 
كه با وزني بسيار كم، ارزش صادراتي بااليي به دست 
مي آيد يا در برخي كاالهاي كشاورزي روند بالعكس 
است. وي خاطرنش��ان كرد: صرف نظر از اين مسائل 
بايد در نظر داش��ت كه فعاالن اقتص��ادي بيش از هر 
چيز به ثبات و تحليل آينده نياز دارند. اينكه ما هنوز 
سرنوشت برجام يا برخي سياست هاي كالن اقتصادي 
را نمي دانيم، مي تواند در نهايت كار را براي بنگاه هاي 

اقتصادي دشوار كند.
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خبرروز

تهرانخنكميشود
بر اساس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران، وضعيت جوي اين استان در بعضي ساعات همراه با وقوع رگبار و رعد وبرق در 
نيمه شمالي استان و كاهش دما تا ۶ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود. از روز دوشنبه تا چهارشنبه )۱۱ تا ۱۳ مهرماه( آسمان 
صاف تا قسمتي ابري و جوي پايدار، در برخي مناطق همراه با وزش باد و در بيشتر نواحي استان افزايش نسبي دما و در ساعات 
و مناطق پرتردد غبار محلي و كاهش كيفيت هوا پيش بيني مي شود.آسمان تهران )۱۰ مهرماه( نيمه ابري و در بعضي ساعت ها 
بارش پراكنده و وزش باد با احتمال گرد و خاك با حداقل دماي۱۸ و حداكثر دماي۲۸ درجه سانتيگراد و طي  دوشنبه )۱۱ مهرماه( 

صاف همراه با غبار صبحگاهي و گاهي وزش باد با حداقل دماي۱۸ و حداكثر دماي۳۱ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود.

ادامهازصفحهاول

بحرانسالمندي
جدياست

اما وقتي ش��رايط اقتصادي باعث ش��ده تا درصد 
بسياري از افراد جامعه زير خط فقر سقوط كنند، 
نشان مي دهد اجرايي كردن سياست هاي افزايش 
جمعيت بيش��تر از آنكه نياز به شعار داشته باشد، 
به ش��عور و عمل نياز دارد. مسووالن سال ۱4۰۱ 
را س��ال آغاز س��المندي در ايران مي دانند، البته 
كارشناسان اين حوزه هم به اين مساله باور دارند، 
اما مساله اين است كه جامعه بايد آمادگي پذيرش 
افزايش جمعيت را داش��ته باشد. زوج هاي جواني 
كه از آنها انتظار داريم بچه دار شوند بايد بدانند كه 
امنيت شغلي خواهند داش��ت، در زمينه آموزش 
شرايط مطلوب براي فرزندشان فراهم خواهد بود 
و همه چيز به پول بيش��تر بستگي ندارد، در حوزه 
درمان بايد بدانند كه از خدمات درماني مطلوب با 
حداقل هزينه برخوردار خواهند شد. اگر اين شرايط 
فراهم شود ديگر الزم نيست براي فرزند آوري طرح 
و اليحه به مجلس ببريم. از لحاظ جامعه شناسي، 
تولد فرزند در خانواده هايي كه فرودست هستند، 
خانواده هايي كه اعتياد دارن��د و خانواده هايي كه 
شرايط مناس��ب براي تامين هزينه هاي زندگي 
را ندارند و از كودكان خ��ود براي تامين هزينه ها 
استفاده مي كنند، نمي تواند به نتفع جامعه باشد، 
اين افراد بيش��تر از آنكه بتوانند در راستاي اهداف 
جامعه گام بردارند، براي آن هزينه به بار خواهند 
آورد. چرا كه در اكثر موارد اين بچه ها به نوجواناني 
سركش با انواع و اقسام بزه ها تبديل مي شوند كه 
حاال باي��د هزينه اي هم براي تادي��ب آنها در نظر 
گرفت.  تم��ام ما قبول داريم ك��ه پيري جمعيت 
به ضرر جامعه خواهد بود، اما آيا تمام آن كس��اني 
كه س��كان هدايت را به دس��ت دارند، به اين باور 
رسيده اند كه بايد براي افزايش جمعيت دست به 
كارهاي بزرگ بزنند، بايد زيرساخت هاي مناسب 
را فراهم كنند بايد شرايط مطلوب براي زندگي در 
كشور را فراهم كنند، افراد جامعه بايد از رفاه نسبي 
برخوردار باشند تا بتوانند به فرزند آوري فكر كنند، 
وقتي ما حداقل ها را نداش��ته باشيم و براي تامين 
معيشت با مشكالت عديده دست و پنجه نرم كنيم 
ترجيح مي دهيم اين ش��رايط سخت را به تنهايي 
س��پري كنيم نه اينكه فرزندي را هم براي تحمل 
اين ش��رايط به دنيا بياوريم. فرمول اين كار بسيار 
ساده است. بايد ش��رايط اقتصادي را سر و سامان 
بدهيم، بايد وضعيت آموزش و بهداشت و درمان 
را مس��اعد كنيم، بايد در مورد شرايط آبي كشور 
چاره اي بيانديش��يم، اينها همه و همه مشكالتي 
است كه بايد حل شوند تا بتوانيم مردم را تشويق 
به فرزند آوري كنيم، تا وقتي اين مش��كالت حل 
نش��وند هيچ اتفاقي در اين زمينه رخ نخواهد داد، 
فرزندآوري دستوري محكوم به شكست است. اگر 
شايسته ساالري را سرلوحه كار قرار دهيم آن وقت 

مي بينيم كه مشكالت بسياري حل خواهند شد.

آخرين وضعيت پرستاران تأمين اجتماعي
رييس كل سازمان نظام پرستاري گفت: در برخي 
از بخش ها يا عذر پرستار باردار خواسته مي شوديا 
اينكه از ابتدا به او اعالم كرده و تعهد گرفته مي شود 
كه بچه دار نش��ود.محمد ميرزابيگي با اش��اره به 
مشكالت پرس��تاران تأمين اجتماعي، اظهار كرد: 
س��ازمان نظام پرس��تاري به عنوان مدافع حقوق 
تمامي پرستاران از جمله پرستاران تأمين اجتماعي 
جلسه اي با رييس قوه قضاييه كشور داشت كه در 
آن جلسه مدعي حقوق پايمال شده اين پرستاران 
شديم و رييس محترم نيز دستور رسيدگي به اين 
موضوع را صادر كرد.او ادامه داد: در بيمارستان هاي 
خصوصي و مراكز متعلق به تأمين اجتماعي بسته 
به تعداد مراكز اعمال س��ليقه وج��ود دارد. با اين 
حال در آخري��ن رايزني هاي خود ب��ا قوه قضاييه 
درخواس��ت كرده ايم تا به زيگ زاگ رفتن سازمان 
تأمين اجتماعي بين قوانين پاي��ان دهد و اتفاقي 
را كه در س��ال 95 در ديوان عدال��ت اداري رخ داد 
را مورد بررس��ي مجدد قرار دهند كه خوشبختانه 
حجت االسالم اژه اي رييس محترم قوه هم دستور 
رس��يدگي مجدد به اين موضوع را ص��ادر كردند.

رييس كل سازمان نظام پرستاري در رابطه با طرح 
انطباق نيز اظهار كرد: اين طرح زيرس��اخت هاي 
خاص خود را مي طلبد، آيا ما به اندازه كافي پرستار 
و پزش��ك خانم داريم؟ وقتي چنين چيزي وجود 

ن��دارد و در برخي از جاها ه��م اصال چنين چيزي 
امكان پذير نيست چگونه مي توان اين طرح را اجرا 
كرد؟ او تأكيد كرد: مي بايست در محافل انديشه اي 
به ص��ورت مبنايي فكر كرد، اگ��ر مي گوييم طرح 
انطباق منظور تنها جدا س��ازي با پ��رده و تأكيد بر 
پوش��ش چادر مقنعه و امثالهم نيست بلكه شامل 
همه چيز مي شود. مي بايست تعداد متخصصان زن 
در بخش هاي مورد نياز تربيت مي شد. با اين حال ما 
معموال در حالي كه زيرساختي عمل  نكرده ايم روبنايي 
حرف مي زنيم.به نظر مي رسد كه تصويب كنندگان 
طرح جواني جمعيت حتما مي بايست پيوست نظارتي 
را تقويت كرده و با تخلف��ات در برخي از بندهاي آن 
به ش��دت برخورد كنند. در برخ��ي از بخش ها عذر 
پرستار باردار خواسته مي ش��وديا اينكه از ابتدا به او 

اعالم كرده و تعهد گرفته مي شود كه بچه دار نشود.

رويخطخبر

۵۵ درصد سالمندان »مستمري« دريافت نمي كنند
رييس انجمن سالمندشناسي با بيان اينكه نگراني 
ما در حوزه سالمندي بحث افزايش و رشد جمعيت 
س��المندي اس��ت كه در دنيا منحصر به فرد است، 
گفت: نگران هستيم كه در سال ۱4۱۰ به بعد بحث 
چالش سالمندي در كش��ور تبديل به بحران شود. 
احمد دلبري در همايش س��المندي با بيان اينكه 
كشور ما در 4۰ سال گذشته خدمات شايسته اي در 
حوزه بهداشت و درمان و بيمه اي به جامعه داشته و 
به واسطه اين خدمات، اميد زندگي در كشورمان ۲۰ 
سال افزايش پيدا كرده اس��ت و از ميانگين جهاني 
وضعيت ما بهتر است، گفت: به تناسب اين افزايش 
اميد زندگي انتظار داريم كيفيت زندگي اين افراد هم 
افزايش يابد كه بايد در اين حوزه عزم ملي و بس��يج 
عمومي اتفاق بيفتد كه آنچه شايسته سالمندان و 
سالمندي است را انجام دهيم. او با بيان اينكه نگراني 
ما در حوزه س��المندي بحث افزايش رشد جمعيت 
س��المندي اس��ت كه در دنيا منحصر به فرد است، 
يادآور شد: نگران هستيم كه در سال ۱4۱۰ به بعد 
بحث چالش س��المندي در كشور تبديل به بحران 
ش��ود.دلبري تاكيد كرد: انتظار م��ي رود كه توجه 
بيشتري به موضوع سالمندي داشته باشيم و بحث 
سالمندي موضوع حاكميتي در كشور شود. باتوجه 
به اينكه اكنون دبيرخانه شوراي سالمندي كشور آن 

تناس��ب را با اين نيازها ندارد، قطعا نياز است دولت 
توجه خاصي به ارتقاي جايگاه دبيرخانه داشته باشد. 
او با اشاره به اينكه۱۸ سال طول كشيد تا سند ملي 
سالمندي نوشته شد، گفت: اين سند نياز به تقسيم 
كار مل��ي و برنامه اقدام دارد. نياز به قانون حمايت از 
سالمندان داريم كه مجلس بايد توجه خاصي به اين 
موضوع داشته باشد. دلبري گفت: يكي از چالش هاي 
بسيار جدي كشور عدم نيروي انساني متخصص در 
اين حوزه است. در حال حاضر به ۲۰۳۲ متخصص 
طب س��المندان در كش��ور نياز داريم و حدود ۲۳ 
متخص��ص داريم. او با اش��اره به اينك��ه بحث هاي 
بيمه اي يكي از مشكالت جدي حوزه سالمندي است، 
اظهار كرد: ۷۰ درصد سالمندان بيمه تكميلي ندارند 
و 55 درصد سالمندان مستمري دريافت نمي كنند.

تعادل|
 م��دارس ك��ه ب��از مي ش��ود، هزينه 
خانواده ها به چند براب��ر افزايش پيدا 
مي كند، از ل��وازم التحرير و كت��اب بگير، تا خريد 
تنقالت براي زنگ تفري��ح و مهم تر از همه گراني 
هزينه سرويس مدارس. حاال ديگر محله ها آنقدر 
ش��لوغ ش��ده اند و خيابان ها آنقدر پر از رفت آمد 
ماشين هاس��ت كه رها ك��ردن بچه ها به خصوص 
آنهايي ك��ه در مقطع ابتداي��ي تحصيل مي كنند، 
براي تنهايي و پاي پياده به مدرس��ه رفتن بس��يار 
خطرناك اس��ت. بس��ياري از خانواده ها مجبورند 
براي تامين امنيت فرزندانشان براي آنها سرويس 
رفت و آمد بگيرند و امس��ال قيمت ها به شكل سر 
سام آوري افزايش پيدا كرده است. البته ديگر نبايد 
خيلي هم از ش��نيدن هزينه ه��اي 4 تا ۶ ميليوني 
سرويس هاي مدرسه شوكه شد، چرا كه وقتي شما 
قرار اس��ت يك دفترچه 5۰ برگ را باالي ۳5 هزار 
تومان بخري ديگر پرداخت 4 ت��ا ۶ ميليون براي 
اياب و ذهاب هم چندان زياد به نظر نمي رسد، هر 
چند كه براي خانواده هايي كه تامين معيشتشان 
روزانه اس��ت و براي آن هم دچار مشكل مي شوند 
پرداخ��ت چنين مبالغي بس��يار هنگف��ت به نظر 
مي رسد. البته كه قرار بود فقر قبل از نوروز ۱4۰۱ 
به دس��تور رييس دولت ريشه كن شود اما هنوز با 
گذش��ت ۶ ماه نه تنها اين اتفاق رخ نداده كه مردم 

هر روز فقيرتر شده اند.
 اينك��ه وزير آموزش و پرورش مدعي اس��ت براي 
بازماندگان از تحصيل هم برنامه هايي دارد تا آنها 
را به مدرس��ه بازگرداند، و اينكه قرار است آموزش 
مجازي براي بس��ياري از دانش آموزان در دستور 
كار قرار بگيرد، تماما ش��عارهايي اس��ت كه داده 
مي ش��ود اما به مرحل��ه عمل نمي رس��د، اگر قرار 
بود بچه هاي بي بضاعت امكان اس��تفاده از وسايل 
مرتبط با تحصيل مجازي را داش��ته باش��ند كه ۳ 
ميليون نفر از آنها در س��ه س��ال كرونا از تحصيل 

باز نمي ماندند. از س��وي ديگر در ش��رايط كنوني 
بسياري از همان كودكاني كه در سه سال كرونا از 
تحصيل باز مانده و جذب بازار كار كودكان شدند، 
ديگر خيال بازگش��ت به مدرسه را ندارند، چرا كه 
خيلي از آنها يا امكاني ب��راي پرداخت هزينه هاي 
تحصيلي را ندارند، ي��ا مجبورند براي امرار معاش 
خانواده خود كار كنند يا اينكه به خاطر از دس��ت 
دادن سرپرست خانوار با همان بيماري كرونا حاال 
تبديل ش��ده اند به نان آور خانواده و ديگر امكاني 
براي ادامه تحصيل ندارن��د. در واقع از آنجايي كه 
ديگر مس��اله تحصيل رايگان در كش��ور ما به يك 
روياي دست نيافتني تبديل شده و براي هر لحظه 
و ثاني��ه آن بايد به عناوين مختلف هزينه پرداخت 
كرد، نمي توان انتظار داش��ت در شرايط اقتصادي 
كنون��ي برخ��ي از خانواده ها از پ��س هزينه هاي 
اينچنيني بر بيايند، پ��س تنها گزينه همان ترك 
تحصيل است. حاال اين روزها هزينه سرويس هاي 
 مدرس��ه هم به معضلي ديگر ب��راي خانواده هاي 

كم درآمد تبديل شده است. 

كسيبهدرصدهايقانوني
توجهنميكند

مساله افزايش قيمت س��رويس هاي مدرسه هم 
مثل افزايش قيمت اجاره بهاي مس��كن است كه 
دول��ت تا ۲5 درصد افزايش را قانوني دانس��ت اما 
عمال هي��چ صاحبخانه اي به اي��ن بخش توجهي 
نكرد و البته دولت هم نتوانس��ت هيچ كار مفيدي 
در اي��ن زمينه براي مس��تاجرها انجام دهد، حاال 
قيمت سرويس مدرسه را هم شوراي شهر تعيين 
مي كند، مثال اينكه قرار بوده امسال افزايش قيمت 
نسبت به سال هاي گذشته ۲5 درصد باشد، اما... 
هر مدرس��ه هم با توجه به شرايط و البته مسافت 
درصد هايي هم به اين مبل��غ اضافه مي كنند. در 
حالي كه بسياري از والدين با توجه به اينكه حداقل 
دو سال فرزندانشان به دليل كرونا به مدرسه نرفته 

بودند حاال قيمت افزايش قيمت س��رويس ها نيز 
برايشان بسيار سرسام آور شده است. 

تكليفخانوادههاييكهندارندچيست
پروانه 4۰ س��ال س��ن دارد و دخترش امس��ال به 
كالس سوم دبستان مي رود، هزينه اي كه بايد براي 
سرويس مدرسه دخترش پرداخت كند 5 ميليون و 
۲۰۰ هزار تومان است، مدرسه اين مبلغ را به او اعالم 
كرده اس��ت. براي او كه هم خودش و هم همسرش 
هر دو پزشك هس��تند، شايد مبلغ خيلي هنگفتي 
به نظر نرس��د، اما او مي گويد: اين مبلغ شايد براي 
ما زياد نباشد اما من خانواده هايي را مي شناسم كه 
پرداخت چنين مبلغي در توانشان نيست، از طرف 
ديگر شاغل هس��تند و نمي توانند خودشان اياب و 
ذهاب فرزندش��ان را به عهده بگيرند، از سوي ديگر 
هزينه هاي تحصيلي بچه ها به اندازه كافي زياد است 
و حاال اين هزينه س��رويس مدرس��ه هم به معضل 

تازه اي براي ما تبديل شده است. 
او ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه در بس��ياري از كش��ورها 
تمامي اين امكان��ات به صورت راي��گان در اختيار 
دانش آموزان قرار مي گيرد مي افزايد: البته مقايسه 
 كردن ما كار درستي نيس��ت، اما وقتي هزينه هاي

 زندگي مان مثل كشورهاي اروپايي و كيفيت زندگي 
ما در پايين ترين سطح قرار دارد، ديگر چه مي توان 
گفت. اين همه هزينه ب��راي تحصيل در حالي كه 
قرار بود طبق قانون اساسي كشور همه افراد از حق 
تحصيل رايگان برخوردار باشند. ما حتي فرزندمان را 
در مدرسه غير انتفاعي ثبت نام نكرده ايم اما تا همين 
حاال كه تنها سه روز از ماه مهر گذشته نزديك به ۲۰ 

ميليون تومان هزينه پرداخت كرده ايم. 

تحصيلبهمعضلتبديلشدهاست
مس��اله اينجاس��ت كه براي بس��ياري از خانواده ها 
پرداخت چنين هزينه هايي تحصيل فرزندانشان را 
به معضل تبديل كرده است، براي خانواده اي كه بيش 

از يك فرزند محصل دارد، پرداخت مبالغي بين 4 تا 
۶ ميليون تومان ب��راي هزينه رفت و آمد هر كدام از 
آنها بسيار گزاف است و خيلي ها توان پرداخت چنين 
مبالغي را ندارند. زهرا مادر دو فرزند ۱۱ و ۱۳ س��اله 
است، دخترش ۱۱ س��ال دارد و پسرش ۱۳ سال. او 
براي تامين هزينه اياب و ذهاب فرزندانش به مدرسه 
با مشكل مواجه شده است، مجبور شده اولويت بندي 
كند، يعني فقط براي دخترش وسيله اياب و ذهاب 
بگيرد، در حالي كه هر روز بايد دلش��وره پسرش را 
هم داشته باشد. او به »تعادل« مي گويد: آقاياني كه 
مدام از افزايش جمعيت صحب��ت مي كنند، كمي 
هم براي اين افزايش جمعيت برنامه ريزي داش��ته 
باشند و شرايط زندگي را برايشان راحت تر كنند، من 
و همسرم هر دو كارمند هستيم، مستاجر هستيم، 
پرداخت هزينه هاي زندگي در حالي كه هر دو ما كار 
مي كنيم و البته همسرم دو شيفت مشغول كار است 
برايمان بسيار س��خت و طاقت فرسا شده است. من 
چطور مي توانم در اين ش��رايط ماهي ۱۰ ميليون 
تومان براي هزينه اياب و ذهاب فرزندانم به مدرسه 
بپردازم. اين در حالي است كه بسياري از كشورها 

اتوبوس مدرس��ه دارند و اين امكان��ات به صورت 
رايگان در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد.

براييككارمند
ماهي4ميليونتومانوحشتناكاست

آرزو يكي از مادراني است كه از هزينه سرويس مدرسه 
خود ناراضي است، او كارمند است و مجبور است براي 
تردد فرزند خود از سرويس استفاده كند. آرزو در اين 
خصوص مي گويد: ماهانه 4 ميليون تومان بايد فقط 
براي هزينه رفت و آمد پسرم پرداخت كنم، با وجود 
اينكه هزينه مربوط به خريد لوازم التحرير و كتاب هاي 
كمك آموزشي هم به آن اضافه مي شود.او مي افزايد 
براساس اعالم استانداري ساعت شروع به كار مدارس 
ابتدايي ۸:۳۰ صبح اعالم شده و براين اساس من براي 
رسيدن به محل كارم ۲ ساعت قبل تر از خانه خارج 
ش��وم و خودم ديگر نمي توانم فرزندم را به مدرسه 

ببرم تا در هزينه رفت و آمد صرفه جويي كنيم.

اينرقمهابرايماسنگيناست
عاطفه يكي ديگر از مادران كارمندي است كه براي 

اياب و ذهاب پس��ر كالس اولي اش با مشكل مواجه 
ش��ده اس��ت، او در اين باره مي گويد: مي خواس��تم 
صبح ها خ��ودم فرزندم را به مدرس��ه بب��رم و فقط 
ظهرها از سرويس استفاده كنيم تا در ميزان هزينه 
صرفه جويي ش��ود اما اين امكان وجود ندارد.او ادامه 
مي ده��د: ماهانه 4 ميلي��ون هزينه س��رويس رقم 
بسيار بااليي است، دانش آموزان مخارج ديگري هم 
دارند. بنابراين اين رقم براي ما بسيار سنگين است و 
چاره اي هم جز پذيرش موضوع نداريم. مهدي يكي 
از پدراني است كه نسبت به هزينه سرويس مدارس 
ابراز ناراحتي مي كند، او در اين خصوص مي گويد: ۲ 
فرزند مدرسه اي دارم كه خودشان نمي توانند رفت و 
آمد كنند، با توجه به اينكه من و همسرم بايد زودتر از 
او از خانه خارج شويم، بايد براي آنها سرويس بگيرم.  
او ادام��ه مي دهد: اما ماهانه س��ه ميليون بايد براي 
هركدام از آنها بپردازم، اين رقم سنگيني است. يعني 
ماهانه ۶ ميليون تومان باي��د فقط براي رفت و آمد 
فرزندانم بپردازم. جالب اينجاست كه نمي دانيم به 
كجا بايد اعتراض كنيم و چه كسي بايد پاسخگوي 

ما باشد، اصال كسي مسووليت به عهده نمي گيرد.

گزارش

6  ميليون تومان ماهانه هزينه اياب و ذهاب

مصيبت هاي تحصيل
خانواده هاي معترض صدايشان به جايي نمي رسد
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