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يادداشت- 1 چشمانتظاريكارگرانوبازنشستگانبهپرداختديوندولتبهصندوقها

بازهمكارگرانوبازنشستگانضررميكنند

افزايش حقوق از الزام تا پيشنهاد

يادداشت-2

جدال  يارانه و تورم
محم��ود احمدي ن��ژاد در 
س��ال 1389 و همزم��ان 
ب��ا اج��راي گام نخس��ت 
هدفمندي يارانه ها خطاب 
به خانواره��اي ايراني گفت 
ك��ه اگ��ر ب��ه ج��اي خرج 
ك��ردن ياران��ه 45 ه��زار و 
500 تومان��ي ماهانه، آن را 
پس ان��داز كنند، پس از چند س��ال مي توانند براي 
فرزندان ش��ان خانه بخرند. هرچند اين حرف حتي 
در زمان اعالم آن نيز بيش��تر به شوخي شبيه بود تا 
حرفي جدي اما با گذشت حدود 12 سال به خوبي 
يك فاصل��ه قيمتي قابل توج��ه را در اقتصاد ايران 

نشان مي دهد.
هرچن��د با ياران��ه احمدي نژاد ام��كان خريد خانه 
وجود نداشت اما براي بسياري از خانواده ها، بخش 
مهمي از هزينه ماهانه را پوش��ش مي داد. از سوي 
ديگر قيمت دالر در آن زمان نزديك به هزار تومان 
تخمين زده مي ش��د و به اين ترتيب دولت در طول 
ماه به ه��ر ايراني ح��دود 40 دالر يارانه مي داد. در 
ابتداي س��ال جاري و پيش از اصالح��ات يارانه اي 
دولت ام��ا با ياران��ه 45 هزار تومان��ي حتي امكان 
خريد دو دالر نيز وجود نداش��ت و از سوي ديگر در 
هزينه هاي ج��اري خانوار نيز با آن پ��ول نه امكان 
خري��د يك كيلو برنج وجود داش��ت و ن��ه دو كيلو 

گوشت مرغ.
از دس��ت رفت��ن ارزش يارانه و مي��زان تاثير آن در 
اقتصاد خانوار به خوبي نش��ان مي دهد كه در تمام 
اين س��ال ها، تورم با اقتصاد ايران چه كرده اس��ت. 
برآوردي كه از عدد تورم در دهه 90 صورت گرفته 
ميانگين ساالنه حدودا 25 درصدي را نشان مي دهد 
و اگر دو سال اجراي برجام را از اين آمار حذف كنيم، 
عمال تورم ايران همواره نزديك به 40 درصد تخمين 

زده مي شود.
اين موضوع باعث شده دولت ها در تمام اين سال ها 
براي جبران تورم دست به خلق پول بزنند يا طرق 
ديگر نقدينگي را افزايش دهند و بخش مهمي از اين 
پول در قالب حقوق و مزايا مستقيما به حساب مردم 
ريخته شده و با جا ماندن اقتصاد ايران از برنامه هاي 
توسعه محور، اين سياست ها خود به افزايش تورم و 

كاهش ارزش پول ملي منجر شده است.
امروز نيز دولت رييسي با همين معضل مواجه است. 
در شرايطي كه معلوم نيست زيرساخت هاي توزيع 
كاالبرگ الكترونيكي چه زماني نهايي خواهد شد و 
آيا اساس��ا دولت در سال جاري به سمت اجراي آن 
خواهد رفت يا نه، اين س��وال مهم وجود دارد كه با 
نرخ تورم فعلي، ياران��ه 300 و 400 هزار توماني تا 

چه زماني تاثيرگذار باقي خواهد ماند. 
در طول پنج ماه گذشته، يارانه ماهانه همچنان در 
ادامه در صفحه 8 ايران مثبت بوده و... 
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اقتصاد ايران بعد از تنش هاي اخير

چرا و چگونه نااميد مي شويم

بس��ياري از تحليلگ��ران 
به دنب��ال ارزياب��ي چرايي 
وق��وع ح��وادث اخي��ر از 
منظ��ر تحليلي هس��تند و 
مي خواهند بدانن��د آينده 
اقتص��ادي كش��ور در بازار 
سرمايه، مسكن، ارز، خودرو 
و... چه خواهد ش��د؟ برخي 
كارشناس��ان ريش��ه ح��وادث اخي��ر را اجتماعي 
مي دانند، برخي آن را به موضوع شكاف ميان نسلي 
تقليل مي دهند و برخي ديگر نيز مشكالت مرتبط با 
امور سياسي را ريشه حوادث اخير مي دانند. شخصا 
معتقدم بروز رخدادهاي اخير در كش��ور ريشه در 
تصميمات اش��تباه چند س��ال اخير در سياست و 
اقتص��اد دارد. ابت��دا نگاهي به وضعي��ت اقتصادي 
خواهم داش��ت و در انتها نظرم را در خصوص آينده  

سياسي كشور عنوان خواهم كرد.
از آنجا كه ساختاري واحد و كارشناسي شده براي 
سياستگذاري هاي اقتصادي دركشور وجود ندارد 
و اكث��ر تصميمات به ص��ورت ناگهان��ي، راديكال 
و يك ش��به گرفته مي ش��ود همواره ش��اهد نوعي 
شوك دهي به سيس��تم اقتصادي كشور هستيم و 
متوليان با سعي و خطا و با هزينه هاي زياد به دنبال 
اجراي برنامه هاي دستوري هستند. در نتيجه بعد 
از مشخص شدن اثرات منفي تصميمات يك شبه، يا 
تصميمات به تدريج اصالح مي شود يا با يك تصميم 
يك ش��به  ديگر لغو مي شود. عموما فرصتي كه بايد 
قبل از تصميم گيري صرف بررسي نتايج احتمالي 
ش��ود، بعد از اخذ تصميم و مش��اهده نتايج منفي 

آن، ص��رف اصالح يا لغو آن مي ش��ود. اين رويه هم 
در اقتصاد و هم در سياس��ت، فرهنگ و... به مراتب 
اتفاق افتاده اس��ت. بنابراين بايد توجه كنيم كه راه 
براي لغو يا تصويب هر مصوبه اي و دستورالعملي در 
هر شرايطي باز است! با اين پيش زمينه مي توان نگاه 
بهتري به وضعيت اقتصادي كشور بعد از رخدادهاي 

اخير داشت: 
نخس��ت( به نظر من ممكن اس��ت حداقل تا مدتي 
طرح هاي انقباض��ي مالياتي )نظير ماليات خودرو ، 

مسكن و...( با جديت اجرا نشوند.
دوم( ممكن اس��ت افزايش قيم��ت بنزين به مدت 
طوالني تري موكول شود و فعال شاهد ثبات نرخ ها 

تا مدتي باشيم.
س��وم( بازار ارز )كه به نظرم توس��ط بانك مركزي 
كنترل مي شود( فعال سقف جديد ثبت نخواهد كرد 

و مدتي به صورت ِرنج حركت خواهد كرد.
چهارم( بورس در ش��رايط حساس��ي قرار دارد و از 
قواعد اقتص��ادي پيروي نمي كن��د. در صورتي كه 
شاهد ثبات نسبي سياسي در روزهاي آتي باشيم، 
مي توان نسبت به كاهش سرعت افت بازار اميدوارتر 
بود. البته شاخص در آينده نزديك به حمايت مهمي 
مي رسد و در صورتي كه شرايط سياسي ياري كند از 
افت قيمت ها كاسته خواهد شد در غير اين صورت 
شاهد افت بيشتري در قيمت ها خواهيم بود. بورس 
از منظر تكنيكالي يك ش��اخه صعودي بعد از اين 
افت ها خواهد داشت كه به نظرم براي ريسك پذيران 
در قيمت هاي جذاب سودهاي قابل توجهي خواهد 
داشت. در روزهاي آينده احتماال تصميماتي براي 
حمايت از بورس گرفته خواهد شد. به نظرم كمترين 

تاثير اتفاقات اخير اين اس��ت كه دولت حاال هم در 
سياست و هم در اقتصاد دست پايين را در داخل و 

خارج از كشور دارد. 
پ��دري را تص��ور كنيد ك��ه به كودك��ش مي گويد 
كه صداي تلويزي��ون را كم كند. ك��ودك اهميت 
نمي دهد. پدر تكرار مي كند و باز هم كودك خودش 
را به نشنيدن مي زند و تا جايي كه پدر فرياد بلندي 
مي زند و كودك بالفاصله ص��داي تلويزيون را كم 
مي كن��د. در اينجا ه��م پدر و هم كودك ش��رطي 

شده اند. 
پدر مي داند ك��ه اگر فرياد بزن��د نتيجه مي گيرد و 
كودك هم تا زماني كه صداي فرياد پدر بلند نشده 
است به درخواست ها توجهي نمي كند تا به آستانه 
فرياد پدر برس��د. اي��ن شرطي ش��دن ها در نتيجه 
نبود يك سيس��تم درس��ت ارتباطي شكل گرفته 
است. همين وضعيت در اقتصاد و سياست ما ديده 
مي ش��ود. دولت آنقدر به مردم فش��ار م��ي آورد تا 
باالخره خشم و اعتراض مردم بلند شود آنگاه شروع 
به اصالح موقت��ي و دادن برخي امتيازات مي كند و 
فشارها را كم مي كند. در نبود يك سيستم درست 
ارتباطي ك��ه مطالبات بحق مردم را پاس��خ بدهد، 
شاهد اعتراضات و بروز خش��م فروخورده هستيم. 
اينجاس��ت كه يك سري تصميمات لغو مي شوند و 
يك سري تصميمات راديكال ديگر گرفته مي شود. 
زماني قيمت بنزين 3 برابر مي ش��ود و ناگهان سال 
بع��د قيمت بنزين ثابت مي مان��د و بعدش به دليل 
ارزاني قاچاق مي شود و دوباره ناگهان قيمت بنزين 
افزايش مي يابد و...  بورس در يك سال چندين برابر 
مي شود و ناگهان دو، سه سال رها مي شود. برخورد 

با ويدئو و ماهواره، لباس آستين كوتاه، شلوار تنگ 
و... ناگهان آغاز مي شود و بعد از مدتي به دليل عدم 
تطابق با هنجارهاي جامعه يا پيش��رفت تكنولوژي 
كنار گذاشته مي شود. در واقع جامعه مرتبا مرزهاي 
خودش با دولت و حاكمي��ت را جلوتر مي آورد. در 
نبود فضا براي پيگيري هاي قانوني، صنفي، حزبي 
و... مطالباتش را با اعتراضات نش��ان مي دهد و هم 
مردم و ه��م دولت با صرف كلي ان��رژي و هزينه به 
يك نقطه مش��ترك حداقلي مي رسند. در شرايط 
سياس��ي فعلي به نظرم دولت دست پايين را دارد. 
احتماال از دل اين اعتراضات يك سري اپوزيسيون 
داخلي شكل خواهد گرفت. فشارها بر گشت ارشاد 
بي سابقه ش��ده اس��ت و احتماال براي هميشه اين 
گش��ت كنار گذاش��ته خواهد ش��د و احتماال يك 
سري قوانين و سختگيري ها به صورت توافقي اجرا 
نخواهند ش��د مانند قانون منع ماهواره و... به نظرم 
به تدريج آزادي هاي سياس��ي بيش��تري در كشور 
شكل خواهد گرفت. در بخش سياست خارجي هم 
به نظرم قبول برجام حاال براي كش��ور يك فرصت 
تاريخي و نجات بخش اس��ت. دولت هم از داخل و 
هم از خارج تحت فش��ار سياسي اس��ت و از منظر 
اقتصادي هم كشور در ش��رايط بسيار شكننده اي 
قرار دارد. به نظرم تنه��ا كارتي كه در اختيار دولت 
اس��ت كارت برجام اس��ت كه در نهايت به نظر من 
دوباره دولت در مسير برجام و مذاكرات قرار خواهد 
گرفت. دولت ب��ا تير برجام چند هدف سياس��ي و 
اقتص��ادي را با ه��م خواهد زد. كاه��ش تنش هاي 
اقتصاد و بورس و دالر و بهبود وجهه سياسي خارجي 

و حتي داخلي.

همه ما احس��اس نااميدي 
را تجرب��ه كرده ايم. ممكن 
اس��ت، موقعيت هايي مانند 
ايجادي��ك  در  شكس��ت 
رابطه عاطفي موفق يا عدم 
موفقيت در ي��ك مصاحبه 
شغلي كه فكر مي كرديم به 
نتايج خوبي ختم مي ش��ود، 
ريشه احساس نااميدي ما باشد. در روانشناسي، براي 
انسان 6 احساس اصلي شادي و خوشحالي، عصبانيت 
و خشم، غم، احس��اس ترس و وحشت، و همچنين 
انزجار و نفرت تعريف مي شود. اما اين ليست گسترش 
پيدا كرده و در دهه 1980 ميالدي، رابرت پالچيك، 
تئوري چرخ احساس��ات را ارايه كرد. در اين تئوري، 
دو احس��اس ديگر ني��ز به جمع 6 احس��اس اصلي 
انس��ان اضافه ش��د. انتظار و توقع. چرخ احساسات، 
چگونگي چرخش و تأثير احساسات مختلف انساني 

بر هم، و گسترش آنها به تجربياتي بسيار پيچيده  تر 
را تعريف مي كند. نتيجه اين اتفاق، ايجاد ش��رايط و 
وضعيت هاي احساسي پيچيده اي مانند: دلخوري، 
احس��اس كس��الت، پرخاش، احس��اس تحسين و 
تمجيد و همچنين احساس شگفتي است.نااميدي 
هم در اين دسته از احساسات طبقه بندي مي شود. 
نااميدي، احساس��ي پيچيده اس��ت كه از غم ريشه 
گرفته و هنگامي ايجاد مي شود كه نتايج يك اتفاق 
با انتظارات ما تطابق نداشته باشد. مي توانيم تجربه 
ذهني نااميدي را به شكل احساس رها شدن خشم 
و عصبانيتي تعريف كنيم كه در مواقعي كه وقايع به 
آن شكلي كه احساس مي كرديم شايسته آن هستيم 
اتفاق نيفتاده است.روانشناسان، احساس نااميدي را 
به  عنوان نوعي از غم و ناراحتي، احس��اس از دس��ت 
دادن و شكافي دردناك يا آزاردهنده ميان انتظارات 
ما و واقعيت تعريف مي كنند. هنگامي كه اعتقاد داريم 
بايد به موقعيت يا خواس��ته اي برس��يم تا احساس 

شادي و خوشحالي كنيم، بايد خود را براي نااميدي 
نيز آماده كنيم. با اينكه نااميدي احس��اس بس��يار 
ناخوشايندي اس��ت، اما ما را به شناخت بيشتري از 
خودمان، ساير افراد و همچنين، چيزهايي مي رساند 
كه واقعًا باعث ايجاد احس��اس شادي در ما مي شود.

عوام��ل گوناگوني بر ش��دت نااميدي كه احس��اس 
مي كنيم، تأثير دارن��د. مهم ترين نكت��ه در تعيين 
ش��دت نااميدي، ميزان اهميت اتفاق يا واقعه پيش 
آمده است؛ خبر اينكه رس��توران مورد عالقه شما، 
غذاي محبوب تان را سرو نمي كند نيز نااميدكننده 
است، اما نه به اندازه خبر استخدام نشدن در شغلي 
كه روياي آن را داشته ايد. فاكتور بعدي، ميزان زماني 
است كه منتظر آن اتفاق خاص بوده ايد؛ براي مثال 
طرد شدن توسط فردي كه سال ها عاشق او بوده ايد، 
بسيار سخت تر از پايان يك رابطه كوتاه مدت است. 
سومين عامل در تعيين ش��دت احساس نااميدي، 

ميزان قطعيت اتفاقات و نتايج است. 

براي مثال، ميزان نااميدي ما هنگام رد شدن در آزموني 
كه مي توانيم چند بار در آن شركت كنيم، بسيار كمتر 
از شكس��ت در امتحاني است كه فقط يك بار فرصت 
ش��ركت در آن را داريم.نااميدي ناشي از عدم تطابق 
و ناهماهنگي ميان احساس��ات، افكار و انتظارات ما با 
واقعيت است. برخي از انواع نااميدي، قابل پيش بيني 
و پيشگيري هستند، شناخت اين دسته از نااميدي ها 
و پاس��خ مناس��ب به آنها اهميت دارد. اما احس��اس 
نااميدي مزمن، مي تواند نتيجه الگوي تفكر نادرست و 
غيرمنطقي باشد. براي درمان نااميدي هايي كه به اين 
علت ايجاد مي شوند، بايد الگوي تفكر خود را ارزيابي و 
اصالح كنيد. در واقع نااميدي نتيجه داشتن انتظاراتي 
است كه برآورده نمي شوند. اين انتظارات ممكن است 
بيش از حد معمول بوده ي��ا غيرمنطقي و غيرواقعي 
باشند. از آنجا كه نااميدي تجربه اي بسيار معمول است، 
مي توان آن را به شكل بسيار موثري مديريت و برطرف 
ادامه در صفحه 8 كرد.   

محسن عباسي

مليحه مهدي نژاد

 زمزمهجديد
بهارستان،سكوتپاستور

»تعادل«تاثيرتورمامريكارويبورس
تهرانرابررسيميكند

با گذش��ت بيش از پنج ماه از اجراي سياست هاي 
يارانه اي جديد دولت، به نظر مي رسد كه هنوز در 
پاستور و بهارس��تان بحث درباره نحوه تداوم اين 
سياست ادامه دارد. هرچند در بهار امسال و وقتي 
دولت نظر نهايي خود درباره حذف ارز 4200 توماني 
را اعالم كرد، كمتر نظر مخالفي درباره اجراي اين 
سياست مطرح شد اما به نظر مي رسد هنوز بحث 
درباره ابعاد اجرايي آن ادامه دارد. يكي از اصلي ترين 
موضوعات در اين رابطه، نحوه تداوم حمايت هاي 
دولتي از مردم بود. پ��س از حذف ارز دولتي، اعالم 
صفحه 2 را بخوانيد شد كه...  

بورس تهران هم��واره از اخب��ار جهاني و وضعيت 
بازاره��اي جهاني تاثير مي پذيرد و به واس��طه اين 
اخبار مي تواند روند صعودي و نزولي به خود بگيرد 
و وارد يك محدوده جديد شود. چندي پيش انتشار 
گزارش تورم امريكا باعث شد كه بورس تهران كمي 
نوساني شود و روز پنجشنبه نيز جديدترين نرخ تورم 
امريكا منتشر شد. درست است كه نرخ تورم امريكا 
نمي تواند به طور مستقيم روي بورس تهران اثر داشته 
باشد اما مي تواند روند آن را تغيير داده و حتي نوساني 
كند. به گفته كارشناسان بورس به دنبال يك بهانه 
صفحه 4 را بخوانيد جديد براي نزول است و... 

 عقب  نشيني 
از توزيع 
كاالبرگ؟

 بورس 
به دنبال بهانه جديد

پ��س از ح��وادث اخير 
بس��ياري ب��ه دنب��ال 
آگاه��ي از اي��ن ابهام 
هس��تند كه سرنوشت 
برجام چه خواهد شد؟ 
آيا باي��د برجام را پايان 
يافت��ه تلق��ي كنيم يا 
اينكه پ��س از دوره اي 
س��كون دوباره مذاكرات با هدف احياي برجام 
آغاز مي ش��ود؟ در اين ميان اظهارنظرهاي ضد 
و نقيض از س��وي مقامات امريكايي باعث شده 
تا برخ��ي تحليلگران از ش��رايط دش��وار پيش 
روي برج��ام س��خن بگويند، هرچند هس��تند 
كارشناساني كه معتقدند، اين رويكرد مقامات 
غربي مسبوق به سابقه است و آنها هرگز فرصت 
احي��اي برج��ام را از دس��ت نخواهن��د داد. اما 
قرائن و شواهد نش��ان مي دهد كه امريكايي ها 
علي رغم همه اظهارنظرهاي ظاهرا انتقادي كه 
در خص��وص ايران مط��رح مي كنند، همچنان 
برج��ام را با دس��ت پي��ش مي كش��ند و حاضر 
نيس��تند آن را با دس��ت پس بزنن��د. در نقطه 
مقاب��ل، همه حرف طرف ايران��ي هم همچنان 
همان اس��تدالل قبلي اس��ت، ايران اعالم كرده 
از برجام بايد نفع و س��ود اقتص��ادي و ارتباطي 
ببرد و نفع ايران از برجام آن اس��ت كه تحريم ها 
به صورت عيني برداشته ش��وند. از منظر ايران 
اگر قرار باش��د ايران برجام را بپذيرد و آن را اجرا 
كند، اما منافع اقتصادي مرتبط با آن را احساس 
نكند، فايده اي برايش ندارد و زير بار امضاي آن 
نمي رود. در اين ميان هر دو طرف منتظر نتايج 
انتخاب��ات ماه نوامبر كنگره در امريكا هس��تند 
تا تكليف صف كشي سياس��ي درون اين كشور 
روشن شود. به هر حال اينكه جمهوري خواهان 
مراكز اصلي قانون گذاري در امريكا را به دس��ت 
بگيرند يا دموكرات ها پيروز شوند؟ در سرنوشت 
نهايي برجام اثرگ��ذار خواهد بود. هرچند امروز 
نمي ت��وان گفت كه ك��دام طيف ب��ه قطعيت 
اكثريت را در كنگره به دست مي گيرند، اما نكته 
مشخص آن است كه مس��اله برجام در راستاي 
منافع كالن اياالت متحده اتخاذ ش��ده و هر دو 
طي��ف جمهوري خواه يا دموك��رات آن را پيش 
خواهند برد. تنها تاكتيك ه��اي دموكرات ها يا 
جمهوري خواهان ممكن است با هم تفاوت داشته 
باش��د. امريكايي ها به دنبال آن هستند تا پس 
از مشخص ش��دن انتخابات، راهبرد متناسب با 
شرايط را اتخاذ كنند. البته حوادث داخلي ايران، 
اين تص��ور را براي امريكايي ه��ا ايجاد كرده كه 
مي توان از بطن حوادث ايران سوءاستفاده كرده 
و دستاوردهاي بيشتري برداشت كرد. رويكردي 
كه چندان ريشه در واقعيت ندارد و نتيجه بخش 
هم نخواهد بود. ايران فارغ از رخدادهاي داخلي 
در حوزه منافع ملي اش يك راهبرد واحد را دنبال 
مي كند. برخي صحبت ها نيز در داخل كش��ور 
شنيده مي ش��ود كه دليل تاخير امريكايي ها در 
امضاي برجام، ممكن است به خودداري آنها از 
كار كردن با اصولگرايان ايراني باشد. اين تحليل از 
اساس اشتباه است، براي امريكايي ها مهم نيست 
كه در ايران كدام جناح روي كار است، براي آنها 
منافع ملي شان مهم است و مبتني بر اين منافع 
ه��م راهبرد كالن خود را پي��ش مي برند. اينكه 
اي��ن منافع در زمان اصولگرايان تامين ش��ود يا 
اصالح طلبان براي آنها اهميتي ندارد.البته ايران 
هم مبتني بر مناف��ع كالن خود تصميم گيري 
مي كند. ايران اعالم كرده، اصل اساس��ي در اين 
مذاكرات منافع اقتص��ادي و ارتباطي برآمده از 
آن اس��ت. اگر اياالت متحده و اروپا بتوانند اين 
منافع را تضمين كنند ايران مش��كلي با احياي 
برجام ندارد، اما اگر قرار باشد، اين منافع تامين 
نشود و تنها روي كاغذ باقي بماند، طبيعي است 
كه ايران ت��ن به آن ندهد. البته طرف مقابل اين 
مطالب��ات را درك كرده و ت��ا حد ممكن تالش 
مي كند، زمينه تحق��ق آن را فراهم كند. با عبور 
از اين فراز و نشيب ها معتقدم برجام در دوره اي 
از كما و س��كون قرار گرفته است. كمايي كه تا 
زمان مش��خص ش��دن نتيجه انتخابات اياالت 
متحده ادامه خواهد داشت تا پس از آن دو طرف 
دور تازه اي از گفت وگوها با هدف احياي برجام 

را آغاز كنند.
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با گذش��ت بيش از پن��ج ماه از اجراي سياس��ت هاي 
ياران��ه اي جديد دولت، به نظر مي رس��د كه هنوز در 
پاستور و بهارستان بحث درباره نحوه تداوم اين سياست 
ادامه دارد. هرچند در بهار امس��ال و وقتي دولت نظر 
نهايي خود درباره حذف ارز 4200 توماني را اعالم كرد، 
كمتر نظر مخالفي درباره اجراي اين سياست مطرح شد 
اما به نظر مي رسد هنوز بحث درباره ابعاد اجرايي آن 
ادامه دارد. يكي از اصلي ترين موضوعات در اين رابطه، 
نحوه تداوم حمايت هاي دولتي از م��ردم بود. پس از 
حذف ارز دولتي، اعالم شد كه يارانه هاي نقدي ماهانه 
نيز تجميع مي شود. به اين ترتيب يارانه 45 هزار و 500 
توماني احمدي نژاد و س��بد معشيتي حدود 50 هزار 
توماني روحاني تجميع شدند و بر اساس برنامه ريزي 
جديد، در قالب دو گروه به مردم يارانه 300 و 400 هزار 
توماني تخصيص داده شد. با اين وجود اعالم شد كه اين 
تصميم نهايي دولت نيست و احتمال تغيير وجود دارد.
يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه بالفاصله پس از اصالحات 
يارانه اي دولت خود را نشان داد، اعتراض حذف شدگان از 
فهرست دريافت يارانه بود و اين موضوع تا حدي ادامه پيدا 
كرد كه رييس جمهور شخصا دستور پيگيري وضعيت اين 
افراد را صادر كرد و به نظر مي رسد پس از بررسي اعتراضات 

تغييرات قابل توجهي در اين فهرست اعمال شده است.
براس��اس اطالعيه صادر شده از س��وي ستاد هدفمندي 
يارانه ها، يارانه نقدي كمك معيش��تي مرحل��ه ۱40 بر 
اساس دهك بندي اعالمي از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، مطابق معمول به حس��اب سرپرستان خانوار 
واريز شد و از ساعت 24 روز چهارشنبه هفته گذشته )20 
مهرماه( قابل برداش��ت بود. طيبه حسيني - سخنگوي 
س��تاد هدفمندي يارانه ها - درباره جزييات پرداخت اين 
مرحله از يارانه به ايس��نا، گفت: از ارديبهشت  امسال و در 
مرحله صد و س��ي و پنجم پرداخت يارانه يك ميليون و 
۶۹0 ه��زار و ۹5۷ خانوار معادل پنج ميليون و ۹22 هزار 
و ۸0۶ نفر از فهرس��ت دريافت كنندگان يارانه حذف و به 
عنوان دهك دهم شناخته ش��دند. وي اضافه كرد: در پي 
اعتراض حذف شدگان و جاماندگان از يارانه، درخواست 
50۷ هزار و ۹30 سرپرست خانوار تا ابتداي شهريور امسال، 
مورد بررسي و بازبيني مجدد قرار گرفت و پذيرفته شد. اگر 
بخواهيم جمعيت هر خانوار را حدود سه نفر درنظر بگيريم 
مي توان گفت كه حدود دو ميليون نفر به جمع يارانه بگيران 
اضافه شدند. سخنگوي ستاد هدفمندي يارانه ها با بيان 
اينكه آمارهاي پرداخت يارانه در شهريورماه و مهرماه هنوز 
نهايي نشده است، گفت: پرونده ديگر سرپرستان خانوار 
حذف شده نيز در حال بررسي است. اما براساس آخرين 
آمارهاي دريافت شده حدود ۷۶ ميليون نفر ماهانه حدود 
2۷ همت يارانه مي گيرند كه در ماه هاي گذشته افراد اضافه 
شده مذكور به جمع يارانه بگيران، مبلغي حدود پنج همت 
به يارانه هاي واريزي دولت اضافه كردند. همچنين طبق 
اطالعيه رسمي ستاد هدفمندي يارانه ها همچنان امكان 

اعتراض به حذف يارانه براي سرپرستان خانوار وجود دارد 
و آنهايي كه يارانه نقدي شان در ارديبهشت ماه قطع شده 
بود و درخواست بازبيني خود را در سامانه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي ثبت كرده بودند، در صورتي كه در 
بازبيني انجام شده توس��ط وزارت رفاه جزو دهك هاي 
اول تا نهم قرار گرفته باش��ند، ياران��ه مهرماه را مطابق 
دهك بندي اعالم شده به همراه معوقات يارانه دريافت 
خواهند كرد. عالوه بر اين افرادي كه تا مهرماه نسبت به 
ثبت نام جهت دريافت يارانه اقدام نموده اند نيز چنانچه 
جزو دهك هاي اول تا نهم ش��ناخته شده باشند يارانه 

مهرماه را به همراه معوقات يارانه دريافت خواهند كرد.
در كنار تحوالتي كه در فهرست يارانه بگيران انجام شده 
هنوز يك سوال جدي نيز باقي مانده است. دولت اعالم 
كرد كه تنها دو ماه يارانه نقدي جديد را پرداخت خواهد 
كرد و پ��س از آن يارانه به ش��كل كاالبرگ اختصاص 
مي يابد. با گذشت حدود پنج ماه از اين وعده اما نه تنها 
كاالبرگ تخصيص نيافته كه حت��ي وعده هاي وزارت 
اقتصاد درباره شروع آزمايشي اين طرح از مهر ماه نيز به 
جايي نرسيده است. با اين وجود اما به نظر مي رسد حاال 
زمزمه هايي مبني بر لغو شدن اصل اين طرح نيز وجود 
دارد. هرچند دولت در اين زمينه هنوز واكنشي جدي 
نشان نداده اما نمايندگان مجلس از اين مي گويند كه 

اجبار قانوني براي اعمال اين سياست وجود ندارد. 

محسن زنگنه عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين سوال كه آيا به مردم 
كاالبرگ الكترونيكي داده مي شود يا پرداخت يارانه نقدي 
ادامه خواهد داشت، گفت: قطعًا كاالبرگ نسبت به يارانه 
نقدي مزايايي دارد منتها زمان دادن كاالبرگ به مردم مهم 
اس��ت، زماني كه ما از كاالبرگ صحبت مي كرديم دولت 
مي خواست به خاطر تورم حمايتي از برخي از اقشار انجام 
بدهد. وي افزود: در آن زمان پيشنهاد شد كه دولت به جاي 
اينكه پول نقد بدهد به صورت هدفمند براي حمايت از اقشار 
كم درآمد به مردم كاالبرگ بدهد. عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس ادامه داد: اما اآلن ارز 4200 
حذف شده و يك تورم 50درصدي به كشور تحميل شده 
است، همه كاال هاي اساسي و ساير كاالها گران شده است، 
لذا در زمان حاض��ر كاالبرگ ديگر موضوعيتي ندارد. وي 
ادامه داد: ضمن اينكه همين رقم 300 يا 400 هزار تومان 
كه براي يك خانواده 4نفره ح��دود يك ميليون و پانصد 
هزار تومان مي ش��ود و خانواده ها روي اين رقم حس��اب 
كرده اند؛ اگر اآلن به ج��اي اين رقم يارانه نقدي، كاالبرگ 
ارايه شود قطعًا مش��كالتي را به وجود خواهد آورد. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد: مجلس در 
قانون دولت را به دادن كاالبرگ اجبار نكرده است بلكه در 
قانون آمده است كه دولت از طريق كاالبرگ يا به هرطريق 
ديگر اختالف قيمت سبد كاال هاي اساسي را كه در اختيار 

مردم قرار مي گيرد، جبران كند. زنگنه با تأكيد بر اينكه در 
قانون از كاالبرگ اسم برده شده است اما اينكه حتماً تأكيد 
شود كه كاالبرگ داده شود، اين طور نيست، گفت: دولت 
هم اگر بخواهد به سراغ كاالبرگ برود، نه زيرساخت هايش 
فراهم اس��ت و نه ديگر آن تأثيرات را دارد. وي در پاسخ به 
اين پرسش كه »پرداخت يارانه نقدي تورم زا است؟« گفت: 
اينكه گفته شود كه به مردم يارانه نقدي بدهيم تورم ايجاد 
مي شود اما اگر به همين ميزان كاالبرگ در اختيارشان قرار 
گيرد تورم ايجاد نمي شود، حرف غلطي است، چطور اگر 
اين پول نقد را به مردم دهيم تورم ايجاد مي شود اما اگر دولت 
به توليدكننده پول دهد و همين كاال را بخرد تورم ايجاد 
نمي شود، آيا دولت كاال را مجاني تهيه مي كند؟ پس دولت 
پول را پرداخت مي كند چه بخواهد آن را به مردم بدهد و 
چه به توليدكننده. نماينده تربت  حيدريه در مجلس تأكيد 
كرد: لذا معتقدم در زمان حاضر زمان حذف يارانه نقدي 
و دادن كاالبرگ نيس��ت و ارايه كاالب��رگ به مردم هيچ 
تأثير به روي تورم ندارد. اين صحبت ها نشان مي دهد كه 
هرچند در ابتدا از نهايي بودن توزيع كاالبرگ سخن گفته 
مي شد و تنها دليل اجرايي نشدن آن نياز به نهايي شدن 
زيرساخت ها خوانده مي شد اما در حال حاضر بحث بر سر 
اجراي آن نيز مطرح است و بايد ديد كه سرانجام آيا دولت 
از اجراي اين سياست عقب نشيني مي كند يا در آينده اي 

نامعلوم احياي جديد كوپن اجرايي خواهد شد.
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ايران سرزمين
كودتاي مخملي نيست

حس��ين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه كشورمان و 
»جوزف بورل«، نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه 
اروپا به صورت تلفني گفت وگو و تبادل نظر كردند. در اين 
گفت وگو در مورد آخرين تح��والت مربوط به مذاكرات 
لغو تحريم و روابط دوجانبه با اتحاديه اروپا و مسائل اخير 
در ايران تب��ادل نظر به عمل آمد. اميرعبداللهيان ضمن 
قدرداني از تالش هاي س��ازنده جوزف بورل براي كمك 
به بازگشت همه طرف ها به تعهدات خود در توافق، گفت: 
عليرغم برخي اظهارات متعارض رسانه اي طرف امريكايي، 
اكنون گام هاي رسيدن به توافق در مسير درستي قرار دارد 
و در همين راستا، ما از همكاري آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در مسير فني استقبال كرديم. اميرعبداللهيان در 
خصوص تحوالت جاري كشور گفت: مرگ مرحوم مهسا 
اميني مايه تأسف همه ماست. در اين خصوص گزارش 
دقيق و علمي پزشكي قانوني از سوي تعداد قابل توجهي 
از پزش��كان فوق تخصص و افراد خبره ارايه شده است. 
همچنين اقدامات قضايي نيز در جريان است، البته اين 
موضوع براي برخي مقامات غربي فقط يك بهانه است. 
پرسش اين است كه غرب در خصوص صدها پرونده قتل 
عمد زنان و كودكان در كانادا و امريكا به ويژه به دست پليس 
چه كرده است؟! نمي شود در اروپا خشن ترين مقابله 
با اغتشاش، عملي خوب و پسنديده باشد، اما همان 
كار در چارچوب قانوني در ايران سركوب قلمداد  شود!

ورد و جادوي اقتصادي نداريم
رييس صندوق توسعه ملي گفت: براي نجات اقتصاد 
هيچ ورد و جادو يا عجي مجي الترجي اي وجود ندارد 
بلكه بايد با ممارست و سعي علمي و استفاده از تجربيات 
ساير كشورها به راه حل ها رسيد. مهدي غضنفري در 
نشست گفت وگوهاي راهبردي مركز الگوي اسالمي 
ايراني پيشرفت كه با حضور روسا و انديشكده هاي اين 
مركز برگزار ش��د، موضوع صحبت هايش را به تبيين 
نظريه تباهندگي- بالندگي كه چند س��ال پيش در 
محافل علمي مط��رح كرد، اختص��اص داد و با بيان 
تفاوت اي��ن نظريه با نظريه نفرين منابع به تش��ريح 
چگونگي اس��تفاده از نظريه تباهندگي - بالندگي در 
صندوق توسعه ملي پرداخت. اس��اتيد مركز الگوي 
پيش��رفت هم با طرح س��واالت و ابهام��ات مختلف 
خواستار پاس��خگويي غضنفري شدند. غضنفري در 
ابتداي سخنانش به تبيين مفهوم نظريه نفرين منابع 
پرداخت و گفت: براساس نظريات برخي محققان علم 
توسعه، علت ناموفق بودن كش��ورهاي داراي منابع 
خدادادي وجود انبوه و سرشار اين موهبت هاي الهي 
است اما مخالفان معتقدند نحوه استفاده از منابع، علت 
توسعه نيافتگي و عدم رشد اقتصادي كشورهاي داراي 
منابع طبيعي است. رييس هيات عامل صندوق توسعه 
ملي ادامه داد: در ايران هم برخي انديشمندان به نظريه 
نفرين منابع پرداخت��ه و آن را از زواياي مختلف مورد 
بررسي قرار داده اند. برخي معتقدند اثر اين پديده در 
كشورهاي پيشرفته رد نشده اما شيوه حكمراني در اين 
كش��ورها مانع از ظهور آن شده است. در مقابل دسته 
ديگر معتقدند وفور منابع خدادادي در كش��ورهاي 
توس��عه نيافته موج��ب بي توجهي اين كش��ورها به 
نقش نيروي انساني و دانش بش��ري به ويژه در حوزه 
سازماني و فناوري است. دسته سوم صاحبنظران نيز 
بر اين باورند كه وفور منابع زيرزميني سبب لطمه به 
فقرا، كاهش نرخ رش��د و بيماري هلندي بوده است. 
غضنفري ادامه داد: به نظر بنده وجود منابع طبيعي و 
آسيب هاي ناشي از آن دليل كافي براي پذيرش نظريه 
نفرين منابع نيست بلكه ش��يوه حكمراني بر منابع و 
استفاده يا عدم استفاده از دانش هاي مختلف در حوزه 
حكمراني اس��ت كه موجب كارآمدي يا ناكارآمدي 
نظام تخصيص منابع مي شود. به اعتقاد رييس هيات 
عامل صندوق توس��عه ملي، زي��اده روي در مصرف، 
كم توجهي در هدايت منابع و فقدان هوش��مندي در 
نظارت از مهم ترين داليلي است كه در دولت هاي پس 
از انقالب مورد بي توجهي قرار داشته است. وي با ارايه 
استدالل فوق به اين جمع بندي رسيده است كه شايد 
نظريه دقيق تري براي توجيه و تبيين چنين وضعيتي 
نياز باشد. غضنفري با تركيب سر واژه هاي »تبذير در 
به كارگيري و اهمال در هدايت و نظارت بر دارايي هاي 
هدف يا همگاني« به واژه »تباهنده« رسيده و براساس 
مفاهيم موجود در اين عبارت، »نظريه تباهندگي« را 
به جامعه دانشگاهي كش��ور ارايه كرده است تا بتواند 
به صورت كاربردي ت��ري مفاهيم مدنظرش در حوزه 
اقتصاد را تبيين كند. البت��ه او در تكميل اين نظريه، 
جفت مكم��ل آن را هم يافته كه بالندگ��ي نام دارد و 
اخيرا آن را »نظريه تباهندگي- بالندگي« مي گويد. 
وي با ذكر مثالي به آسيب شناس��ي از وضعيت جاري 
اجراي پروژه ها پرداخت و گفت: متاس��فانه در كشور 
ما از دي��ر باز، زمان اج��راي پروژه ها بس��يار طوالني 
شده اس��ت البته اين وضعيت بيشتر متوجه پروژه ها 
و طرح هاي دولتي است ولي هم اينك در بخش هاي 
غيردولتي هم با پديده طوالني ش��دن زمان پروژه ها 
مواجهيم و اين وضعيت مختص اين دولت و آن دولت 
نيس��ت. در همه حوزه ها از جمله آموزش، سياست، 
اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، امنيت يا در سطح پايين تر 
مثل توليد، تجارت، س��المت، كش��اورزي، مديريت 
آب و خاك، نيرو و انرژي و همه ابعاد و جوانب زندگي 
روزمره ممكن اس��ت ما شاهد فرآيندهاي تباهنده يا 
بالنده باشيم. از نظر غضنفري هر فرآيندي كه ارزش 
خروج��ي آن از ارزش نهاده��اي ورودي آن كمتر يا 
مساوي باشد فرآيند تباهنده اس��ت و هر قدر ارزش 
خروجي از ارزش ورودي بيش��تر باشد سهم بالندگي 
بيشتر مي شود. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي 
در بخش ديگري از سخنانش ضمن تشريح مفاهيم 
»چرخه هاي تباهنده« و »قطارهاي تباهنده« گفت: 
متاسفانه فرآيندهاي تباهنده با ديگر فرآيندها مجتمع 
ش��ده و يك حلقه منفي تباهندگي شكل مي دهند. 
همچني��ن اين چرخه ها در مس��ير كار ب��ه يكديگر 
متصل ش��ده و قطارهاي تباهنده را شكل مي دهند. 
وي، قطارهاي تباهنده را بدتر از چرخه هاي تباهنده 
دانس��ت و افزود: وقتي تباهندگي از يك حوزه فراتر 
مي رود و چند حوزه كاري را در بر مي گيرد با وضعيتي 
گس��ترده تر از چرخه هاي تباهنده روبرو هستيم كه 
اصطالحا قطارهاي تباهنده ناميده مي شود. غضنفري 
ادامه داد: براي وضعيت هاي مطلوب كه در آن انضباط 
مديريتي و مالي و جلوگيري از تبذير اموال و دارايي ها 
وجود دارد هم واژه مناس��بي وجود دارد كه از سر واژه 
عبارت »بهينه سازي ارزش و لزوم نظارت بر دارايي هاي 
هدف يا همگاني« ش��كل گرفت��ه و واژه »بالنده« نام 
دارد. »بالندگي« در مقابل تباهندگي اس��ت و به اين 
معناست كه فرآيندهاي مورد نظر ارزش افزوده ايجاد 
كرده و مثبت هستند يعني ارزش محصول كه ممكن 
يك خدمت، كاال، يا هر نياز پاسخ گرفته بشري باشد از 
ارزش نهاده ها كه ممكن است مواد اوليه، نيروي انساني 
يا هر آورده ارزش��مند بشري باشد، بيشتر است البته 
براي دس��تيابي به چنين هدفي و استمرار آن نياز به 
نظارت دقيق و گسترده وجود دارد.رييس هيات عامل 
صندوق توسعه ملي هشدار داد: وقتي سازماني ناكارآمد 
باش��د و نظارت بر فرآيند كاري سازمان كنار گذاشته 
مي شود، شاهد نابساماني در كارها خواهيم بود و به دليل 
تغييرات مكرر در مديريت و شيوه كارها سازمان هاي 
دولتي از ديرباز در اين سازمان ها تباهندگي، باالست. 
به گفته رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، وجود 
تغييرات مكرر در نرخ رشد اقتصادي و بيكاري يا پايين 
بودن ارزش صادرات معموال در كشورهايي رخ مي دهد 

كه فرآيندهاي تباهنده به ُصور مختلف حضور دارند.

زمزمه جديد بهارستان، سكوت پاستور

سخنگوي سازمان انرژي اتمي: 

عقب نشيني از توزيع كاالبرگ؟

خبرهاي خوبي درباره رآكتور و راديو دارو در راه است
معاون امور بين الملل، حقوقي و مجلس سازمان انرژي 
اتمي گف��ت: امروز به لح��اظ ضربه پذي��ري در حوزه 
هسته اي، كشور به داليل مختلف كامال غيرقابل آسيب 
است و براي دشمنان ما كه هدف اصلي آنها ضربه زدن 
به صنعت هس��ته اي و دانش��مندان ايران است، هيچ 
گزينه اي براي آنها جز ديپلماسي باقي نمي ماند. بهروز 
كمالوندي س��خنگو و معاون امور بين الملل، حقوقي و 
مجلس سازمان انرژي اتمي با بيان اين مطلب در دهمين 
جلسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي دستگاه هاي 
اجرايي كشور كه در اين سازمان برگزار شد، اظهار كرد: 
هيچ دستگاهي مانند س��ازمان انرژي اتمي نيست كه 
جنبه هاي سياس��ي چ��ه در ابعاد داخل��ي و خارجي و 
همچنين اقتصادي در حوزه هاي مختلف تكنولوژي و 
فني همه يكجا در آن جمع شده باشد. وي افزود: امروز 
سازمان با گزارش هاي مخابره شده از سوي آژانس انرژي 
اتمي مواجه است؛ گزارش هايي كه هرچند فعاليت هاي 
ما را اعالم مي كند اما در موارد فراواني با اغراض سياسي 
قلم به نحوي بر مي دارد كه تصويري مخدوش و منفي 
از كشور ما در سطح بين المللي ايجاد كند. معاون امور 
بين الملل، حقوقي و مجلس سازمان انرژي اتمي تصريح 
كرد: در همين زمينه ديپلماس��ي عمومي در سازمان 
انرژي اتمي نقش بسزايي دارد. اين بدان جهت مهم است 
كه ديپلماسي عمومي يكي از مولفه هاي مهم قدرت در 
صحنه بين المللي است و اگر تسلطي بر اين حوزه وجود 
نداشته باشد، شاهد ايجاد يك تصوير مخدوش از خود 
خواهيم بود زيرا دشمن در اين زمينه بسيار فعال است. 
وي ادامه داد: جنگ تنها در حوزه س��خت نيست و بايد 
در حوزه هاي نرم نيز كار با قدرت دنبال  شود و به همين 
خاطر هرچقدر كار انجام شود بازهم كم بوده و الزم است 
در س��ازمان انرژي اتمي به واسطه جنبه هاي مختلف 
فعاليتي كه دارد، مراقبت ها به بهترين شكل انجام شود 
تا شاهد حداكثر بهره وري براي كشور باشيم. سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي افزود: خوشبختانه در اين زمينه با 
مديريت جديد در دستگاه ديپلماسي عمومي سازمان 
ش��اهد تحولي بسيار عالي هس��تيم كه با به كارگيري 
بخش هاي مختلف اين موضوع به طور محسوس قابل 
مشاهده است. در اين راس��تا دو اتفاق مهم در سازمان 
رخ داده كه الزم اس��ت بيش از گذشته به آن پرداخته و 
ديده شود. يكي از اين موارد سابقه خوب تحقيقات فني 
در سازمان است كه در حال تبديل شدن آنها به صنعت 
هستيم. در گذشته كارهاي تحقيقاتي بسيار زيادي انجام 
ش��ده بود كه بسياري از آنها در قفسه ها باقي مانده بود؛ 

كارهايي حتي با سرمايه گذاري هاي چندصد ميلياردي 
كه برخي از آنها پيش��رفت هاي بسيار خوبي نيز داشته 
است. كمالوندي ادامه داد: ورود اين تحقيقات به عرصه 
صنعت يك كار بزرگ در اين ايام و در بيش از يك سال 
گذشته محسوب مي شود. خوشبختانه با حضور مهندس 
اسالمي، رييس جديد سازمان و تاكيد ايشان بر صنعتي 
ش��دن اين تحقيقات به دنبال آن هستيم تا با ساخت 
نمونه هاي اوليه، بتوانيم آنها را به مردم كش��ور عرضه 
كنيم. وي افزود: يكي ديگر از موارد درخصوص كارهاي 
انجام گرفته مرتبط با برنامه و چش��م انداز فعاليت هاي 
سازمان اس��ت. البته صنعت و علم هسته اي به صورت 
متمركز نداريم و اين علم و صنعت ميان رشته اي است 
و بايد علوم مختلف كنار هم قرار بگيرند تا اين صنعت را 
بسازند. به همين دليل كارهاي متعددي به شكل متفرقه 
انجام شده بود اما الزم بود كه اين  اقدامات كنار هم باشند 
و به بار برسند. در اين زمينه تا حدودي اقدامات خوبي 
انجام ش��ده و به زودي خبرهاي خوب در حوزه رآكتور 
و راديو دارو خواهيم داش��ت. معاون ام��ور بين الملل، 
حقوقي و مجلس سازمان انرژي اتمي با اشاره به تامين 
راديوداروها در كشور عليرغم همه تحريم ها و فشارهاي 
سنگيني كه بر كشور وارد شده است، اظهار كرد: به جز 
تامين راديوداروها در كشور به رغم همه تحريم ها، شاهد 
اس��تفاده 400 تا 500 هزار نفر در خارج از كشور از اين 
داروها هس��تيم و اين موارد در شرايطي است كه تحت 
فشارهاي س��نگين تحريمي قرار داريم. وي با اشاره به 

ادعاي دشمن مبني بر اينكه ما در مواجهه با مردم ايران 
كاري به مقوله غذا و دارو نداريم، يك دروغ است، گفت: 
اينكه دشمن مدعي است به غذا و دارو كاري ندارند يك 
دروغ است و سازمان اسناد اين مساله را به نماينده حقوق 
بشر منعكس كرده است. اين مساله در حد سازمان اقدام 
ش��ده اما الزم است كه در س��طح بين المللي هم كارها 
انجام شود تا جهانيان از تحريم هاي ظالمانه كه شامل 
راديوداروي بيماران نيز مي شود، آگاهي يابند. كمالوندي 
افزود: به طور نمونه يك ش��ركت راديوداروي ما تحريم 
شده است و با اينكه از شركت خواستيم كه مكاتباتي در 
اين خصوص با خزانه داري امريكا داشته باشد و اعالم كند 
كه براساس سابقه اش شركتي نيست كه خدمات آنها 
غير از تامين داروي بيماران كاربرد ديگري داشته باشد، 
براي اين منظور چندين بار نامه نگاري شد كه نمونه هاي 
آن در اختيار نماينده حقوق بشر قرار داده شد اما هيچ 
اتفاقي نيفتاد و آنها حاضر نشدند اين شركت راديو دارو 
را از ليست تحريم خود حذف كنند.  سخنگوي سازمان 
انرژي اتمي گفت: دشمن تالش دارد تا صنعت هسته اي 
ما در ذهن افراد تنها تداعي كننده غني سازي باشد و اين 
در حالي است كه در حوزه راديو دارو و كشاورزي كارهاي 
بسيار خوبي انجام شده و غني سازي در حوزه هسته اي  
تنها بخش اندكي از آن را در بر مي گيرد. در ديد دشمنان، 
كشور ما اصال نبايد به اين صنعت وارد شود و از نظر آنها 
اين صنعت درخت ممنوعه تلقي مي شود به همين خاطر 
تالش مي كنند كه بگويند ايران به دنبال اهداف ديگري 

است. وي ادامه داد: يكي از اين موارد توليد آب سنگين و 
تبديل آن به انواع دوتره از جمله كيت غربالگري نوزادان 
است كه مي تواند در تشخيص 5۶ نوع بيماري متابوليكي 
در بدو تولد اس��تفاده شود. اين دس��ته از بيماري هاي 
متابوليستي پس از تش��خيص حتي با تغذيه يا تجويز 
برخي داروها درمان مي ش��وند كه با اين شيوه مي توان 
بيماري ها را در همان ابتداي كار متوقف كرده و جلوي 
پيش��رفت آنها را گرفت. اين يك كار ارزشمند از لحاظ 
تكنولوژيكي است اما وقتي ارزش آن بيشتر مي شود كه 
مردم كش��ورمان با اين پيشرفت ها آشنا شوند و فضاي 
بين المللي ني��ز متوجه اين موضوع باش��د كه صنعت 
هسته اي  ايران عمومي شده و پيشرفت ها تنها محدود 
به حوزه غني س��ازي نيست. كمالوندي افزود: البته در 
حوزه غني سازي كار دوستان ما يك شاهكار است اما 
به جز موارد ذكر شده مثال در حوزه پرتودرماني و ديگر 
موارد، از جمله براكي تراپي در درمان س��رطان هاي 
مغزي در شرايط بس��يار خوبي قرار داريم. سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي در ادامه با اشاره به اينكه در حوزه 
س��رطان دو پروژه بزرگ در دست كار است، گفت: در 
يكي از اين پروژه ها با بارور كردن ذرات و فرس��تادن 
آنها در تومورها، بدون آسيب زدن به نسوج، تومورها 
از بين خواهند رفت. شايد در دنيا تنها 4 يا 5 كشور اين 
تكنولوژي را دارند و با تالش هاي در حال انجام، ايران 
مي تواند در چند سال آينده در اين حوزه نقش ايفا كند. 
وي ب��ا تاكيد اينكه امروز به لحاظ آس��يب پذيري در 
حوزه هسته اي، كشور به داليل مختلف تقريبا غيرقابل 
شكست شده اس��ت، گفت: با به كارگيري روش هاي 
مختلفي اين ضريب امنيت افزايش يافته است و براي 
دشمنان ما كه هدف اصلي آنها ضربه زدن به صنعت 
هسته اي و دانشمندان ايران است، هيچ گزينه اي غير 
از ديپلماسي باقي نمانده است. معاون امور بين الملل، 
حقوقي و مجلس سازمان انرژي اتمي در پايان با اشاره به 
اينكه هنوز راه زيادي براي توسعه باقي مانده و الزم است 
از روش هاي مختلف اس��تفاده كنيم و از ارتباطات با 
جهان بهره ببريم، گفت: همانطور كه گفته شد در حوزه 
ديپلماسي عمومي نيز كارهايي انجام شده اما بازهم 
تاكيد بر اين است كه بايد بيشتر تالش كرد و مي بايست 
با هم كار را دنبال كنيم. وظيفه ما دادن اميد به مردم 
از طريق اخباري چون توسعه فراوان راديوداروهاست. 
قطعا اگر اطالع رساني الزم و كافي انجام شود، مشخص 
مي شود كه اين صنعت بايد بيش از پيش براي عرضه 

خدمات خود به آحاد ملت فعال شود.

رييس جمهور: 
در بررسي ساختارهاي فرهنگي 

قوانين بازنگري و به روزرساني شود
رييس جمهور گفت كه اقتدار ملي كشور مورد هجمه 
دش��منان قرار گرفته است . س��يد ابراهيم رييسي در 
همايش ملي منطق بازسازي انقالبي ساختار فرهنگي با 
بيان اينكه همواره آنچه نسبت به آن تهديد و شبيخون 
ص��ورت مي گيرد، فرهن��گ غني، دل پ��اك جوانان، 
دين ب��اوري، هويت اس��المي، دين��ي و فرهنگي اين 
جوانان است كه سرچشمه اقتدار ملي كشور محسوب 
مي شود، گفت: اقتدار ملي همين هويت است كه از دين 
و فرهنگ ما برخاس��ته و اكنون مورد هجمه دشمنان 
قرار گرفته است. وي مخاطب محوري و چابك سازي 
دس��تگاه هاي فرهنگي را مورد تاكيد قرار داد و با بيان 
اينكه »به روز رساني قوانين در حوزه فرهنگ و توسعه 
س��واد مجازي يك ض��رورت اجتناب ناپذير اس��ت« 
ادامه داد: حذف دوباره كاري ها و تبديل دس��تگاه هاي 
فرهنگي به دس��تگاهاي نقش آفرين و مساله محور با 
رويكرد توجه مخاطبان خود ضرورت دارد. وي خواستار 
توجه دس��تگاه هاي فرهنگي به مخاطبان خود شد و 
با تاكيد بر اينكه »نگاه ها بايد بر حل مس��اله معطوف 
باشد«، خواستار تدوين شاخص هايي براي اندازه گيري 
عملكرد دستگاه ها شد. رييس جمهور خاطرنشان كرد: 
تمام ساختار، س��ازمان و اعتبارات تخصيص يافته به 
دستگاه هاي فرهنگي براي انجام و تحقق ماموريتي و 
حال سوال اين اس��ت كه از آن ماموريت چه خبر؟ وي 
گفت: چابك سازي دس��تگاه هاي فرهنگي طوري كه 
بتواند نقش آفرين باشد و مساله محور كار كند و با نگاه 
به حل مساله و نوع مخاطباني كه دارد، كار كند. رييس 
شوراي عالي انقالب فرهنگي همچنين گفت: تعيين 
نسبت هايي كه بين دس��تگاه هاي فرهنگي رسمي و 
غيررسمي مانند خانواده، مس��جد و هيات بسياري از 
ساختارهاي فرهنگ ساز در جامعه وجود دارد، مهم است 
چون دستگاه هاي فرهنگي غير رسمي در تعليم و تربيت 
نقش قابل توجه و تعيين كننده اي دارند. وي تاكيد كرد: 
در بررسي ساختارهاي فرهنگي حتما الزم است قوانين 
بازنگري و به روز رساني ش��ود و در همين راستا رهبر 
معظم انقالب اسالمي به هر سه قوه دستور دادند تنقيح 
قوانين را دنبال كنند. وي با تاكيد بر »انجام مطالعات 
براي به روزس��اني قواني��ن« اين موض��وع را ضرورت 
اجتناب ناپذير عنوان كرد و گفت كه تمركز بر اصالحات 
در حوزه تعليم و تربيت بايد صورت بگيرد و در كنار آن 
طراحي شاخص هاي س��نجش ميزان موفقيت براي 
حوزه فرهنگي كه شاخص هاي كمي و كيفي را ارزيابي 
و مورد س��نجش قرار داد، هم از ديگر موضوعات مهم و 
اجتناب ناپذير است. رييسي توسعه سواد مجازي را يك 
ضرورت براي خانواده ها و براي همه عنوان كرد و گفت: 
توسعه سواد مجازي خود يك سوادي الزم دارد كه بايد 
به تمام ابعاد اشراف داشته باشند و مسوول آن آموزش و 
پرورش است. وي شناساسي ظرفيت زنان در حوزه هاي 
فرهنگي، آموزش��ي و اقتصادي و سياسي و اجتماعي 
را مه��م عنوان كرد و افزود: صدا و س��يما در اين زمينه 
مسووليت بزرگي دارد و اين ظرفيت هاي زنان كه همواره 
مورد تشويق رهبري هستند بايد در جامعه شناسايي 
و معرفي شود و به كارگيري همه الگوهاي فرهنگي با 
تاكيد به فعال شدن معاونت هاي پژوهشي در بخش هاي 
مختلف به ويژه آموزش و پ��رورش از ديگر موضوعات 
مهم است كه بايد توجه ش��ود ومحوريت بخش هاي 
تربيتي و پژوهشي مهم است. وي ساماندهي تعامالت 
فرهنگي را مهم خواند و گفت: آنهايي كه قصد تعامل 
فرهنگي با جمهوري اسالمي را دارند و برنامه ريزي براي 
مقاومت در مقابل با آن فرهنگي هايي كه مي خواهند 
به مباني هجوم ببرند آمادگي وجود دارد اما آنهايي كه 
مي خواهند تهاجم كنند بايد ايستادگي كرد كه ساز و 
كار خود را دارد. رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي 
تاكيد كرد: در اين توفان جنگ سايبري، كشوري كه 
مباني فرهنگي غني و مستحكمي داشته باشد، هرگز 
تكانه ها او را تكان نخواهد داد؛ اگر مباني محكم باشد و 
صيانت شود، نبايد از توسعه الكترونيك نگران شد زيرا 
هرروز پديده اي نو به مي��دان مي آيد و نگراني زماني 
اس��ت كه هويت ملي تهديد شود.  رييسي با يادآوري 
يكي از مصاحبه ها درباره »گفت وگو« گفت: گفت وگو 
در جهت رفع شبهات و در جهت پيشرفت امور بسيار 
موثر اس��ت.  مقام معظم رهبري سال هاي قبل بارها 
فرموده اند كرسي هاي آزاد انديشي و حتما كرسي هاي 
گفت وگو در مجامع علمي و فرهنگي كشور فعال شود 
زيرا در جهت توسعه فرهنگي نقش آفرين خواهد بود. 



بررسي هاي س��ازمان نظام صنفي رايانه اي تهران  )نصر(، 
نشان داد كه محدوديت ها و قطعي اينترنت، در هر روز بين 
۵۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان به هر كسب وكار زيان مالي وارد 
كرده است. طبق پايش انجام شده، ۵۳درصد كسب وكارها 
روزانه ۵۰ ميليون تومان، ۲۱ درصد بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون 
تومان، حدود ۱۸ درصد بين ۱۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان و 
قريب به ۸ درصد روزانه باالتر از ۵۰۰ ميليون تومان خسارت 
مي بينند.  برآورد نت بالكس از زيان اقتصادي قطعي اينترنت 
در ايران، مبلغي در حدود يك و نيم ميليون دالر به ازاي هر 
ساعت بوده و بيم آن مي رود كه تحميل استفاده از اينترانت 
به جاي اينترنت بين الملل، به روالي عادي در كشور بدل 
شود.   به گزارش جماران، بررسي هاي سازمان نظام صنفي 
رايانه اي تهران  )نصر(، نشان داد كه اين محدوديت ها، در 
هر روز بين ۵۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان به هر كسب وكار زيان 
مالي وارد كرده اس��ت. طبق پايش انجام شده، ۵۳درصد 
كسب وكارها روزانه ۵۰ ميليون تومان، ۲۱ درصد بين ۵۰ 
تا ۱۰۰ ميليون تومان، حدود ۱۸ درصد بين ۱۰۰ تا ۵۰۰ 
ميليون تومان و قريب به ۸ درصد روزانه باالتر از ۵۰۰ ميليون 
تومان خس��ارت مي بينند.  نصر چنين استدالل مي كند 
كه اگر تعداد كاركنان را شاخصي براي بزرگي شركت ها 
بدانيم، مي ش��ود گفت تقريبا همان ۸ درصدي كه باالي 
۲۰۰ نفر نيرو دارند احتماال روزانه باالي ۵۰۰ ميليون تومان 
خسارت خواهند ديد و همان ۷۳ درصدي كه زير ۵۰ نفر 
نيرو دارند روزانه ۵۰ ميليون تومان خسارت خواهند ديد. 
بيش از ۴۱درصد شركت ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را 
در اين مدت از دست داده اند و حدود ۴۷ درصد هم بيشتر 
از ۵۰درصد كاهش فروش داشته اند. ۱۱ درصد شركت ها 
كساني هستند كه كمتر از ۲۵ درصد درآمد از دست داده اند 

و ممكن است تحت تاثير نوسان هاي كوتاه مدت باشند.

   با قطع س�رويس هاي پيامكي، چه باليي س�ر 
كسب وكارها آمده است؟

بعد از فيلتر اينس��تاگرام و وات��س اپ نوبت به فيلترينگ 
گوگل ادز رسيد و حاال ديگر دسترسي به پيامك هم براي 
كسب وكارها قطع ش��ده اس��ت. حوالي ظهر روز جمعه 
۲۲ مهرماه آخرين راه ارتباطي بسياري از كسب وكارها با 
كاربرانشان بسته ش��د و امكان ارسال پيامك هاي انبوه با 
اختالل همراه شده است. دليل آن دقيق مشخص نيست 
اما گفته مي شود اين انسداد بر اساس حكم قضايي است و 
احتماال به هك شدن برخي از اين سامانه ها و ارسال برخي 
پيامك ها به كاربران برمي گردد. كس��ب وكارها بر اساس 
تخمين  خودش��ان عالم كرده اند طي سه هفته گذشته 
بيش از 6۰ درصد كاهش ف��روش را تجربه كرده اند. بعد 
از همه فيلترينگ ها و اختالل دسترسي به اينترنت حاال 
اكثر سرويس هاي ارس��ال پيامك در سراسر كشور براي 
كسب وكارها قطع ش��ده است. با اين تصميم، ثبت كاربر 
جديد و هويت سنجي كاربران پلتفرم ها نيز مختل شده 
اس��ت. از ابتداي مهرماه اختالالت اينترنت گسترده تر از 
قبل شد و با فيلتر اينس��تاگرام و واتس اپ، مسير معمول 
ديجيتال ماركتينگ تنگ و تنگ تر شد. يك قدم قبل از 
قطع سرويس هاي پيامك، قطع دسترسي آزاد به سرويس 
گوگل ادز بود كه فعاالن حوزه اقتصاد ديجيتال را در جريان 

تبليغات دچار چالش هايي كرد.

   تصميمات خلق الساعه و آسيب جدي
 به كسب وكارها

»مجيد خاكپور«، نايب رييس انجمن صنفي كسب وكارهاي 
اينترنتي با بيان اينك��ه از خدمات پيامكي در زمينه هاي 
مختلفي در كسب و كارهاي اينترنتي استفاده مي شود، بر 
اين باور است كه تصميمات خلق الساعه در اين بخش، بسيار 
مخرب هستند و بدنه اكوسيستم نوآوري را دچار آسيب 
جدي مي كند. او با اشاره به اينكه بسياري از كسب وكارهاي 
آنالين از OTP و رمز يك ب��ار مصرف پيامكي براي ورود 
كاربرانشان به وبسايت يا پلتفرم استفاده مي كنند، گفت: 
»اين يكي از روش هاي رايج امنيتي ب��راي ورود كاربران 
است. اين روش پيامكي براي بعضي از كسب و كارها تنها راه 
ورود بوده و برخي اما راه حل هاي جايگزين دارند. همچنين 
پيامك  تاييد دو عاملي براي تاييد تراكنش هاي مالي نيز 

مورد استفاده بسياري از كسب وكارها قرار مي گيرد.«
بر اساس توضيحات خاكپور در حال حاضر با اين اختالل، 
ارتباط پيامكي پلتفرم ها و كس��ب و كارهاي اينترنتي با 
كاربرانش��ان قطع شده است كه منجر به آسيب جدي به 
تجربه كاربري آنها مي ش��ود. به گفته او كسب وكارهاي 
زيادي كه به علت اختالل هاي اخير اينترنت با كاهش تا 6۰ 
درصدي فروش رو به رو ش��ده اند، امروز و با قطع سرويس 
پيامكي اف��ت فروش تا 9۵ درص��دي را تجربه مي كنند. 
 بنيانگذار ته��ران پيمنت، همچنين از عدم ش��فافيت و 
اطالع رساني براي قطع اين خدمات گاليه كرده و گفت: »در 
حال حاضر برخي از استارتاپ ها و خدمات دهندگان پيامك 
انبوه، ظاهراً با هيچ محدوديت و مش��كلي روبرو نيستند، 
اما براي س��ايرين كه شامل تعداد بسيار زيادي از كسب و 
كارهاي اينترنتي كوچك و متوسط و بعضي از استارتاپ ها 
مي شوند، خدمات پيامكي به طور كامل قطع شده است.« به 
گفته او در چنين مواردي بايستي اطالع رساني شفافي انجام 
شود تا كسب وكارها بتوانند به دنبال راه حل هاي جايگزين 
باشند. اما حتي مشخص نيست چرا برخي وصل و برخي 
قطع شده اند و هيچ زمان مشخص يا نقشه راهي براي رفع 
مشكل اعالم نش��ده است. خاكپور باور دارد كه اين دست 
اقدامات، نش��ان دهنده اين است كه كسي در حال حاضر 
هيچ اهميتي به كسب وكارها نمي دهد: »قطع سرويس هاي 
پيامكي حتي مي تواند امنيت كسب وكارها باالخص كسب 
و كارهاي كوچك تر را با ريسك هاي جدي روبرو كند.« او 
معتقد است در اين زمينه راه حل ساده اي وجود داشته كه 
مي توانست جايگزين قطعي سرويس شود و حاال ظاهراً قرار 

است مورد استفاده قرار گيرد: »با توجه به اينكه شركت هاي 
خدمات دهنده معمواًل با آي پي اس��تاتيك دستور ارسال 
SMSها را براي شركت هاي ارايه خدمات ارسال پيامك 
ارسال مي كنند، مي توان تنها دستورهايي كه از آي پي هاي 
مشخص آمده را تاييد و الباقي را رد كرد تا حداقل نيازي به 
مسدودسازي كامل اين خدمات نباشد، هر چند كه اين 
روش هم براي بسياري از كسب و كارهاي كوچك و متوسط، 

كارآمد و مفيد نخواهد بود.«

   ضرر و زيان گسترده كسب وكارها 
در پي قطع دسترسي ها

مصطفي اميري، مديرعامل زرين پال در پاسخ مبني بر اينكه 
اثرات منفي قطع سرويس پيامك انبوه روي كسب وكارها په 
نتيجه اي خواهد داشت به كاهش 6۴ درصدي تراكنش ها 
در روزهاي اخير اش��اره كرد و گفت: »در هفته هاي اخير، 
فيلترينگ و اختالل اينترن��ت موجب كاهش تقريبا ۴۰ 
درصدي تراكنش ها ش��ده اس��ت. حال از روز گذش��ته و 
قطعي سرويس پيامكي، شاهد كاهش ۴۰ درصدي ديگر 
تراكنش ها خواهيم بود كه در مجموع به نسبت به ماه هاي 
پيشين كاهش 6۴ درصدي تراكنش ها را شاهد هستيم.«

مديرعامل زرين پال در ادامه به اثرات مخرب اختالل اينترنت 
بر كسب وكارش اشاره كرده و گفت: »حكايت امروز ما، بدون 
شرح اس��ت. هفته هاي قبل حتي س��رويس هاي ارسال 
ايميل به بيرون از ايران مش��كل داشته اند. سرويس هايي 
كه از سرويس دهندگان ايراني دريافت مي كنيم براي لبه 
CDN دچار اختالل است؛ يعني يك سري از پاپ سايت ها 
يك دفعه به اختالل مي خورند و كند مي شوند. حال چطور 
قرار است كيك اقتصاد ديجيتال شكل گيرد؟ امروز از زماني 
كه كارگروه اقتصاد ديجيتال شكل گرفته، اوضاع اين حوزه 

در يك سرازيري قرار گرفته است.«

   بنيانگذار جاجيگا: كاهش فروش 
پنجاه درصدي پيدا كرديم

بابك س��هرابي، بنيان گذار جاجيگا نيز در تخمين ضرر و 
زياني كه اين اس��تارتاپ از اواخر شهريور تا امروز متحمل 
شده، گفت: »بر اساس تخمين ها از اواخر شهريور حدود 6۰ 
درصد كاهش فروش داشته ايم كه با تالش هاي گسترده آن 
را به ۴۰ درصد كاهش رسانديم و اين در حالي است كه در پي 
قطعي سرويس پيامك دوباره به ۵۰ درصد كاهش فروش 
رسيديم.« سهرابي با گاليه از شرايط پيش آمده تاكيد كرد 
كه عواقب جبران ناپذيري با اين اقدامات بر سر راه كسب و 
كارها پيش آمده است: »كسب و كارهاي گردشگري تازه 
پس از دوران كرونا به مسير تازه و جديدي رسيده بودند كه 
حاال باز با مش��كالت زيادي همراه شده است.« به گفته او 
شرايط پيش آمده اعتماد كاربر را به عنوان مهم ترين دارايي 

به شكل قابل توجهي كاهش داده است.

   راهي براي جبران عدم ارسال پيامك نيست
مهدي عبادي، عضو انجمن فين ت��ك و مديرعامل ونداز 
نيز در پي قطعي پيامك ها در پاس��خ به پرسش مبني بر 
اينكه آيا راهكار جايگزيني براي ارسال پيامك وجود دارد، 
گفت: »پيامك براي چند منظور از جمله ثبت نام، ورود دو 
مرحله اي و مواردي از اين دست استفاده مي شود و متاسفانه 
هيچ راهكار جايگزيني كه دقيقا اين كار را با انجام دهد هم 
وجود ندارد.« در شرايطي كه به گفته عبادي هيچ راهكار 
جايگزيني براي پيامك وجود ندارد، حال اين سوال مطرح 
اس��ت كه آيا تصميم گيران حواشي چنين تصميماتي را 
ارزيابي كرده اند؟ ضرر و زياني كه كسب وكارها با اميد سال 
دانش بنيان پيش بردند چه سرنوشتي پيدا خواهند كرد؟ 
عبادي اما بر اين باور است كه هرچند تصميم گيران تصور 
مي كنند حواشي تصميم خود را مورد ارزيابي قرار داده اند اما 
بررسي ها به درستي انجام نشده و شاهد اين موضوع اختاللي 

است كه حتي در برخي شبكه هاي بانكي هم شاهد آنيم.
او با توضيح درباره اين موضوع، گفت: »برخي پيامك هاي 
مهمي كه ارسال مي شود فقط رمز دوم و پويا نيستند و از 
زمان قطع پيامك )روز جمعه ساعت ۱۴( شاهد كاهش 
تراكنش در ش��بكه بانكي هم هستيم. دليل اين موضوع 
پيش بيني نشدن اين موضوع و عدم دريافت رمز مورد نياز 
است.« از سويي ديگر عبادي با هشدار درباره ادامه قطعي 

پيامك، حتي اگر بخواهد فقط ۲۴ ساعت طول  بكشد، گفت: 
»اين موضوع در عمل كسب وكارها را به شدت تحت تاثير 

قرار خواهد داد.«

   بدون پيامك هيچ فعاليتي 
در جريان اعتبارسنجي قابل ارايه نيست

امير حق رنجبر، بنيان گ��ذار و مديرعامل لندو نيز قطعي 
سرويس پيامك لندو را منجر به صفر شدن ميزان ثبت نام 
در لندو عنوان كرد و گفت: »سرويس پيامك را از كاوه نگار 
و نيك اس ام اس دريافت مي كنيم كه هر دو سرويس قطع 
شده است و در نتيجه اين قطعي هيچ ثبت نامي انجام نشده 
است.« او با اشاره به روند الگين كاربران لندو گفت: »روند 
الگين هم از روش OTP انجام مي شد كه اين موضوع هم 
مختل شده است.« حق رنجبر با توضيح اينكه تمامي فلو 
لندو بر اساس سرويس OTP انجام مي شود، گفت: »كاربر 
براي دريافت گزارش اعتباري و هر فعاليت ديگري كه بايد 
انجام شود را متوقف كرده است.«  بنيان گذار لندو در پاسخ 
به پرسش مبني بر اينكه دليل اصلي قطعي سرويس پيامك 
از سوي نهادهاي تصميم گير به كسب وكارها اعالم شده 
يا خير با پاسخ هاي غيررس��مي اشاره كرد و گفت: »هيچ 
پاسخ رسمي اعالم نشده اما با توجه به اعالم مراجع قضايي 
و پاسخ هاي غيررسمي دليل اين موضوع مسائل امنيتي 
است.« به گفته او سرويس پيامك شركت هاي واسط براي 
حفظ امنيت و جلوگيري از ارسال پيامك هاي ضدامنيتي 
قطع شده و سرويس هايي كه به طور مستقيم از مخابرات 

دريافت مي شود، همچنان پابرجاست.«

   بازگشت به عقب
توقف فعاليت كسب وكار به معني ضرر و زيان گسترده مالي 
و گاه بسيار جبران ناپذير است. قطعي سرويس پيامك هم 
از آن دست چالش هايي است كه همه حوزه ها فعاليت در 
اكوسيس��تم نوآوري را به دردسر انداخته است. بنيانگذار 
جاجيگا با توصيف شرايط سختي كه از روز گذشته تاكنون 
اين كس��ب وكار در حال تجربه آن اس��ت در پاسخ مبني 
بر اينكه راهكار جايگزين در ساعات گذشته براي ارسال 
پيامك، گفت: »بازگشت به عقب و استفاده از روش هاي 
دستي مثل تماس تلفني تنها گزينه پيش روي ما بود.« 
او در پاسخ به اين پرس��ش كه اگر اين روند ادامه دار باشد، 
كسب وكارها چه راهكار جايگزيني خواهند داشت، تاكيد 
كرد موضوع پيامك با اينستاگرام و واتس اپ بسيار متفاوت 
است و بخشي از بستر داخلي است و اختالل در آن عمال 
كسب و كارها را فلج مي كند. تشويق نهادهاي تصميم گير به 
كوچ كسب وكارها بر بستر پلتفرم هاي داخلي اين بار با قطعي 
سرويس پيامك نگراني را براي فعاالن اكوسيستم فناوري 
كشور تشديد كرد. حاال اين پرسش مطرح است كه در پي 
قطع سرويس پيامك امكان قطعي و عدم دسترسي به شبكه 
ملي اطالعات هم وجود دارد. سهرابي با ابراز نگراني نسبت به 
اين موضوع تاكيد كرد كه پيامك يك سرويس داخلي است 
و براي مسائل امنيتي بايد راهكار ديگري اعمال كرد، نه قطع 
كامل سرويس. از همين رو در صورت ادامه قطعي سرويس 

پيامك امكان ادامه فعاليت براي كسب وكار وجود ندارد.

   پيگيري استارتاپ ها از شركت هاي پيامكي
برخي س��رويس ها همچنان پيامك ارس��ال مي كنند 
و شنيده ها و بررس��ي ها بيانگر آن است كه اختالل در 
جريان س��رويس هاي پيامكي كه به طور مس��تقيم از 
مخابرات دريافت مي ش��ود، ديده نشده است. از سويي 
ديگر كسب وكارهاي كوچك همچنان به دنبال راهي 
براي برداشتن سد ارتباطي شان با كاربران خود هستند. 
 بنيان گذار زرينپال با توضيح درباره عدم موفقيت روند 
پيگيري هاي زرين پال براي ادامه امكان ارسال پيامك، 
باور دارد شركت هاي ارايه دهنده خدمات در اين حوزه، 
پيشگيري سخت گيرانه را براي مقابله با تبعات احتمالي 
انتخاب كردند. اميري با اشاره به اينكه به نظر مي رسد 
دس��تور قضايي وجود ندارد، گف��ت: »صرفا به صورت 
شفاهي به اين شركت ها هشدار داده شده كه اگر پيامك 
نامرتبطي ارس��ال شود، مس��ووليت متوجه مديريت 
مجموعه خواهد بود.« او با بيان اينكه هر چقدر مسووليت 
شركت ها توسعه يابد، ريسك پذيري نيز افزايش مي يابد؛ 

از اتفاق رخ داده با عنوان خودكشي كسب وكارهاي اين 
حوزه ياد كرد و گفت: »اگر فردي ترس از چاقي داشته 
باشد، غذايي نمي خورد و در نتيجه بر اثر سوء تغذيه نيز 
مي ميرد. االن هم به نظر مي رس��د اين موضوع در حال 
اتفاق افتادن است.« بررسي ها نشان مي دهد پيگيري 
اس��تارتاپ ها براي بازگشت سرويس پيامك همچنان 
بي نتيجه مانده و نگراني بنيان گذاران اين استارتاپ ها 
مدام در حال افزايش اس��ت. اما رويكرد يك استارتاپ 
كوچك در مقايسه با ش��ركتي بزرگ در مواجهه با اين 
تصميم چه خواه��د بود؟ عبادي بر اين باور اس��ت كه 
كس��ب وكارهاي بزرگ تر با تالش هايي كه داش��ته اند 
اين مش��كل را حل كرده اند. هرچند به اعتقاد او قطعي 
سرويس پيامك در عمل هيچ كمكي به افزايش امنيت 
ن��دارد و اين روند حتي در حال حاض��ر هم امكان دارد 
اتفاق بيفتد. نگراني عبادي بيشتر درباره كسب وكارهاي 
كوچك و متوسط است كه اين روزها بيشترين چالش 

را تجربه مي كنند.

   حق رنجبر: برخي با البي گري
 با اختالل مواجه نشدند

حق رنجبر نيز در پاس��خ به پرسش مبني بر اينكه نتيجه 
پيگيري درباره بازگشت سرويس پيامك چه زماني معلوم 
خواهد شد، به رايزني برخي كسب وكارها با شركت هاي 
واسط پيامك اشاره كرد و گفت: » به نظر مي رسد برخي 
كسب وكارها با البي گري هايي توانستند سرويس پيامك 
را وصل كنند.« او با اعالم اينكه در تالش براي وصل شدن 
دوباره سرويس پيامك از مسير شركت هاي واسط در حال 
پيگيري موضوع است، تاكيد كرد قطعي اين سرويس در 
عمل منجر به توقف فعاليت شده و اين موضوع منجر به صفر 
شدن فعاليت شده است. سهرابي نيز با بيان اينكه اميدواريم 
اين موضوع امروز حل ش��ود، به حكم قضايي اشاره كرد و 
گفت: »شركت هاي ارايه دهنده سرويس هاي پيامكي هم 
اعالم كردند به نظر مي رسد اين موضوع براي مسائل امنيتي 
است.« به باور او اينكه در حال حاضر برخي كسب وكارها 
همچنان از سرويس پيامك استفاده مي كنند، بيانگر اين 
است كه اين مشكل قابل حل شدن است و انتظار داريم در 
كوتاه ترين زمان ممكن راهكاري ارايه شود و امكان استفاده 

از پيامك ممكن شود.

   هيچ ليست سفيدي در كار نيست
قطعي سرويس پيامك به شكل گسترده و كامل انجام 
شده و اگر از چند سرويس معدود چشم پوشي كنيم 
امكان برقراري ارتباط ناگهان قطع ش��ده است. اين 
موضوع در حالي اس��ت كه كارشناسان اين تصميم 
را صرفا مخ��ل روند فعاليت كس��ب وكارها مي دانند 
و براي آن نتيجه مثبتي متصور نيس��تند. بنيانگذار 
لندو نيز با اش��اره به اينكه بايد ليس��ت سفيدي براي 
ادامه فعاليت كسب وكارها وجود داشته باشد، گفت: 
»برخي كسب وكارها تمام مراحل كسب وكاري شان 
مبتني بر سرويس پيامكي است و اين روند نشان داد 
در آينده هم شاهد تكرار چنين تصميماتي خواهيم بود 
كه ضربه جدي به كسب وكارها مي زنند.« به گفته او 
كسب وكارها قرار نيست كاري خارج از مراحل جاري 
خ��ود انجام دهن��د و اين موضوع ضرب��ه اي جدي به 

پيشبرد برنامه ها وارد مي كند.

   پايان اقتصاد ديجيتال
در پي ايجاد اين س��د كه بيشتر دس��ت استارتاپ هاي 
متوسط را براي فعاليت بس��ته از همان ساعات ابتدايي 
صاحب��ان اس��تارتاپ ها و فعاالن اكوسيس��تم نوآوري 
واكنش هاي گسترده اي نسبت به اين موضوع نشان دادند 
و حتي برخي از اين فعاالن مرگ اقتصاد ديجيتال را اعالم 
كردند. اكوسيستم نوآوري كشور با وجود تغيير و تحوالت 
و چالش هاي گسترده اي كه در اين روزها متحمل شده 
همچنان از مسير كوچك ترين روزنه هاي ارتباطي سعي 
در بقاي كسب وكار خود و ادامه فعاليت مبتني بر اينترنت 
دارد. اينترنتي كه در بيشتر ساعات روز ملي است و حتي 
دايره ارتباطات ملي، پيام��ك به عنوان معمول ترين راه 
ارتباطي هم از دست داده است.  ديجياتو
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سكوت در سه شاخص مهم بازار پول

نرخ بهره ثابت در بازار بين بانكي
بررسي ها و داده هاي آماري در بازارهاي مختلف نشان 
مي دهد در اين سه هفته و در مدت سپري شده از پاييز، 
روند تزريق پول بانك مركزي در بازار باز مسيري ثابت 
داش��ته و در مرز ۷۰ همت قرار داشته است. به گزارش 
اقتصادنيوز، نرخ بهره بين بانكي در هفته دوم مهر ماه 
يك عالمت مهم داشته است؛ سكوت در سه شاخص 
مهم بازار پول. تغييرات هفتگي نرخ بهره نشان مي دهد 
اين ش��اخص كليدي اقتصاد از مثبت ۰.۰۲ تا منفي 
۰.۰۲ واحد درصد تغيير ك��رده كه البته قابل اغماض 
است و در نهايت نرخ بهره در نزديكي ۲۱ درصد به ثبت 

رسيده است.
   خروجي مهم بازار بين بانكي

بازار ها نقش مهم��ي را در اقتصاد ب��ازي مي كنند. در 
اين ميان بازار پول نقش��ش پررنگ تر است. بازار پول، 
يا بازار بين بانكي در هفته هاي اخير يك خروجي مهم 
داشته است. اتفاقي كه در رصدآمارهاي مهم به چشم 
مي خورد آن اس��ت كه در اين بازار س��ومين هفته كم 
 نوسان ثبت ش��ده است. س��كوتي كه نرخ بهره را هم 

دامن گير كرده است.
   نرخ بهره ثابت در بازار بين بانكي

برخي ن��رخ بهره را ش��اخص كليدي اقتص��اد عنوان 
مي كنن��د. معتقدند تغييرات اين ش��اخص مي تواند 
دماسنج تغييرات تورم در كش��ور باشد و از اين حيث 
نياز به توجه بيش��تري دارد. محل كشف اين شاخص 
بازار شبانه اس��ت. بازار بين بانكي كه در آن بانك هاي 
داراي مازاد از بانك هاي داراي كس��ري استقراض پول 
مي كنند. نرخ سود موزون در اين بازار همان نرخ بهره 
بين بانكي است كه البته بانك مركزي حدو حدود آن 
را تعيين مي كند. دامنه اي كه سال ها ثابت است. ۱۴ تا 
۲۲ درصد. سقف نرخ سود به تزريق بانك مركزي دربازار 
شبانه وابسته است. به اين معنا كه اگر بانكي نتوانست از 
سوي ساير نهادهاي مالي داراي مازاد نياز خود را برطرف 
كند يا آنكه نرخ سود پيشنهادي بانك هاي داراي مازاد 
بيشتر از ۲۲ درصد بود، بانك متقاضي مي تواند به سراغ 
بانك مركزي آمده و در مرز ۲۲ درصد از بانك مركزي 
استقراض نقدينگي كند. البته اين بده بستان ميان بانك 
داراي كسري با بانك مركزي با وثيقه اوراق همراه است 
كه در قالب اعتبارات قاعده مند در بازار بين بانكي مبادله 
مي شود. چند ش��اخص در بازار بين بانكي همگي در 
راستاي نرخ بهره و تنظيم آن تغيير مي كنند. تزريق پول 
بانك مركزي در بازار باز، نرخ سود در بازار باز، و اعتبارات 
قاعده مند. بررس��ي ها و داده هاي آم��اري در بازارهاي 
مختلف نشان مي دهد در اين سه هفته و در مدت سپري 
ش��ده از پاييز، روند تزريق پول بانك مركزي در بازار باز 
مسيري ثابت داشته و در مرز ۷۰ همت قرار داشته است. 
در كنار اين ثبات نرخ سود در بازار باز نيز در مرز ۲۱ درصد 
بي حركت بوده و در ادامه اعتبارات قاعده مند نيز ضمن 
افزايش در هفت��ه دوم مهر ماه اما كانال تغيير زيادي را 
ثبت نكرده و در كانال 6 هزار ميليارد تومان قرار گرفته 
است. اتفاقات مهم در اين بازارها نشان مي دهد از هفته 
پاياني شهريور ماه تاكنون تغييرات نرخ بهره بين بانكي به 
صورت هفتگي از مثبت ۰.۰۲ تا منفي ۰.۰۲ واحد درصد 
باشد. به عبارت ديگر تغييرات رخ داده در نرخ بهره بين 
بانكي در اين هفته ها قابل اغماض بوده و مي توان گفت 
ثابت مانده است. درهمين خصوص نرخ بهره بين بانكي 
طبق اعالم بانك مرك��زي در هفته دوم مهر ماه برابر با 
۲۰.۸۸ درصد بوده و ۰.۰۲ واحد درصد از هفته قبل خود 
كمتر شده است. اتفاقي كه مي تواند به معناي ثبات نرخ 
بهره بين بانكي در راستاي سياست اخير بانك مركزي 
در مرز ۲۱ درصد باشد. در نهايت سكوت ثبت شده در 
بازار هاي بين بانكي نشان مي دهد نرخ بهره بين بانكي 
در نزديكي ۲۱ درصد اتراق كرده و احتماال قصد پايين 
آمدن يا باالتر رفتن را ندارد. اتفاقي كه ساير شاخص هاي 

بين بانكي نيز آن را تاييد مي كنند
   هواي بازار ارز نامساعد شد 

قيمت دالر امروز روند كاهشي نسبت به روزهاي پاياني 
هفته گذشته داشت و هر دالر به قيمت ۳۲ هزار و ۷۵۰ 
تومان در بازار معامله شد. به گزارش تجارت نيوز هفته 
گذشته قيمت دالر در محدود ۳۲ هزار تومان در گردش 
بود و در روزهاي آخر هفته متاثر از اخبار نامساعد سياسي 
از سوي طرف غربي درباره نشست هاي هسته اي برجام 
به سقف قيمتي ۳۳ هزار تومان نزديك شد و با قيمت ۳۲ 
هزار و 9۴۲ تومان در واپسين ساعات پنجشنبه ۲۱ مهر 
۱۴۰۱ به كار خود پايان داد. امروز ۲۳ مهر ماه روند بازار 
نسبت به روز پنجشنبه نزولي و با قيمت ۳۲ هزار و ۷۵۰ 
تومان است و با توجه به سيگنال هاي بازار، قيمت دالر 
فردايي با قيمت ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومان پيش بيني شده 
است. جواد فالحيان كارشناس بازارهاي مالي روند فعلي 
بازار ارز را باثبات پيش بيني كرد و به تجارت نيوز گفت: 
حفظ محدوده قيمتي فعلي دالر براي دولت مهم است 
و فعال فنر قيمت دالر در دستان دولت فشرده شده است.

   ارزپاشي دولت تا كجاست؟
او با اشاره به قيمت ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان در هفته 
دوم مه��ر ادامه داد: دولت در اين مقطع ش��روع به 
ارز پاش��ي و خبردرماني كرد و مساله آزادسازي ۷ 
ميليارد دالر بلوكه شده منابع ايران از كره جنوبي را 
پيش كشيد و با اين كار توانست قيمت دالر را وارد 

محدوده ۳۲ هزار تومان كند.
اين كارش��ناس بازارهاي مالي با بيان اينكه دولت 
براي كنترل قيمت، برخي مواقع به صورت مستقيم 
و برخي مواق��ع به صورت غيرمس��تقيم وارد بازار 
مي شود خاطرنشان كرد: هرچند هميشه دولت از 
خبر منابع بلوكه ش��ده ايران به عنوان اهرمي براي 
كنترل قيمت هاي داخلي استفاده مي كند اما بايد 
اين واقعيت را پذيرفت كه آزادسازي ۷ ميليارد دالر 
تاثيري روي قيمت دالر نخواهد داشت. او ادامه داد: 
در دولت دوازدهم بانك مركزي در ازاي منابع ارزي 
ريال چاپ كرد، اين منابع آن زمان خرج و مقرر شد 
پس از آزادس��ازي ۷ ميليارد دالر اين پول به خزانه 
برگردانده شود. بنابراين آزادسازي دالرهاي بلوكه 
شده جز خبردرماني تاثيري روي قيمت دالر ندارد.

حال ناخوش برخي بانك ها و 
شركت هاي دولتي طبق آمار كدال

بررسي اجمالي تعدادي از صورت هاي مالي شركت هاي 
دولتي از حال ناخوش برخي از اين شركت ها در مقابل 
سودهاي چشم گير چند ش��ركت ديگر حكايت دارد؛ 
به طوري كه زيان انباش��ته شركت ملي پست، شركت 
س��هامي چاپخانه دولتي ايران، ايدرو و س��ه بانك به 
ميزان چشمگيري در سال ۱۴۰۰ افزايش يافته است 
اما به طور نمونه ش��اهد افزايش ۱۰ برابري سود فوالد 
هم هستيم. به گزارش ايس��نا، صورت هاي مالي ۳96 
شركت غيردولتي روز چهارشنبه )۲۰مهر( در راستاي 
شفافيت منتشر شده و در س��امانه كدال در دسترس 
عموم مردم قرار گرفته است. البته اين براي بار دوم است 
كه صورت هاي مالي شركت ها منتشر مي شود. پيش 
از اين نيز شاهد انتشار صورت هاي مالي ۳۱۳ شركت 
دولتي در سامانه مذكور بوديم. طبق اعالم وزارت اقتصاد، 
صورت هاي مالي ۸۵۲ ش��ركت كه متناس��ب با بند م 
تبصره ۲ شناسايي ش��دند، آماده انتشار بوده كه ۲۴۳ 
شركت بورسي بوده اند و صورت هاي مالي آنها متناسب 
با زمان بندي خود منتشر شده است. صورت مالي ۳96 
ش��ركت غيربورس��ي نيز هفته قبل منتشر شد. ۲۰۰ 
ش��ركت باقي مانده كه هنوز حسابرسي نشده و آماده 
انتشار نيست. البته اين آمار مربوط به موارد شناسايي 
شده تاكنون است و پيش بيني مي شود تا انتهاي سال 

اين عدد چهار رقمي شود.
   افزايش ۲3۰ درصدي زيان شركت ملي پست

بررسي هاي ايسنا از سامانه كدال نشان مي دهد به طور 
نمونه شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران در سال 
گذش��ته ۴۸۲ ميليارد تومان زيان خالص داشته است، 
درحالي كه اين ميزان در سال ۱۳99 معادل ۱۴6 ميليارد 

تومان بوده كه افزايش ۲۳۰ درصدي را نشان مي دهد.
اين درحالي است كه اين ش��ركت در سال گذشته 9۳ 
ميليارد تومان از دولت كمك دريافت كرده است. زيان 
انباشته شركت مذكور در سال ۱۳99 معادل 9۷۱ ميليارد 
تومان بوده كه در س��ال ۱۴۰۰ به ۱۴۵۴ ميليارد تومان 
رسيده كه از بدتر شدن وضعيت اين شركت حكايت دارد. 
از طرف ديگر پارسال تعداد كل كاركنان شركت پست از 
جمله رسمي، پيماني، قراردادي و كاركنان شركت هاي 
خدماتي ۱۴ هزار و ۱۱۷ نفر بوده كه در سال ۱۳99، ۱۳ 
هزار و ۵۰۰ يعني ۵6۷ نفر نسبت به سال ۱۳99 افزايش 

داشته است.
   كاهش سود مجتمع گاز پارس جنوبي

س��ود خالص مجتم��ع گاز پارس جنوبي هم در س��ال 
گذش��ته ۵۲۷ ميليارد تومان بوده كه نس��بت به سال 
۱۳99 كه 6۵۳ ميليارد تومان بوده، ۱۲6 ميليارد تومان 
كاهش داشته است. تعداد كاركنان اين شركت شامل 
كاركنان رس��مي، پيماني، قرارداد مستقيم و كاركنان 
شركت هاي پيمانكاري در سال ۱۳99 معادل ۱6 هزار و 
9۴۴ نفر بوده است كه در سال ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار و ۴۸۰ 

نفر رسيده است.
   افزايش سود خالص شركت سهامي ارتباطات 

زيرساخت
در اين ميان صورت هاي مالي شركت ارتباطات زيرساخت 
نشانگر اين است كه س��ود خالص اين شركت در سال 
۱۳99 مع��ادل ۷۵۴ ميليارد تومان بوده كه در س��ال 
۱۴۰۰ به ۱۰۴۷ ميليارد تومان رسيده است. همچنين 

سود انباشته شركت مذكور ۲9۸ ميليارد تومان است.
   سودهاي خالص ۴ برابر شده

همچنين سودخالص شركت توسعه زيربناي حمل و 
نقل كشور در سال ۱۳99، سه ميليارد و 6۰۰ ميليون و 
در س��ال ۱۴۰۰ معادل ۱۵ ميليارد تومان بوده است كه 
رشدي حدود چهار برابري را نشان مي دهد. همچنين سود 
خالص فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران كه در سال ۱۳99 
معادل ۳۰۲ ميليارد تومان بوده با رشدي ۴.۵ برابري به 
۱۳۵۰ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسيده است. سود 

انباشته اين شركت نيز حدود ۲9 ميليارد تومان است.
   چاپخانه زير فشار افزايش قيمت كاغذ

اما شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران در سال ۱۳99، 
حدود چهار ميليارد تومان سود خالص داشته كه در سال 
گذشته با سه ميليارد تومان زيان خالص مواجه شده است. 
بررسي ها نشان مي دهد كه دليل حركت اين شركت از 
سود به زيان، افزايش قابل توجه بهاي تمام شده شركت 
از ۱۳۸ به ۱۸9 ميليارد تومان بوده است. دليل اين موضوع 
طبق يادداشت ۱_۵ صورت هاي مالي حسابرسي شده 
اين شركت، افزايش بهاي مواد اوليه )كاغذهاي خريداري 

شده از كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار( است.
   سود ايدرو يك دهم شد

همچني��ن طبق صورت ه��اي مالي تلفيقي س��ازمان 
گسترش و نوس��ازي صنايع ايران، اين سازمان در سال 
۱۴۰۰ با كاهش ۸9 درصدي سود خالص نسبت به سال 
۱۳99 مواجه بوده است. به عبارت ديگر سود اين شركت 
طي يك سال يك دهم شده است. يكي از داليل اصلي اين 
موضوع كاهش 9 درصدي درآمد عملياتي و افزايش بيش 

از ۴۵ درصدي هزينه بهاي تمام شده اين شركت است.
   سود فوالد ۱۰ برابر شد

در بررس��ي ديگر از صورت هاي مالي اعالم ش��ده، 
صورت مالي فوالد ايران اس��ت كه چش��مگير شده 
چراكه سود خالص اين شركت در سال ۱۳99، يك 
ميليارد و ۵۰۰ هزار تومان بوده كه در سال ۱۴۰۰ به 
۱۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان رسيده است كه از 

رشد حدود ۱۰ برابري حكايت دارد.
   حال ناخوش 3 بانك 

اما در بررس��ي صورت هاي مال��ي بانك ها، صورت 
حساب مالي بانك كشاورزي حاكي از زيان خالص 
اين بانك در سال ۱۳99 معادل ۲۸9 ميليارد تومان 
است كه در سال ۱۴۰۰ به سود خالص ۲۳ ميليارد 
توماني رسيده اس��ت. بررسي صورت هاي مالي اين 
بانك از زيان انباشته چشمگير ۷۴۰۰ ميليارد توماني 

حكايت دارد.
همچنين زيان خالص بانك ملي از 6۷۵۰ ميليارد تومان 
در سال ۱۳99 به ۲6۷6 ميليارد تومان در سال گذشته 
رسيده است. طبق آخرين صورت مالي بانك ملي، اين 
بانك نزديك به ۷۰ هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارد. 
بانك مس��كن نيز از ۱۷۸6 ميليارد تومان زيان در سال 
۱۳99 به يك ميليارد و ۷۵۰ تومان سود در سال ۱۴۰۰ 
رسيده و زيان انباشته اين بانك ۲۴۰۰ ميليارد تومان است.

 با قطع سرويس هاي پيامكي  چه باليي بر سر كسب وكارها مي آيد؟

 خسارت قطعي اينترنت روزانه چقدر شد؟

اقتصاد ديجيتال  در خط پايان



بورس ته��ران هم��وار از اخبار جهان��ي و وضعيت 
بازاره��اي جهاني تاثير مي پذيرد و به واس��طه اين 
اخبار مي تواند روند صعودي و نزولي به خود بگيرد 
و وارد يك محدوده جديد شود. چندي پيش انتشار 
گزارش تورم امريكا باعث شد كه بورس تهران كمي 
نوسان ش��ود و روز پنجش��نبه نيز جديدترين نرخ 
تورم امريكا منتش��ر شد. درست است كه نرخ تورم 
امريكا نمي تواند به طور مستقيم روي بورس تهران 
اثر داشته باشد اما مي تواند روند آن را تغيير داده و 

حتي نوساني كند. 
به گفته كارشناسان بورس به دنبال يك بهانه جديد 
براي نزول اس��ت و آمار تورم امريكا نيز يك سيگنال 
منفي براي بازار سرمايه ايران به حساب مي آيد و برخي 
از سهامداران به واسطه اين موضوع تصميم به خروج از 
بازار سرمايه گرفته اند. البته برخي ديگر نيز مي گويند 
اكنون با توجه با افزايش تورم امريكا زمان مناس��بي 
براي ورود نقدينگي و سهامداران به بازار سرمايه است.

اما اگر بخواهيم به طور واقع بينانه به موضوعات نگاه 
كنيم، تورم امريكا نمي تواند تاثيري مستقيم روي 
بورس تهران داش��ته باشد و ش��ايد به واسطه ساير 
اخبار و تغييرات درصدهاي بازار چند صدم درصد 
و به طور غير مس��تقيم روي بازار سهام تاثير داشته 
باشد. در اصل سهامداران به دنبال اخبار هستند تا 
نوع معامله خود را تغيير دهن��د و كاري ندارند كه 
اين خبر تاثيري دارند يا نه تنها به دنبال بهانه براي 

تغيير روند و خروج از بازار سرمايه هستند.

   آمار تورم اعالم شد
روز پنجش��نبه نرخ تورم امريكا براي ماه سپتامبر 
منتش��ر ش��د و اژدهاي تورم بار ديگر نشان داد كه 
به سادگي تن به شكست نمي دهد. شاخص قيمت 
مصرف كننده اي��االت متحده درحال��ي براي بازه 
س��االنه و ماهانه به ترتيب ع��دد ۸.۲ درصد و ۰.۴ 
درصد را به ثبت رساند كه بازارها انتظار اعداد ۸.۱ 

درصد و ۰.۲ درصد را مي كشيدند.
افزاي��ش قيمت هاي اج��اره، غ��ذا و مراقبت هاي 
پزشكي بيشترين س��هم را در جهش كلي داشتند 
كه با كاهش ۴.۹ درصدي قيمت بنزين جبران شد. 
تورم هس��ته كه قيمت هاي بي ثبات م��واد غذايي 
و ان��رژي را در نظر نمي گيرد، در ماه س��پتامبر ۰.۶ 
درصد به ص��ورت ماهانه افزايش ياف��ت كه باالتر 
از از افزايش ۰.۴ درصدي پيش بيني ش��ده توسط 
اقتصاددانان بود. به اين ترتيب اين متغير به باالترين 
ميزان در ۴۰ س��ال گذش��ته يعن��ي ۶.۶ درصد در 
سال نسبت به سال گذشته رس��يد. يان سيالگي، 
مديرعام��ل ش��ركت تحقيقاتي س��رمايه گذاري 
Toggle AI در واكنش به نرخ تورم سپتامبر امريكا 
آن را »كابوس فدرال رزرو« خواند و گفت: افزايش 
قيمت هاي اصلي سيگنال هايي است كه تورم كلي 
مي تواند ثابت بماند، زيرا كاهش تورم براي خدمات 
»بسيار سخت تر« از كاهش تورم براي انرژي است.

همي��ن موضوع در لحظات ابتداي��ي باعث واكنش 
منفي اكثر بازارهاي سهامي و كااليي شد و انتظارات 
براي ت��داوم سياس��ت هاي انقباضي ف��درال رزرو 
افزايش يافت به طوري كه نفت تا ۹۱.۵ دالر، طال تا 
۱۶۴۴ دالر و مس تا ۷۴۲۷ كاهش را تجربه كردند.

پس از فروكش كردن ش��وك منفي ايجاد ش��ده اما 
بازارهاي جهاني با قدرت نس��بتا خوبي تغيير جهت 
دادند و ع��الوه بر جبران ريزش خود، بازدهي مثبت 
قابل توجهي را نيز به ثبت رساندند و از آنجا كه ثبات 
تورم در س��طوح باال منجر به افزايش فشار از سمت 
فدرال رزرو توس��ط نرخ بهره خواهد شد، ايجاديك 
روند صعودي در نوع خود برخالف انتظارات و جالب 
توجه بود. حال س��وال اين اس��ت چرا بازارها پس از 

گذشت مدتي كوتاه به مدار صعودي بازگشتند؟

   غرش اژدهاي تورم ادامه دارد
پس از ثبت تورم س��االنه ۹.۱ درصدي امريكا در ماه 
مارس س��ال جاري، فدرال رزرو اقدام به افزايش نرخ 
بهره خود به ميزان كم س��ابقه اي كرد و تاكنون طي 
۵ مرحله اي��ن نرخ را از ۰.۲۵ درص��د به ۳.۲۵ درصد 
رسانده اس��ت كه از ابتداي سال ۲۰۰۸ تاكنون تكرار 
نشده بود. همين موضوع باعث شد كه شاخص قيمت 
مصرف كنن��ده )CPI( روندي نزولي را به خود بگيرد 
و طي سه ماه كاهش ۰.۹ درصدي را تجربه كند. اين 
كاهش اگرچه قابل توجه اس��ت اما به ميزاني نيست 

كه بانك مركزي امريكا و بازارها انتظار آن را داشتند.
تورم ساالنه در ماه سپتامبر درحالي عدد ۸.۲ درصد 
را به ثبت رساند كه پيش بيني ها از تورم ۸.۱ درصد 
خبر مي دادند و ثبت اعداد بيش از انتظار )۶.۶ درصد 
 Core( براي تورم هس��ته )در مقاب��ل ۶.۵ درص��د
inflation( نيز نشان داد كه بدون در نظر گرفتن 
بخش انرژي و غذا نيز ك��ه جزو اصلي ترين متهمان 
افزاي��ش كم س��ابقه ت��ورم در امريكا ط��ي ماه هاي 
اخير بودن��د، اين ويروس اقتص��ادي همچنان خود 
را در س��طوح بااليي حفظ كرده اس��ت. از اين رو به 
نظر مي رس��د كه تا مدت ها بايد شاهد افزايش نرخ 

بهره هاي بيشتري از سمت فدرال رزرو باشيم.

   عبور تورم امريكا از اوج؟
بر اساس گزارش فرداي اقتصاد؛ كارشناسان دو دليل 
اصلي را براي برگش��ت س��ريع بازارها پس از ريزش 
كوتاه روز پنجشنبه عنوان مي كنند. دليل اول به روند 
كاهشي تورم طي سه ماه گذشته برمي گردد و بسياري 
از كارشناسان عنوان مي كنند كه علي رغم باالتر بودن 
ت��ورم از انتظارات، روند نزول��ي آن و فاصله گرفتن از 
ركورد ۴۰ ساله در ماه مارس، نشان از عبور تورم امريكا 
از نقط��ه اوج خود دارد و پيش بيني مي ش��ود كه اين 
مسير كاهش��ي در ماه هاي آتي نيز ادامه داشته باشد 

و سياست هاي انقباضي تا حدي تاثيرگذار بوده اند.
دليل بعدي اما در مبحث تكنيكالي برخي شاخص ها 

نهفته اس��ت. در تصاوير زير نمودار ش��اخص نزدك 
)Nasdaq( به عنوان نماينده بازار سهام و همچنين 
نمودار قيمتي مس به عن��وان نماينده  كاموديتي ها 
نمايش داده شده و همانطور كه توسط خطوط مشكي 
رنگ مشخص شده است، اين شاخص ها از حمايت هاي 
خوبي در سطوح كنوني برخوردارند و اين موضوع نيز تا 
حدي به برگشت تقاضا در اين بازارها دامن زده است.

با تمام اين تفاسير اما كارشناسان هشدار مي دهند 
كه بازارها همچنان بايد منتظر دوران سختي باشند. 
نرخ تورم ۸.۲ درصدي عالوه بر بيشتر بودن نسبت 
به انتظارات، فعال فاصله زيادي با هدف ۲ درصدي 
فدرال رزرو دارد و همين موضوع باعث مي شود كه 
در ادامه سال و س��ال آينده افزايش نرخ  بهره هاي 
بيش��تري را ش��اهد باش��يم كه مي تواند بازارهاي 

سرمايه گذاري را با چالشي جدي مواجه كند.
تورم ماه س��پتامبر يك افزاي��ش ۰.۷۵ درصدي را در 
نشست بعدي فدرال رزرو در ماه نوامبر قطعي كرده است 
كه نرخ بهره امريكا را به عدد ۴ درصد خواهد رساند كه 
يك ركورد ۱۵ ساله محسوب مي شود و به نظر مي رسد 
كه اين اقدام تهاجمي اما به همين جا ختم نخواهد شد 
و در نشست هاي بعدي نيز ادامه خواهد شد. از همين رو 
جيمي ديمن مديرعامل جي پي مورگان، اعتقاد دارد كه 
نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ مي تواند حتي به باالتر از هدف 
۴.۵ درصدي و حتي ۵ درصدي ب��رود و اين موضوع 

اقتصاد جهاني را با يك ركود جدي تهديد مي كند.
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سايه سنگين سود سپرده بانكي 
بر بازار سرمايه

ايس�نا| يك كارشناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه 
افزايش نرخ بهره، سرمايه گذاري در توليد و بازار ريسكي را 
كاهش مي دهد، گفت: يكي از ريسك هايي كه بازار سرمايه 
به شدت از آن هراس دارد، افزايش بهره بانكي است. رسول 
رحيم نيا، با بيان اينكه يك سرمايه گذار در مواجهه با يك 
بازار كم ريسك و پرريس��ك قرار دارد، اظهار كرد: انتظار 
سرمايه گذار هنگام ورود به بازار پر ريسك، بازدهي بيشتر 
است. از طرف ديگر افزايش نرخ بهره بانكي در تصميم گيري 
سرمايه گذاران تاثيرگذار است، چراكه در يك بازار بدون 
ريسك امكان سرمايه گذاري وجود دارد. وي ادامه داد: در 
حال حاضر بازار سرمايه با اقداماتي از قبيل قيمت گذاري 
دستوري و همچنين شرايط مبهم اقتصادي مواجه است، 
از س��اير فاكتورها هم تاثير مي پذيرد و اين موضوع باعث 
شده بازار رو به رشد نباشد و سلب اعتماد سرمايه گذاران 
را نيز به دنبال داشته اس��ت. اين كارشناس بازار سرمايه 
درمورد نرخ بهره بانك ها عنوان كرد: اكثر بانك هاي دولتي 
نرخ هاي ابالغي بانك مركزي را رعايت كردند؛ اقدامي كه 
در بانك هاي خصوصي اتفاق نمي افتد. درحالي كه تنظيم 
عرض��ه و تقاضا و نياز به نقدينگ��ي بانك ها در بانك هاي 
خصوصي تاثيرگذار اس��ت و اين بانك ها نرخ هاي خارج 
از چارچوب بانك مركزي را به س��رمايه گذار پيش��نهاد 
مي دهند و از طرفي اين نرخ ها هم بايد در بازارهاي مختلف 
مورد بررسي قرار گيرد. رحيم نيا با بيان اينكه بيشتر بازارها 
مانند مس��كن و طال وارد ركود شدند، گفت: به طور مثال 
بازار مسكن كه در تابستان جاري با رشد قابل توجهي از 
حجم معامالت روبرو بود، نزديك به حدود يك ماه است 
كه حالت ركودي پيدا كرده است؛ بنابراين فقط بازار سهام 
و س��پرده بانكي باقي مي ماند. بنابراين اگر بازار سهام هم 
چشم انداز درستي نداشته باشد، فعاليت هاي سفته بازي 
ايجاد مي شود و گزينه نهايي سقف سپرده بانكي است كه با 
پيشنهاد نرخ هاي باالتر از سوي بانك ها همراه خواهد بود.

جديدترين تعداد
سجامي شده ها در كشور

ايسنا| آمارها نشان مي دهد كه تعداد سجامي شده ها در 
۶ ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۱۰ درصد افزايش داشته است. طبق آمار از ابتداي سال 
جاري تا پايان شهريور ماه يك ميليون و ۸۱۵ هزار و ۲۵۲ 
سهامدار در سامانه سجام ثبت نام كرده اند كه در مقايسه با 
دوره ۶ ماهه سال قبل كه ۸۶۶ هزار و ۹۳۴ سهامدار در اين 
سامانه ثبت نام كرده بودند، افزايشي ۱۱۰ درصدي داشته 
است.همچنين در شش ماه نخست امسال، يك ميليون 
و ۳۰۷ هزار و ۶۸۴ احراز هويت توسط سرمايه گذاران در 
سامانه سجام به ثبت رسيده كه نسبت به دوره مشابه سال 
قبل كه يك ميليون و ۶۰ هزار و ۹۲۸ احراز هويت صورت 
گرفته بود با بيش از ۲۴۶ هزار افزايش در تعداد سهامداران، 
رشد ۲۳ درصدي را رقم زده است. احراز هويت در سامانه 
جامع اطالعات مشتريان »سجام« با رشد ۲۳ درصدي 
در پايان ۶ ماه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه 
قبل روبرو شده اس��ت. بر اساس اين گزارش، سجام يك 
سامانه زير ساختي براي شناسايي مشتريان جهت ورود 
به بازار سرمايه ايران است كه تمام فعاالن اين بازار اعم از 
سرمايه گذاران، مشتريان و مديران نهادها در اين سامانه، 
فقط يك بار براي هميش��ه اطالعات خود را در آن ثبت 
خواهند كرد و پس از احراز هويت حضوري و غير حضوري 
قادر به دريافت خدمات مبتني بر داده هاي تاييد ش��ده 
خواهند بود. از طريق اين سامانه اطالعات هويتي، شماره 
حساب، ش��ماره موبايل، آدرس الكترونيكي و اقامت 
دايمي فرد ثبت مي شود و از آن به بعد هيچ نهاد مالي 
نيازي به دريافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.

پرايد، سرآغاز فعاليت
بورس كاالي افغانستان

سنا| بورس كاالي افغانستان تحت نظارت و كنترل گروه 
»پرايد« از سال ۲۰۱۲ ميالدي به طور رسمي راه اندازي شد 
و از اواخر س��ال ۲۰۱۳ توانست در عرصه تجارت كااليي 
در اين كش��ور به عنوان بازاري پويا معرفي ش��ود و بعد از 
امضاي قراردادي در س��ال ۲۰۱۵ با يك ش��ركت عرب و 
جذب س��رمايه ۲۰ ميليون دالري، ب��ازار تجارت كاالي 
آنالين افغانس��تان در كابل آغاز به كار كرد و تجارتش را 
توسعه داد. در اغلب كشورهاي جنگ زده در دنيا، با توجه 
به عقب افتادگي هاي اقتصادي، بازار متشكل كاال چندان 
توسعه يافته و منسجمي وجود ندارد. در افغانستان هم با 
وجود اينكه سال ها از پايان رسمي جنگ گذشته، هنوز 
بازار كاال به شكل مرسومي كه در غرب مشاهده مي شود، 
فعال نيست. البته شركت هايي هستند كه فرصت تجارت 
كااليي در تمامي كش��ورهاي دني��ا را فراهم مي كنند و 
كشورهاي آس��يايي را نيز تحت پوشش قرار مي دهند و 
ضمن كسب سود، بستر شكل گيري بورس هاي كااليي 
را فراهم مي كنند.اقتصاد افغانستان طي چند سال گذشته 
فروپاش��يده است. تركيب خشكس��الي طوالني مدت، 
افزايش قيمت مواد غذايي و از دست رفتن مشاغل، حدود 
۲۵ ميليون افغانستاني را به سمت فقر سوق داده است، به 
گونه اي كه بيش از نيمي از مردم اكنون براي گذران زندگي 
به كمك هاي بشردوستانه وابسته هستند و كمك هاي 
خارجي براي برنامه هاي توسعه متوقف شده است. اكنون 
سه چهارم درآمد مردم صرف مواد غذايي مي شود. شش 
ميليون نفر در آستانه قحطي قرار دارند و يك ميليون كودك 
با سوءتغذيه شديد مواجه هستند.در حالي كه زمستان 
گذشته از يك بحران گسترده گرسنگي جلوگيري شد، 
قيمت مواد غذايي همچنان رو به افزايش است كه علت آن 
تا حدودي به جنگ در اوكراين مربوط مي شود؛ در عين 
حال درآمد خانواده ها همچنان روند نزولي دارد.كش��ور 
افغانستان، صدوبيست و دومين واردكننده بزرگ در جهان 
است. بيشترين كاالي وارداتي افغانستان به ترتيب شامل 
واردات محصوالت گياهي، حمل ونق��ل، مواد غذايي، 
ماشين آالت، منسوجات، مواد معدني، مواد شيميايي، 
فلزات، چربي ها و روغن هاي نباتي، محصوالت حيواني، 
پالستيك و الستيك، محصوالت چوبي، كفش و كاله، 
سازه ها، واردات متفرقه، كاالهاي كاغذي، واردات سنگ و 
شيشه، فلزات گرانبها، اسلحه و پوست حيوانات مي شود.

چند ناشر جديد
در صف انتشار اوراق بيمه سهام

سنا| مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس اعالم كرده 
است كه چند تقاضاي اوليه تامين مالي جديد دريافت شده 
كه تالش مي ش��ود در مدت زمان كوتاه، تعيين تكليف 
شوند. انتشار اوراق اختيار فروش تبعي بر روي سهام ۱۵ 
شركت بزرگ بازار از سه ش��نبه هفته گذشته آغاز شد، 
تا اطمينان خاطري براي س��هامداران اين شركت ها به 
منظور رسيدن به آسودگي خاطري از بابت كاهش قيمت 
سهام باش��د؛ در همين زمينه امير مهدي صبايي مدير 
نظارت بر بورس هاي سازمان بورس مي گويد كه بررسي 
مدارك و اخذ مجوز انتشار اوراق تبعي در كوتاه ترين زمان 
ممكن انجام مي شود. وي اظهار داشت: در خصوص ارايه 
درخواست ها براي انتشار اوراق اختيار فروش تبعي، پس 
از تكميل مدارك از سوي ناشر در كوتاه ترين زمان ممكن 
بررسي ها انجام مي شود و در صورت حائز شرايط بودن، 
مجوز الزم براي انتش��ار اوراق به منظ��ور تامين مالي و 
خريد حمايتي سهام با اتكا به منابع حاصله صادر مي شود. 
صبايي با بيان اينكه به طور مثال هم اكنون مجوزي براي 
يك متقاضي به مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان صادر ش��ده 
است، گفت: در راستاي تسهيل شرايط براي انتشار اوراق، 
براي متقاضيان با رتبه اعتباري باال امكان انتشار اوراق با 
سررسيد بيش از يكسال فراهم مي شود. وي افزود: چند 
تقاضاي اوليه تامين مالي ديگر نيز دريافت شده كه تالش 
مي شود در مدت زمان كوتاه، تعيين تكليف شوند. براساس 
اين گزارش، شنبه هفته گذشته نشستي با حضور وزير امور 
اقتصادي و دارايي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و 
مديران هلدينگ هاي بزرگ بازار سرمايه برگزار شد كه 
از موضوع هاي مهمي كه در اين نشس��ت به جمع بندي 
رس��يد، حمايت هلدينگ ها از سهام زير مجموعه خود 
در قالب انتشار اوراق اختيار تبعي بود. در همين راستا با 
هدف تامين مالي از روز سه شنبه هفته جاري ۱۹ مهر ماه، 
عرضه اوراق اختيار فروش تبعي روي سهام شركت هاي 
ايران خودرو، سايپا، پااليش نفت بندرعباس، پتروشيمي 
پارس، مخابرات ايران، پااليش نفت اصفهان، پااليش 
نفت تهران، سرمايه گذاري تامين اجتماعي، ملي صنايع 
مس، ف��والد مباركه، بانك تج��ارت، بانك ملت، بانك 
صادرات، بانك پارسيان و ارتباطات سيار ايران را آغاز شد.

معافيت هاي مالياتي سودآوري 
شركت ها را افزايش مي دهد

بازار س�رمايه| نماينده مردم بناب و خوش��ه مهر در 
مجلس يك��ي از ابزارهاي مهم هدايت نقدينگي به بازار 
سرمايه را استفاده از ابزارهاي مالي نظير اعمال معافيت 
مالياتي براي شركت هاي توليدي با هدف كاهش هزينه ها 
و سودآوري آنها دانست. حجت االسالم محمد باقري بنابي 
با بيان اينكه معافيت مالياتي، ابزار موثري براي تشويق افراد 
به سرمايه گذاري و توليد كاالهاي دانش بنيان است گفت: 
معافيت مالياتي براي شركت هاي توليدي بازار سرمايه 
بسيار مهم است و منجر به ارتقا سودآوري بازار و جذابتر 
شدن نسبت هاي مالي براي سرمايه گذاران خواهد شد. 
وي معافيت ماليات شركت هاي توليدي براي بازار سرمايه 
را بسيار حايز اهميت دانس��ت و گفت: اكنون نياز است 
نمايندگان مجلس براي هدايت نقدينگي به سمت بازار 
سهام تالش كرده و از بازار سرمايه حمايت بيشتري كنند. 
وي يكي از ابزارهاي مهم هدايت نقدينگي به اين بازار 
را استفاده از ابزارهاي مالي نظير اعمال معافيت مالياتي 
براي ش��ركت هاي توليدي با هدف كاهش هزينه ها و 
س��ودآوري آنها دانس��ت و افزود: اين امر به مرور زمان 
منجر به كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري در بخش هاي 
واقعي اقتصاد كشور مي شود. اين نماينده مجلس تاكيد 
كرد: اگر معافيت هاي مالياتي به طور مداوم اجرا شود، 
مي تواند تاثير مهمي بر روند سودآوري شركت ها بگذارد.

يك شركت دانش بنيان
در مسير بازار سهام

بورس نيوز|۶ نوع صندوق سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
فعالي��ت دارند، براي جذابيت بيش از پيش بازار س��هام 
نيز ابزار هاي مختلفي ارايه شده و به تازگي شاهد ايجاد 
صندوق امالك و مستغالت بوديم. سوال اينجاست كه آيا 
تمام اين فعاليت ها منجر به جذابيت بازار سهام مي شوند 
و جريان نقدينگي را به سمت اين بازار روانه مي سازنديا 
خير؟ ميثم فدايي، مديرعامل فرابورس ايران مطرح كرد: 
موافقت اصولي براي انتشار اوراق بدهي براي يك شركت 
دانش بنيان صادر شده است و به زودي اطالعات كامل اين 
شركت منتشر مي شود. همچنين شركت تپسي به عنوان 
اولين شركت دانش بنيان در دو مرحله عرضه شد، مرحله 
دوم آن هم در اين هفته با فرآيند افزايش سرمايه صورت 
گرفت. بايد گفت مدل عرضه اوليه تپسي از نظر ساختار 
شباهت زيادي با IPO هاي جهاني داشت. وي ادامه داد: 
فرآيند عرضه سهام تپسي به نحوي بود كه هيچ پولي به 
سهامداران عمده و فعلي شركت پرداخت نشده و تمام 
منابع حاصل از عرضه اوليه به خود ش��ركت تزريق شده 
اس��ت و اين منابع براي طرح هاي توسعه اي اين شركت 
استفاده مي ش��ود. اين نوع عرضه به عنوان اولين تجربه 
صحيح IPO در بازار سهام تلقي مي شود. فدايي با اشاره 
به صندوق امالك و مستغالت بيان كرد: در مقاطع زماني 
ممكن است، بازار هاي موازي سوددهي متفاوتي داشته 
باشند، بايد گفت براي باال بردن جذابيت و عايدي بيشتر 
در بازار س��رمايه ابزار هاي مختلفي ارايه شده است . ابزار 
مرتبط با كالس دارايي امالك كه از نظر سرمايه گذاران 
محبوب هم اس��ت، در بين ابزار هاي بازار س��هام وجود 
نداشت. وي افزود: با راه اندازي صندوق امالك و مستغالت 
سرمايه گذاران مي توانند در زمان صعود بازار مسكن در 
چنين صندوق هاي سرمايه گذاري كنند. مهم ترين مزيت 
اينچنين صندوق هايي جلوگيري از خروج نقدينگي از 
چرخه بازار سرمايه است . بايد گفت براي صندوق ها با توجه 
به اساسنامه و اميدنامه آنها ميزان سرمايه گذاري جهت 
تمليك واحد هاي ساخته شده، متفاوت است. فدايي در 
پايان صحبت هايش به بورس نيوز گفت: صندوق كااليي 
طال در بازار س��هام وج��ود دارد و صندوق مبتني بر بازار 
مسكن هم كه به تازگي وارد چرخه فعاليت شده است، اما 
در حال حاضر خبري مبني بر ايجاد صندوق ارزي نيست.
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بورس به دنبال بهانه جديد

7 مزيت افزايش دامنه نوسان بر معامالت بورس
دامنه نوسان در بورس تهران يكي از موضوعاتي است 
كه هميشه مورد توجه اهالي بازار سرمايه قرار داشته 
است. طبق مصوبه شوراي عالي بورس دامنه نوسان در 
برخي نمادهاي بازار س��هام در حال افزايش است، اما 
كليت بازار هنوز با محدوديت دامنه نوسان مواجه است 
.دامنه نوسان بورس در سال جاري به صورت پلكاني 
براي برخي نمادها در حال افزايش است. در هفته هاي 
گذشته دامنه نوسان بازار اول بورس و فرابورس براي 
برخي نمادها از ۶ درصد ب��ه ۷ درصد افزايش يافته و 
طبق مصوبه قرار است تا پايان سال اين محدوديت به 

۱۰ درصد برسد.
بسياري از كارشناس��ان معتقدند افزايش اين عامل 
موثر مي تواند فرايند مثبتي را در معامالت سهام ايجاد 
كند و اميد مي رود ك��ه اين تصميم در نهايت به ورود 
نقدينگي و افزايش عمق بازار منجر شود. بورس اين 
روزها به ش��دت نيازمند تعميق يافتن است و كمبود 

عمق بازار مشكل اصلي حال حاضر بازار سهام است.

   تأثير افزايش دامنه نوسان بر معامالت بورس 
افزايش پلكاني دامنه نوسان مي تواند تاثير مثبتي بر 
روي روند معامالت بازار سرمايه بگذارد. اما شرط اصلي 
براي افزايش اين تاثيرگذاري، ورود تغيير دامنه نوسان 

به بقيه بازارهاي بورس است.
در حال حاضر فقط در تابلوي اول بورس و فرابورس 
اين افزايش رخ داده و اگر افزايش دامنه نوس��ان به 
تابلوي دوم بورس و فرابورس برس��د، احتماال بازار 
واكنش منطقي نش��ان دهد. دامنه نوس��ان و ساير 
مكانيزم هاي محدوديت كننده عمليات بازار مانند 
حجم مبنا يا ح��د اعتبار به طور مس��تقيم تاثيري 
برارزش ذاتي س��هام ندارد و س��ودآوري شركت ها 
و س��طح نرخ بهره و رشد سودآوري است كه ارزش 
س��هام را تعيين مي كند. افزايش دامنه نوس��ان در 
مرحله اول سبب رونق بازار، افزايش حجم و ارزش 
معامالت و بهبود عمليات بازارگردان ها مي شود و در 
مرحله دوم سبب كاهش ريسك معامالت اعتباري 

براي كارگزار و اعتبار دهنده است.
بسياري از كارشناس��ان معتقدند مهم ترين مشكل 
وجود دامنه نوس��ان زير س��وال ب��ردن منطق بازار 
سرمايه است زيرا قيمت ها در مسير تعادل با اطالعات 
جديد، با اصطكاك مواجه مي شوند؛ اين مساله ورود 
و خروج سرمايه گذار، نقدشوندگي و حجم معامالت 

را كاهش مي دهد. دومين مشكل اساسي نيز اخالل 
در عمليات بازارگردان ها و مواجه صندوق با زيان هاي 
س��نگين اس��ت. البته در كنار معايب موجود، هفت 
مورد زي��ر را مي توان از اصلي تري��ن مزاياي افزايش 
دامنه نوس��ان روزانه دانست كه شامل: ۱- كم شدن 
و ازبين رفت��ن صف هاي خريد و ف��روش، ۲- ورود 
نقدينگي به بازار س��هام، ۳- كاراتر شدن معامالت 
سهام، ۴- افزايش جذابيت سرمايه گذاري در بورس، 
۵- كاهش احتمالي رفتار هاي هيجاني، ۶- كاهش 
ميزان دستكاري سفته بازا ن و ۷- افزايش عمق بازار 
سرمايه است. افزايش محدوده دامنه نوسان در كنار 
مزاياي متعدد خود نيازمند تقويت بازارگرداني است. 
تقويت بازارگرداني مي تواند در شرايط هيجاني بازار 
وارد مدار شده و از انحراف شديد روند با ثبات سهم ها 
جلوگيري كند تا زيان شديد به سهامداران وارد نشود.

   انواع ساز و كارهاي كنترل نوسان بازار
در بورس هاي اوراق بهادار

بورس ه��اي اوراق بهادار معم��واًل داراي دو دامنه 
نوسان با عناوين دامنه نوسان پويا و ايستا هستند. 
دامنه نوسان پيرامون قيمت مبنا و معمواًل به صورت 
درصدي بيشتر و كمتر از آن تعيين مي شود. گروه 
بورس ژاپن در محاسبه دامنه نوسان به جاي درصد 
از واحد پول ين اس��تفاده مي كنند. برخي ديگر از 
بورس ه��ا نيز اقدام به اس��تفاده تركيبي از درصد و 

عدد مطلق مي كنند.
براي تعيين دامنه نوسان بورس به طور معمول براي هر 
سهم، هر تابلو يا گروه هاي مختلف سهام دامنه نوسان 
متفاوتي تعيين مي شود. البته برخي بورس ها نيز براي 
كل بازار دامنه نوسان ثابت تعيين كردند. دامنه نوسان 
عمدتا به صورت متقارن تعيين مي شود؛ اما در برخي از 
بورس ها همچون بورس مالزي، دامنه نوسان به صورت 
نامتقارن تعيين شده است. انجام معامله بيرون هر يك 
از دو دامنه، منجر به توقف معامالت و برگزاري حراج 
مي شود. از آنجايي كه اس��تفاده از دامنه ايستا و پويا 
در بورس هاي دنيا بس��يار متداول است در اين بخش 

جزييات مربوط به هر يك شرح داده شده است.

   دامنه نوسان ايستا
دامنه ايستا به حداكثر نوسان مجاز نسبت به قيمت 
مبنا ايستاي جلسه معامالتي پيشين گفته مي شود 

و اين دامنه معمواًل بر حسب درصد اعالم مي شود. 
در بيش��تر بورس هاي اوراق بهادار، قيمت تئوريك 
محاس��به ش��ده در آخرين حراج به عنوان قيمت 

مبناي ايستا در نظر گرفته مي شود.
اگر چنين قيمتي وجود نداشته باشد، قيمت حراج قبلي 
قيمت پاياني روز گذشته به عنوان قيمت مبناي ايستا 
در نظر گرفته مي شود. اين دامنه از دامنه پويا گسترده تر 
بوده و در طول كل جلس��ه معامالتي هنگام برگزاري 
حراج آغازين در طول جلسه عادي معامالت و هنگام 
برگزاري حراج پاياني مورد استفاده قرار مي گيرد.در 
برخي بورس ها زماني كه قيمت س��هام به حد باال يا 
پايين دامنه ايستا برسد، معامالت به صورت خودكار 
متوقف ش��ده و حراجي به  عنوان حراج نوسان دامنه 

ايستا برگزار مي شود.

   دامنه نوسان پويا
دامنه پويا حداكثر نوس��ان مجاز را در اطراف قيمت 
مبناي پويا نشان مي دهد و معمواًل به صورت درصدي 
حول قيمت مبنا تعريف مي شود. قيمت مبناي مورد 
استفاده براي تعيين دامنه، قيمت آخرين معامله انجام 
ش��ده در بازار عادي و حراج است. به عنوان مثال اگر 
قيمت آخرين معامله سهمي ۱۰۰ واحد پولي و دامنه 
پويا دو درصد باشد، دامنه پويا ۹۸ الي ۱۰۲ واحد پولي 
اس��ت يعني معامله بعد اين بايد بر روي اين حدود يا 

خارج از آن باشد.
چنانچه سفارش در سامانه معامالت ثبت شود و قيمت 
حاصل از اجراي اين سفارش بر روي حد بااليي يا پايين 
يا خارج دامنه پوياي سهم واقع شود، اين شرايط منجر 
به ايجاد توقف خودكار معامالت و برگزاري حراجي به  
عنوان حراج نوسان دامنه پويا مي شود. دامنه پويا در 
طول جلس��ه اصلي معامالت و هنگام برگزاري حراج 

پاياني استفاده مي شود.

   تغييرات در دامنه نوسان پويا و ايستا
در اثر برگزاري حراج نوسان

حراج نوسان مربوط به دامنه نوسان پويا و ايستا در 
بورس هاي ديگر نيز برگزار مي شود. به عنوان نمونه 
مي توان به بورس كشورهاي همچون اتريش، برزيل، 
دانمارك، فنالند، آلمان، يونان، ايرلند، ايتاليا، نروژ، 
آفريقاي جنوبي، كره جنوبي، س��وئد، س��وييس و 

انگليس اشاره كرد.

البته هر بورس بنا به شرايط اختصاصي داراي حدود 
نوس��ان و زمان حراج نوسان مختص به خود است. به 
عنوان مثال در دانمارك و فنالند طول زمان جلس��ه 
حراج نوسان براي عبور از دامنه ايستا ۶۰ ثانيه و براي 
عبور از دامنه پويا ۱۸۰ ثانيه اس��ت و حد نوسان براي 
دامنه ايستا ۱۵ درصد قيمت ايستا و براي دامنه پويا ۳ 

درصد قيمت پويا تعريف شده است.

   دامنه نوسان در ديگر كشورها
استفاده نمي شود

در اين باره، رضا گلستاني، كارشناس بازار سرمايه در 
گفت وگو با فارس، درباره دامنه نوسان اظهار داشت: 
دامنه نوسان قيمتييا price limit يكي از ابزارهاي 
كنترلي بازار سهام است، اين عامل در بورس هاي بزرگ 

جهان استفاده نمي شود.
وي ادامه داد: در بازار س��هام، كشورهايي كه دامنه 
نوس��ان دارند معم��وال اين عامل ب��ه تنهايي مورد 
اس��تفاده قرار نمي گيرد و در تركيب با ديگر ابزارها 
اس��تفاده مي ش��ود. مهم تري��ن نكته قاب��ل توجه 
اين اس��ت كه ب��ورس تهران يك��ي از محدودترين 

دامنه هاي نوسان را در سطح جهان دارد.
اين كارشناس بازار س��رمايه تاكيد كرد: در بسياري 
از اين كشورها از جمله ژاپن، س��ازوكاري وجود دارد 
كه مطابق با شرايط و الزامات خاص، دامنه نوسان در 
طول جلسه معامالتي شناور است، بنابراين مي توان 
همچنان حد نوس��ان روزانه را اعمال كرد؛ اما از قفل 

شدن بازار در يك دامنه نوسان بسته جلوگيري كرد.
گلستاني افزود: افزايش دامنه نوسان مي تواند انتظار 
بازدهي در دوره هاي كوتاه مدت را در بازار سهام افزايش 
دهد، ضمن اينكه جذابيت بازار سرمايه را بيشتر خواهد 
كرد. افزايش جذابيت بازار سهام و همچنين افزايش 
انتظار بازدهي، موجب خواهد ش��د تا ورود نقدينگي 
به بازار س��رمايه افزايش يابد، به ط��وري كه پول ها از 

بازارهاي موازي به بازار سهام كوچ خواهد كرد.
وي تصريح كرد: بازار سرمايه كشورهاي رشد يافته 
و بورس هاي بزرگ جهاني اغلب بدون دامنه نوسان 
فعاليت مي كنند. دليل استفاده نكردن بورس هاي 
جهان��ي از دامنه نوس��ان عمق باالي بازار س��هام 
آنهاست؛ بزرگ ترين مش��كل بورس تهران در اين 
سال ها كم بودن عمق بازار است كه به همين دليل 
نياز به وجود دامنه نوسان در آن احساس مي شود.



گروه راه و شهرسازي|
»مسكن« نه تنها به پاشنه آشيل اقتصاد خانوار ايراني 
تبديل ش��ده كه كليت اقتصاد و برنامه هاي دولت را 
تحت الشعاع خود قرار داده است. اقتصاددانان هر گونه 
تحول در بحران مس��كن را منوط به تحول در شرايط 
اقتصاد و سياست هاي كالن دولت مي كنند؛ شرايطي 
كه »ثب��ات اقتص��ادي« خوانده مي ش��ود. البته اين 
ثبات اقتصادي خود متاثر از سياس��ت هاي اقتصادي 
و غيراقتصادي متعددي اس��ت. كارشناسان مسكن 
اما بيش��تر به درون وضعيت بازار مسكن توجه دارند 
و بر اين باورند كه دولت باي��د به جاي خانه دار كردن 
م��ردم از طريق انبوه س��ازي – كه انصافا در ش��رايط 
تنگناي معيش��ت خانوار و همچنين كسري بودجه 
دولت- امري دشوار و بلكه امري تورم زا است به تحول 
جدي در اين صنعت بينديشد. انبوه سازان اما بيشتر 
متوجه هزينه هاي تمام شده ساخت مسكن هستند و 
در پيشنهادات و راهكارهاي خود تالش دارند تا كسري 
بودجه خانوار و كسري بودجه دولت را به نوعي تامين 
كنند تا بلكه كسب و كارشان از اين رهگذر رونقي بگيرد 
و سرپا باقي بماند. در اين ميان، دولت سيزدهم، در پي 
يك سال از گذشته طرح ساخت يك ميليون مسكن 
در يك س��ال، با آگاهي از شرايط موجود، به واگذاري 
»زمين« به خانوارهاي واجد شرايط و اعطاي تسهيالت 
به آنها تالش دارد تا مسكن هاي نهضت ملي به صورت 
يك طبقه و با كمترين هزينه ساخته شود. مساله اي 
كه انبوه سازان نسبت به آن هشدار مي دهند و بر اين 
باورند كه چنين خانه هاي از اس��تحكام الزم در برابر 
زلزله برخوردار نخواهند بود و مش��كلي به مشكالت 
بافت هاي فرسوده و بدمس��كني اضافه خواهد كرد. 
در همي��ن رابطه، س��يد محمد مرتض��وي، رييس 
كانون انبوه س��ازان گفته، متقاضيان طرح نهضت 
ملي مس��كن بعضا ت��وان پرداخ��ت آورده ندارند و 
بانك هايي كه بايد به اين پروژه وام بدهند از بخش 
مسكن گريزانند؛ در اين شرايط انبوه سازان پيشنهاد 
تامين منابع اين طرح را دادند كه از س��وي وزارت 
راه و شهرسازي چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

ركودساختوسازفراترازپيشبينيها
مرتضوي اظهار كرد: در س��ال ج��اري ركود و كاهش 
تمايل به سرمايه گذاري در صنعت ساختمان فراتر از 
پيش بيني ها بود. انبوه س��ازان در سال گذشته انتظار 
كاهش تا ۳۰ درص��دي صدور پروانه را براي امس��ال 
داشتند، اما اين افت به حدود ۵۰ درصد رسيد. وي در 
گفت وگو با ايسنا با اشاره به آمار بهار امسال درخصوص 
كاهش ۴۶ درصدي صدور پروانه در تهران و ۱۳ درصدي 
در كل كش��ور گفت: آمار پروژه نهضت ملي مسكن به 
كمك آمار كشور آمده است. اما در شهر تهران كه مسكن 
حمايتي وجود ندارد، تصوير بهتري از ركود را به ما نشان 
مي دهد. رييس كانون انبوه سازان عواملي همچون تورم 
۴۲ درصد و افزايش ۵۷ درصدي دستمزدها را افزايش 
هزينه ساخت مسكن موثر دانست و گفت: كارگران براي 
تامين معيشت به افزايش دس��تمزد نياز دارند اما آثار 
تورمي  براي بخش مسكن ناخوشايند است. ريسك هاي 

غيراقتصادي نيز كماكان وجود دارد و اين مسائل منجر 
به انس��داد فعاليت ها در اقتصاد مس��كن ش��ده است. 
مرتضوي تاكيد كرد: شايد بهتر بود قبل از اجراي قانون 
جه��ش توليد و تامين مس��كن، مطالعات اجتماعي 
بيش��تري درخص��وص ت��وان طرف تقاض��ا صورت 
مي گرفت. حدود ۳۰ درصد از پروژه ۴ ميليون واحدي 
طرح نهضت ملي مس��كن توس��ط بخش خصوصي 
اجرا مي شود كه در اين بخش عملكردها مطلوبتر از 
مسكن دولتي خواهد بود. اگر حوزه خودمالكي را در 
آمار لحاظ نكنيم حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد افراد در بخش 

دولتي، آورده اوليه را واريز كرده اند.

بيميليسازندگان،بيپوليمتقاضيان
وگريزبانكها

وي تصريح كرد: پروسه توليد مسكن حداقل دو ساله 
است اما طرح هاي دولتي بعضا در دو سال به سرانجام 
نمي رسند. گفته شده كه ۱.۶ ميليون زمين براي طرح 
نهضت ملي مسكن تامين ش��ده اما تامين خدمات و 
انشعابات بسيار مش��كل و پرهزينه است، سازندگان 
تمايل چنداني به در اختيار گرفتن اين پروژه ها نشان 
نداده اند، متقاضيان فاقد منابع هستند و اغلب بانك ها 
به جز بانك مسكن از بخش مسكن گريزانند. رييس 
كانون انبوه سازان با بيان اينكه پيشنهادات انبوه سازان 
براي تامين منابع مالي پروژه نهضت ملي مس��كن از 
سوي وزارت راه و شهرسازي بررسي نشده است گفت: 
ش��واهد و قرائن حاكي از آن است كه دولت چاره را در 
واگذاري زمين به مردم ديده اس��ت. مرتضوي اظهار 
كرد: دولت به الگوي واگذاري زمين ش��هري به افراد 

و تعاوني ها رجوع كرده اس��ت؛ تجربه نشان داده كه 
متقاضيان سعي مي كنند با كمترين هزينه، يك واحد 
مسكوني فاقد استحكام و ايمني احداث كنند و همين 

مساله مي تواند بافت هاي ناكارآمد را گسترش دهد.

تحميلهزينهاضافياز2كانال
در اين حال، رييس كانون انبوه سازان از تحميل هزينه 
اضافي به بخش مسكن از دو كانال شهرداري ها و نظام 
مهندس��ي خبر دارد. او با بيان اينكه قانون رفع موانع 
توليد فرآيند صدور پروانه را نهايت ۱۰ روزه تعيين كرده 
است، گفت: افزايش زمان صدور پروانه ساختمان در 
قيمت نهايي اثرگذار است و از شهرداري ها و سازمان 
نظام مهندسي مي خواهيم با حذف بروكراسي اداري، 
دولت را در برنامه كاهش قيمت مسكن همياري كند.

مرتضوي در گفت وگو با ايرنا، افزود: دولت برنامه گسترده اي 
براي جبران عقب ماندگي ساخت مس��كن در نظر دارد 
و اين در حالي اس��ت كه هنوز فرآيندهاي صدور مجوز و 
س��اخت و ساز در كشور بس��يار طوالني و غيرقابل قبول 
است.وي ادامه داد: در كشوري زندگي مي كنيم كه زمان، 
تورم توليد مي كند كه در قيمت تمام شده ملك، خود را 
نشان مي دهد و در اين شرايط هنوز شهرداري ها ۸ ماه تا 
يك سال روند صدور پروانه ساختماني را طول مي دهند.

مرتضوي با اش��اره به شوك قيمت مس��كن در دهه ۹۰، 
گفت: در سال هاي ۹۷ و ۹۸ به دليل عدم دريافت صدور 
پروانه در زمان مناس��ب، ميلگرد ۴ هزار توماني را ۸ هزار 
تومان خريداري كردند كه منجر به افزايش هزينه اسكلت 
ساختمان به ۲ برابر شد؛ تحميل هزينه اضافي به ساخت 
و ساز به دليل طوالني بودن روند صدور مجوزهاي ساخت 

است و هميشه اينگونه بوده است.وي نتيجه گيري كرد كه 
افزايش زمان صدور مجوز پروانه ساختمان در كاهش توليد 
و افزايش قيمت نهايي بسيار مهم است و از شهرداري ها 
و س��ازمان نظام مهندسي خواست تا با حذف بروكراسي 
اداري، دولت را در برنامه جبران عقب ماندگي ساخت وساز 
هدايت كنند. رييس كانون انبوه سازان گفت: ساخت يك 
ساختمان بايد ۸ ماهه تمام شود؛ اما اكنون فقط يك سال 
طول مي كشد تا پروانه ساختماني صادر شود، دو سال طول 
مي كشد كه ساخت و ساز انجام شود و در پروژه هاي بزرگ 
بعضًا يك سال به دنبال نصب انشعابات اعم از نصب كنتور 
برق هستند. وي هشدار داد كه در بخش صدور مجوزها، 
نصب انشعابات زمان غيرقابل قبول داريم كه تورم مسكن 
را افزايش مي دهد. به گفته مرتضوي، اكنون در طول دوره 
ساخت هم مشكل داريم؛ چرا كه صنعتي سازي در ايران 
اجرا نمي ش��ود و تكنولوژي ساخت به روز نيست؛ اين در 
حالي اس��ت كه اگر از تكنولوژي روز براي مسكن سازي 
استفاده كنيم زمان ساخت و ساز كوتاه و ميزان عرضه در 
بازار افزايش مي يابد. به گفته رييس كانون انبوه سازان، 
قانون رفع موانع توليد فرآيند صدور پروانه را نهايت ۱۰ 
روز اعالم مي كند؛ اما اكنون از زمان ش��روع پروژه هاي 
متوسط س��اختماني تا زمان بهره برداري ۴ سال طول 
مي كشد و نمي شود اميدوار بود كه جبران عقب ماندگي 
مس��كن انجام ش��ود. وي تصريح كرد: قرار بود ديگر در 
شهرداري ها شاهد مراجعه حضوري نباشيم، اما ظرفيت 
پذيرش غيرحضوري صدور پروانه ساختماني و سيستم 
غيرحضوري فعال نش��ده است؛ مرجع صدور پروانه كه 
شهرداري اس��ت با س��ازمان نظام مهندسي كه مرجع 

كنترل است هم همكاري ندارد.
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تضييعحقوقمسافر
باپرواززودترازموعدهواپيما

رييس س��ازمان هواپيماي��ي درباره اق��دام برخي از 
ايرالين ها نسبت به برقراري پرواز زودتر از ساعت ثبت 
شده در بليت، گفت: براي پروازهايي كه زودتر از ساعت 
مقرر انجام شده اند چه با ارسال پيامك اطالع رساني و 
چه بدون اطالع رساني به ارسال پيامك، محل پيگيري 
باز اس��ت و اگر به صورت يك برنامه مستمر رخ دهد، 
حتما تخلف محسوب مي شود.به گزارش ايلنا، به تازگي 
در كنار تاخيرهاي متوالي پروازها به داليل مختلف، 
شاهد رواج پديده انجام پروازها زودتر از ساعت و زمان 
درج شده بر روي بليت هستيم. در يك اتفاق جديد در 
بخش حمل و نقل هوايي شاهد آن بوديم كه ايرالين ها 
نسبت به تغيير برنامه پروازي و انجام پرواز چند ساعت 
زودتر از زمان اعالم شده و ثبت شده بر روي بليت اقدام 
مي كنند و براي اطالع رساني به مسافران تنها به ارسال 
پيامك به شماره ثبت شده كفايت مي كنند، در حالي 
كه ممكن است به هر دليلي مس��افران به آن شماره 
دسترسي نداشته باشند. وقتي هم كه در موعد مقرر به 
فرودگاه مراجعه مي كنند، متوجه مي شوند هم پرواز 
مورد نظرشان و پول كه بابت خريد بليت پرداخته اند، 
پريده  اس��ت و هيچ خسارتي متوجه ايرالين نخواهد 
شد.در حالي شاهد بروز چنين پديده هايي در حمل و 
نقل هوايي هستيم كه براي رسيدگي به تضييع حقوق 
مسافران در اين مواقع، مقررات تعريف شده اي وجود 
ندارد و دستورالعمل جديد حقوق مسافران هنوز تعيين 
تكليف نش��ده اس��ت.محمد محمدي بخش، رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري درباره اين اقدام برخي از 
ايرالين هاي داخلي نسبت به انجام پرواز زودتر از موعد 
و زمان درج شده روي بليت پرواز و نحوه اطالع رساني از 
تغيير برنامه پروازي از طريق ارسال پيامك به مسافران 
اظهار كرد: برنامه پروازي بايد بر اساس برنامه جدول 
زمان بندي انجام ش��ود. البته اگ��ر موضوعي خاصي 
مطرح شود مانند درخواست پرواز گروهي يا موضوعات 
عملياتي مانند شرايط جوي يا برنامه ريزي هاي خاص 
ايرالين ها، با هماهنگي هايي كه ب��ا ذي نعفان انجام 
مي شود، پرواز زودتر از زمان مقرر برقرار مي شود.وي 
تاكيد كرد: ش��ايد اين موضوعات به صورت موردي و 
اتفاقي باش��د، انجام پرواز زودتر از موعد مانعي ندارند 
اما اگر به صورت يك برنامه مداوم و مس��تمر رخ دهد 
حتما تخلف محسوب مي شود و بايد مورد بررسي قرار 
بگيرند و در صورت ارايه گزارش ها به صورت جدي با 
اين موضوع و تخلف برخورد مي كنيم.معاون وزير راه 
وشهرسازي در پاسخ به اينكه ايرالين ها و سايت هاي 
فروش بايد چند س��اعت قبل از تغيير برنامه پروازي، 
س��اعت جديد پرواز را به مسافران اعالم كنند، گفت: 
اين موضوع به دستورالعمل حقوق مسافر بر مي گردد 
و در دس��تورالعمل جديد حقوق مسافر با جزييات به 
اين موضوعات پرداخته ش��ده است و لحاظ شده كه 
ايرالين ها براي كنسلي يا تغيير زمان پرواز در چه بازه 
زماني مجاز به اطالع رس��اني هستند. رييس سازمان 
هواپيمايي كش��وري درباره مواردي از اطالع رساني 
كه به هر دليلي پيامك به دست مسافران نمي رسد، 
ادامه داد: عدم ارس��ال پيامك به مسافران به موضوع 
خريد بليت چارتري يا خريد بليت از مبادي غيرقانوني 
برمي گردد اما اگر كسي راس��ا نسبت به خريد بليت 
از سامانه اقدام كند يا بليت پرواز برنامه اي خريداري 
كند حتما هر گونه اطالع رساني به شماره همراه ثبت 
شده پيامك ارسال مي شود. به هر حال اگر كسي به 
صورت چارتري خريده باشد و پيامك تغيير برنامه 
به دستش نرس��يده باشد بايد از همان سايتي كه 

بليت را خريداري كرده، پيگيري كند.

قانونشكنيدرپرداخت
اعتباراتجرايمرانندگي

حسين ميرشفيع، مشاور وزير راه در امور زيربنايي 
اظهار كرد: طبق قانون ۶٠ درصد اعتبارات حاصل از 
جرايم رانندگي بايد براي ايمني جاده ها هزينه شود 
اما سازمان برنامه وبودجه اين اعتبارات را تخصيص 
نمي دهد و از اين رو شكايتي را به كميسيون اصل ٩٠ 
ارايه كرده ايم. ميرش��فيع ادامه داد: ميزان اعتبارات 
حاصل از جرايم رانندگي در س��ال ١۴٠٠ حدود ۵ 
هزار ميليارد تومان بود كه سازمان برنامه و بودجه تنها 
٢٠٠ ميليارد آن را به وزارت راه و شهرسازي پرداخت 
كرد كه اين به طور واضح و مش��خص قانون شكني 
بزرگ محسوب مي شود. او در گفت وگو با ايلنا درباره 
اهميت ايمن س��ازي جاده هاي كشور براي كاهش 
تلفات ناشي از تصادفات، اظهار كرد: يكي از موضوعات 
موث��ر در كاه��ش تصادفات ارتقاي ايمني ش��بكه 
جاده اي كشور است و در اين راستا براي تعيين نقاط 
حادثه خيز در كميسيون ايمني راه ها فرمولي براي 
تعيين نقاط حادثه خيز تعريف شده  كه براي شناسايي 
اين نقاط به آمارهاي دقيق سه ساله تصادفات در يك 
فاصله مسافتي مش��خص نياز داريم. وي ادامه داد: 
از آنجايي كه پلي��س كروكي هاي تصادفات را تهيه 
مي كند دسترسي به آمار دقيق تصادفات و موقعيت 
جغرافيايي آن دارد اما در حال حاضر يكي از مشكالت 
اين است كه پليس اطالعات دقيق تصادفات در طول 
سه س��ال و موقعيت جغرافياي آنها را در اين مدت 
ندارد كه به وزارت راه و شهرس��ازي ارايه دهد. اخيرا 
انجمن خيرين راه سازي اعالم آمادگي براي تهيه اين 
اطالعات كرده اند اما پليس هم به صورت هوشمند 
در حال تهيه اين اطالعات اس��ت. مشاور وزير راه و 
شهرسازي در امور توسعه و زيربنايي گفت: در حال 
حاضر با پليس براي شناسايي ۶٠٠ نقطه حادثه خيز 
در شبكه جاده اي كشور به توافق رسيده ايم اما بايد 
توجه داشته باشيم كه نوع تصادفات تغيير كرده و 
از آنجايي كه علت عمده تصادفات خواب آلودگي و 
خستگي اس��ت، اين نوع تصادفات در هر نقطه اي 
مي توانن��د رخ دهن��د بنابراين نمي ت��وان نقطه 
مشخصي براي اين نوع تصادفات مشخص كرد، از 
اين رو در كنار كاهش و حذف نقطه حادثه خيز بايد 

براي ارتقاي فرهنگ سازي ترافيك هزينه كرد.

مهاررشدقيمتمسكن
باعرضهخانهاستيجاري

در حالي كه طي ۴ س��اله اخير به وضوح رشد شديد 
نقدينگ��ي و ت��ورم به عن��وان عام��ل جهش قيمت 
همه كاالها و از جمله مس��كن از يك س��و، و از سوي 
ديگر، رش��د منفي توليد ناخال��ص داخلي طي دهه 
۱۳۹۰ بر همگان آش��كار شده اس��ت، علي شماعي، 
اس��تاد دانش��گاه خوارزمي تهران، ساخت خانه هاي 
اس��تيجاري و سازماني توس��ط بخش خصوصي در 
اراض��ي دولتي را به عن��وان راهكار مهار رش��د لجام 
گسيخته قيمت مسكن پيش��نهاد كرد. پيشنهادي 
كه نقش سياست هاي تورم زا و مخرب دولت در ايجاد 
شرايط كنوني اقتصاد را ناديده گرفته و توپ را يكسره 
در زمين مالكان خانه هاي استيجاري انداخته است. 
شماعي در گفت وگو با ايرنا درباره وضعيت بازار مسكن 
و راهكارهاي كاهش مشكالت موجود در اين حوزه، 
جمع آوري آمار و اطالعات دقيق از فضاهاي مسكوني 
ساخته ش��ده و نيمه س��اخت و اراضي موجود موارد 
بهره برداري و احتكار ش��ده بر اساس كد ملي مالك 
و ابزار مالياتي و مديريت بازار مسكن و توليد مسكن 
استيجاري را راهكاري براي تامين مسكن دانست.وي 
اظهار كرد: افزايش چشمگير احتكار زمين و امالك 
و عدم ش��فافيت اين بازار و دالل بازي قيمت امالك 
و مستغالت در س��ه دهه گذشته از يك  سو موجبات 
رشد جمعيت مستأجر و فاقد مسكن را موجب شده 
و از س��وي ديگر با باالبردن س��هم هزينه مسكن در 
مجم��وع هزينه هاي مصرفي خانوار و روشن ش��دن 
موتور تورم دورقمي در اقتصاد ملي، منجر به گسترش 
فزاينده ابعاد فقر و بي عدالتي در جامعه ش��ده است.

شماعي با بيان اينكه تالش براي مديريت بازار مسكن 
استيجاري و مهار افزايش اجاره بها در اين بازار مهم بايد 
به عنوان يكي از مهم ترين بندهاي سياست  اقتصادي 
هر دولتي مورد توجه قرار گيرد، افزود: كنترل احتكار 
زمين و امالك و خارج كردن زمين و امالك از كاالي 
سرمايه اي به كاالي واسطه اي و مصرفي، اقدام مثبتي 
اس��ت كه در چند سال اخير توسط دولتمردان انجام 
نشده  است.اين استاد دانش��گاه خوارزمي ادامه داد: 
نبود ضمانت  اجرايي قوي براي اين دس��تورالعمل و 
نظارت مس��تمر بر اجراي آن موجب شده است بازار 
امالك استيجاري چندان توجهي به »سقف مجاز« 
نكرده و تا جايي كه مي تواند راه خود را برود و مالكان 
با توجه به افزايش جمعيت مس��تأجر، توانس��ته اند 
بدون اعتنا به دس��تورالعمل س��قف مجاز افزايش، 
اجاره بهاي ملك خود را به بيش��ترين ميزان ممكن 
افزايش دهند.ش��ماعي تاكيد كرد: مسكن و امالك 
استيجاري و خانه هاي سازماني و محيط هاي كسب 
و كار استيجاري راهكاري است براي كنترل و نظارت 
بر بازار مس��كن و امالك كه در كشور توسعه يافته كه 
توسط شركت هاي توس��عه گر انبوه ساز ساختماني با 
مشاركت مردم ايجاد مي شود.وي علت كم رونق بودن 
اين بازار در كش��ور را عدم سياست مناسب و رويكرد 
مسووالن به اين شيوه دانست و افزود: عدم شناخت و 
بي ميلي گروهي از مسووالن و نبود اقدامات تشويقي 
براي امالك و مستغالت، موجب مي شود كه بسياري 
از نخبگان به دليل كمبود مس��كن با قيمت مناسب و 
ع��دم وجود محل كس��ب و كار و حداقل هاي زندگي 
مناسب به خارج از كشور مهاجرت مي كنند.شماعي 
بي توجهي به حوزه مس��كن را موجب متضررش��دن 
اقش��ار كم درآمد و فاقد مسكن و گسترش بي عدالتي 
عنوان كرد و ادامه داد: درواقع وضعيت ويژه بازار مسكن 
استيجاري و منافع تضمين شده آن براي مالكان هم در 
حوزه افزايش سريع قيمت دارايي در طول زمان و هم 
افزايش اجاره بها، آن هم در شرايطي كه ساير حوزه هاي 
فعاليت و سرمايه گذاري در اقتصاد ملي منافع چنداني 
عايد صاحبان سرمايه نمي كند و امكان راه انداختن يك 
كسب وكار موفق و پايدار بسيار اندك است، اين شيوه 
موثر است. استاد دانشگاه خوارزمي با تاكيد بر اينكه بازار 
توليد مسكن و امالك، قابليت توليد اشتغال زيادي دارد، 
گفت: در چنين شرايطي كمترين كاري كه متوليان به 
عنوان يك برنامه كوتاه مدت و مقطعي بايد انجام دهند، 
اين است كه اجازه ندهند محتكران و برندگان مسابقه 
خريد مسكن كه همان »سرمايه گذاران« بازار امالك 
مسكوني هستند در بازار امالك استيجاري هم به 
پيروزي درخشان نائل آمده و اقتصاد خانوارهاي 

كم درآمد را به طوركامل متالشي كنند.

پيامدهاي واگذاري »زمين« به مردم از نگاه انبوه سازان چيست؟

در مراسم بهره برداري از ناوگان جديد اتوبوس، ميني بوس و تاكسي پايتخت عنوان شد

هشدار درباره  رشد  بافت هاي  ناكارآمد  شهري

درخواستوارداتاتوبوسبهكشور
جالل بهرامي، معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري 
تهران خواستار ورود اتوبوس هاي جديد به سيستم حمل 
و نقل عمومي پايتخت از خارج از كشور شد.بهرامي در آيين 
بهره برداري از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس تحويل دو هزارمين 
تاكسي جايگزين در طرح نوسازي ناوگان فرسوده سال 
۱۴۰۱ و ۶۲ دستگاه ميني بوس اظهار كرد: از مسووالن 
محترم درخواست دارم كه عنايت ويژه اي را در ارتباط با 
ورود اتوبوس هاي جديد توسط شهرداري تهران از خارج 
از كشور داشته باشند. در حال حاضر ما نيازمند به ۲ هزار 
دستگاه اتوبوس هستيم كه اگر يك هزار دستگاه اتوبوس 
را تا پايان سال از شركت هاي داخلي تامين كنيم، باز هم 
يك هزار دس��تگاه اتوبوس نياز داريم كه به همين دليل 
درخواست ما اين است كه شرايط ورود اتوبوس ها از خارج 
از كشور فراهم شود. البته اين به اين معنا نيست كه توليد 
داخل كيفيت ندارد، چرا كه ما نياز به خدمت رس��اني با 
س��رعت بيش��تري داريم.معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران گفت: در بحث حمل و نقل عمومي اصل، 
مت��رو خواهد بود اما اولويت فعلي م��ا در بحث اتوبوس و 
تاكسي است و بايد به اين موضوع توجه شود.بر اساس اين 
گزارش، صبح ديروز خودروهاي جديد ناوگان حمل و نقل 
عمومي تهران در بستر تفاهم نامه شهرداري تهران با وزارت 
كشور افزوده ش��دند. ذيل اين تفاهم نامه ۲۰۰ دستگاه 
اتوبوس، ۶۲ دس��تگاه ميني بوس جديد و ۳۰۰ دستگاه 
تاكسي نو پالك شده به ظرفيت ناوگان حمل ونقل عمومي 
تهران اضافه شد. با تحويل اين ۳۰۰ دستگاه، تاكسي هاي 
جديدي كه از ابتداي سال به شبكه حمل ونقل عمومي 

تهران تزريق شده به ۲۰۰۰ دستگاه افزايش يافت.

نيازتهرانبه۸هزاردستگاهاتوبوس
مهدي چمران، رييس شوراي اسالمي شهر تهران در اين 
مراسم بيان كرد: بايد از وزارت كشور تشكر كنيم كه سهم 
۸۰ درصدي خود ب��راي خريد اتوبوس ها را تقبل كردند و 
اميدواريم بر ميزان اين خريدها افزوده ش��ود؛ البته ۲۰۰ 
دستگاهي كه وارد ناوگان مي شود در مقايسه با نيازمندي ما 
بر اساس طرح جامع ترافيك كه بايد ۸ هزار دستگاه  اتوبوس 
در تهران داشته باشيم، كم است. به گزارش ايلنا، چمران با 
اشاره به ۵۵۰ دستگاه اتوبوسي كه بازسازي و ۲۰۰ دستگاه 

جديدي كه اضافه شد و دستگاه هايي كه تا پايان آبان ماه 
اضافه مي شود، افزود: بايد در حل مشكل ترافيك شهر تهران 
اين مس��اله را مورد توجه قرار دهيم كه هر چقدر بر ميزان 
وسايل نقليه عمومي اضافه شود، از ميزان استفاده از وسايل 
نقليه شخصي كاسته خواهد شد.  چمران ادامه داد: توقفي كه 
مدتي در نوسازي و بازسازي ناوگان حمل ونقل عمومي وجود 
داشته فرسودگي ناوگان را موجب شده و براي بازسازي نيز 
قطعات را با قطعات نو جايگزين نمي كردند بلكه قطعات را از 
دستگاهي جدا و براي يك دستگاه ديگر استفاده مي كردند. 

ترافيكوآلودگيهوا
ازمهمترينمشكالت

عليرضا زاكاني، شهردار تهران ني در اين مراسم با بيان اينكه 
ترافيك و آلودگي هوا از مهم ترين مش��كالت شهروندان 
تهراني اس��ت، گفت: روزانه بس��ياري از ش��هروندان در 
مسيرهاي بزرگراهي و ساير معابر شهر با گره كور ترافيكي 
مواجه هستند و ساعت ها وقت شان در اين مسيرها تلف 
مي ش��ود.به گزارش ايرنا، زاكاني روز ش��نبه در مراس��م 
بهره برداري از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس افزود: در موضوع ناظر 
بر توسعه حمل و نقل عمومي اقداماتي از سوي شهرداري 
ش��روع ش��ده كه به تازگي حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس 
بازس��ازي و وارد چرخه فعاليت شود.شهردار تهران ادامه 
داد: توس��عه حمل و نقل عمومي به ويژه در حوزه اتوبوس 
و مترو با جديت كامل در حال انجام است.زاكاني با اشاره 
به چهار محور تحول در شهر گفت: محور نخست تحول 
درون زا و در درون ش��هرداري اس��ت؛ دوم تحول ناظر به 
كالبد شهر و نوس��ازي شهر بر محور حمل و نقل عمومي 
است؛ تحول سوم كه درباره حوزه روح شهر و سبك زندگي 
است؛ همچنين ايجاد شهر هوشمند نيز چهارمين تحولي 
اس��ت كه هدف گذاري شده است.وي تاكيد كرد: حمل و 
نقل عمومي عمال بايد در حوزه سخت قرار گيرد اما بخشي 
از آن به بخش سبك زندگي، بخشي به هوشمندسازي و 
بخشي نيز به آمادگي درون شهرداري بر مي گردد؛ بنابراين 
در مجموعه حمل و نقل به دنبال اين هستيم كه در يك 
فرصت كوتاه م��دت با يك گام بلند در بخ��ش اتوبوس و 
تاكس��ي و الگوهاي واسط اين دو مقوله بتوانيم مشكالت 
شهر را كاهش دهيم.زاكاني بيان كرد: وعده ما اين بود در 

مهرماه ۵۵۰ دستگاه را از طريق بازسازي وارد چرخه كنيم 
كه در نهايت ۵۹۱ دستگاه از اين طريق وارد چرخه شد؛ در 
كنار آن نوسازي نيز در دستور قرار گرفت كه امسال وزارت 
كشور قريب دو هزار دستگاه با يكي از شركت هاي داخلي 
تفاهم كرد كه س��هم تهران ۹۰۰ دستگاه بود كه البته آن 
شركت اعالم كرد كه ۵۰۰ دستگاه اضافه توليد مي كند كه 
سهم تهران نيز از آن مشخص مي شود؛ همچنين وزارت 
كشور با ديگر شركت ها نيز وارد قرارداد شده است.شهردار 

تهران خاطرنشان كرد: ۶۲ دستگاه ميني بوس وارد سيستم 
شهرداري شد و افتخار داش��تيم كه آغاز خدمت رساني 
دوهزارمين تاكسي نوسازي شده را داشته باشيم. شهردار 
تهران همچنين با اشاره به اينكه ساماندهي موضوع 
مترو را در ميان مدت دنبال مي كنيم، گفت: بازسازي 
۷۰۰ دستگاه و نوسازي ۶۳۰ دستگاه واگن كه در حال 
طي مراحل نهايي آن هستيم و تامين ۱۳۰ دستگاه 

واگن را از طريق ظرفيت هاي داخلي دنبال مي كنيم.

سند کمپانی خودرو سواری پژو 206 صندوقدار مدل 1399  رنگ سفید روغنی 
166B0046522 :شماره موتور

NAAP41FE8LJ079064  :شماره شاسی
شماره پالک:  464 ن 91 -   ایران 19

متعلق به خانم نس�رین غالمی خوش�نود فرزند علی محمد به شماره ملی  
3240560801  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سند کمپانی و فاکتور فروش خودرو سواری پژو 206 هاچ بک مدل 1400 رنگ نقره ای 

182A0150836  :شماره موتور
NAAP03EE2MJ464873  : شماره شاسی

شماره پالک: 321 ه� 51  - ایران 19
متعلق به خانم جمیله صادقپور شکرلب  به ش�ماره ملی  3255221587 مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید هاچ بک مدل 1376 رنگ سفید روغنی 
شماره موتور:  00031639

S1442276134243  :شماره شاسی
شماره پالک:   132  ج 96  - ایران 19 

متعلق به خانم احترام حس�ین زاده ش�هری فرزند آقا جان  به شماره ملی 
3254718100  مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

سند کمپانی خودرو سواری سمند ال ایکس 7 مدل 1383  رنگ بژ متالیک 
شماره موتور: 12483064273

شماره شاسی: 83221664
شماره پالک :  122 م 68  - ایران 19

متعلق به آقای شاپور حیدری به شماره ملی  3252038897 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

برگ سبز موتورسیکلت نامی مدل 1382 رنگ مشکی 
 CE0123439 :شماره موتور

شماره تنه : 1132569
شماره پالک:  49497 / 516

متعلق به آقای ش�مس اله اسدی کنگرشاهی فرزند مصطفی به شماره ملی  
4969856028  مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند. 



قطع اينترنت، اس��تفاده از نرم افزارهاي جاسوسي و 
دسترس��ي هاي غيرقانوني، روندهايي هستند كه در 
اين سال ها از س��وي دولت هاي مختلف بارها و بارها 
استفاده شده اند. در طول پنج سال گذشته، حداقل ۴۲ 
دولت به دليل اعتراضات، انتخابات يا ساير ناآرامي هاي 
سياس��ي قطعي اينترنت را بر شهروندان خود اعمال 
كرده اند. همچني��ن حداقل در ۴۵ كش��ور مقامات 
دولتي مشكوك به استفاده از نرم افزار هاي جاسوسي 
و دسترس��ي به ابزار هاي شخصي در مورد شهروندان 
خود هستند.  آزادي اينترنت تحت تأثير شاخص هاي 
مرتبط با دموكراسي در جهان است پس مي توان انتظار 
داشت كه اوضاع خوبي نداشته باشد. در سال هاي قبل، 
ناآرامي هاي سياسي كه تأثير مستقيم بر دسترسي به 
اينترنت دارند، غالبًا متوجه كشور هاي كوچك و فقير 
با حكومت هاي مس��تبد بودند اما اكنون شهروندان 
كشور هايي كه حداقل در ظاهر داراي ساختار سياسي 
دموكراتيك هستند مانند تركيه، برزيل و روسيه نيز 
سانسور و محدوديت اينترنت را گاهي تجربه مي كنند.

در نبرد پرمخاط��ره بين دولت ها و فن��اوري، حقوق 
كارب��ران اينترنت ب��ه قربانيان اصلي تبديل ش��ده و 
مي توان گفت ناهنجاري  هاي س��ايبري ترويج شده 
توسط چين در حال گس��ترش به كشور هايي مانند 
برزيل، هند و تركيه اس��ت. نامي كه در كش��ور ما نيز 
هواداران متعصب��ي دارد و در ادبيات دولتي به عنوان 
نمونه اي موفق از مديريت اينترنت از آن ياد مي شود. 
با وجود ورود كش��ور هاي جديد به ليست نه چندان 
تمي��ز محدود كنندگان اينترنت، بازه��م آمار و ارقام 
نشان مي دهد ايران حتي به طور نسبي هم در اين زمينه 
وضعيت مناس��بي ندارد. ايران از نظر آزادي اينترنت 
در جايگاه هاي انتهايي قرار گرفته اس��ت. شبكه هاي 
اجتماعي مانند فيس بوك، توئيتر و يوتيوب در سال 
۲۰۰۹ فيلتر شدند. تلگرام در سال ۲۰۱۸ مسدود شد 
و در زمان نگارش اين مطلب نيز اينستاگرام و واتس اپ 
فيلتر هستند. به عبارت ديگر، اينترنت هنوز به عنوان 
يك زيرس��اخت اصلي و بس��تري براي فعاليت هاي 
روزمره ش��ناخته نمي ش��ود و دس��تكاري آن براي 
نهاد هاي موثر، عادي شده است. بديهي است با توجه 
به حساسيت هاي موجود و پيشگيري از چالش هاي 
احتمالي، تمركزي روي تحليل وقايع مرتبط با ايران 

نداريم و صرفًا داده ها را منتقل مي كنيم.

   اينترنت ايران پنج بار در سال 2021
به طور محلي قطع شده است

در مورد اختالالت اينترنت در پي ناآرامي هاي شهريور 

و مهرماه س��ال جاري، س��ايت خبرآنالين مطلبي 
از س��ايت عصر ايران را نقل مي كند كه خود توسط 
تجارت نيوز نوشته شده اس��ت. در اين مطلب آمده: 
طبق گزارش وب سايت comparietech ايران در 
رتبه دوم محدوديت هاي اينترنتي قرا دارد. در ايران 
استفاده از وي پي ان ها و ميليون ها وب سايت محدود 
است. رسانه هاي اجتماعي نيز تحت محدوديت هاي 
فزاينده اي قرار دارند. در طول ۵ سال گذشته، حداقل 
۴۲ دولت )به طور متوسط هر سال ۱۴ كشور( به دليل 
اعتراضات، انتخابات يا س��اير ناآرامي هاي سياسي 
قطعي اينترنت را بر شهروندان خود اعمال كرده اند. 
نكته قابل توجه اينجا است كه در سال ۲۰۲۲ تاكنون 
۹ كشور اين كار را انجام داده اند كه كمتر از ميانگين 
۵ ساله است. اين ممكن است نشان دهد كه دولت ها 
به اقداماتي روي مي آورند كه كمتر بر اقتصاد كشور 
تأثير مي گذارد. در سال گذشته ميالدي ۳۴ كشور، 
مجموعًا ۱۸۲ بار دسترس��ي به اينترنت را مس��دود 
كرده اند كه از اين ميان بالغ بر ۱۰۷ بار به دولت هند 
به دليل اختالفات مرتبط با مناقشه كشمير و ۱۵ بار 
به ميانمار به دليل برخورد با معترضان به كودتا مرتبط 
اس��ت. با توجه به اينكه اي��ن رويداد ها از يك الگوي 
متناسب با وضعيت جهاني پيروي نمي كنند مي توان 
اين دو را ناديده گرفت و ۶۱ بار قطعي اينترنت توسط 

۳۲ كشور را در سال ۲۰۲۱ مورد بررسي قرار داد.

   وضعيت بالتكليف كشورها در اينترنت
اينترنت از يك سو، هزينه ها را كاهش مي دهد و باعث 

رون��ق اقتصادي مي ش��ود اما از س��وي ديگر كنترل 
دولت ها بر اطالع��ات و ارتباطات را تضعيف مي كند. 
پيوست نوشته كه اين تضاد در آسياي جنوب شرقي 
با ضريب نفوذ باالي اينترن��ت به طور بالقوه مي تواند 
اقتدارگرايي ريشه دار در اكثر كشور هاي اين منطقه با 
انبوهي از چالش هاي جدي مانند تنوع اقوان و اديان 
را تهدي��د كند. اما در همين ناحي��ه  هم رويكرد ها در 
مواجهه با رشد رس��انه هاي ديجيتال متفاوت است. 
مثاًل اندونزي و تايلند روي مس��ائل اجتماعي به ويژه 
پورنوگرافي تمركز مي كنند در حالي كه مالزي، ويتنام، 
ميانمار و تا حدي تايلند روي سركوب مخالفان سياسي 
تأكيد دارند. درجه هاي مختلف فيلتر در مورد مسائل 
اجتماعي و سياسي نشان دهنده اولويت كشور ها در 
كنترل اينترنت است. به طور نمونه رهبران سنگاپور 
ترجيح داده اند آزادي بيشتري در اينترنت ايجاد كنند 
در مقابل با كمك ابزار هايي همچون شكايت  قضايي، 
جريمه  و تعقيب كيفري از رفتار »نامناسب« پيشگيري 
كنند. اهميت اين نوع از حاكميت بر اينترنت اين است 
كه نهاد هاي قضايي )به جاي نهاد هاي سياسي( در مورد 
زيرس��اخت هاي ديجيتالي كشور تصميم مي گيرند 
ضمن اينكه براي مش��كالت ايجاد شده طبق قانون، 
كيفر تعيين مي شود و گرايش هاي سياسي و حزبي 

تأثير مستقيم روي وضعيت اينترنت ندارند.
 

   نمونه هايي از محدوديت اينترنت
با نگاهي به كشور محدود كننده و داليل قطع اينترنت 
مي توان ارزياب��ي قابل اعتنايي در م��ورد دولت ها و 

شاخص هايي مانند محبوبيت و مشروعيت پيدا كرد. 
دولت اوگاندا در آس��تانه انتخابات ژانويه دسترسي 
به اينترنت را به طور كامل در سراس��ر كش��ور قطع 
كرد. پيرو اين فرمان، اوگاندايي ه��ا بيش از پنج روز 
بدون اينترنت بودند. دولت كوبا در جريان اعتراضات 
گسترده در ماه جوالي دسترسي به چندين پلتفرم 
رسانه هاي اجتماعي از جمله فيس بوك، اينستاگرام، 
واتس اپ و تلگرام را به مدت دو روز مس��دود كرد. در 
پاكستان يوتيوب به دليل پخش سخنراني نخست وزير 
سابق، مختل شد. اينترنت در سيرالئون در بحبوحه 
اعتراضات ضد دولتي قطع شد. چين نمونه مناسبي از 
استبداد اينترنتي است كه به عنوان يك آرمان شهر الگو 
قرار مي گيرد و ارزش يك بخش مجزا را دارد. چين به 
تنهايي كلكسيون كاملي از يك حاكميت تماميت خواه 
و مستبد بر اينترنت اس��ت.اين كشور مدافع عنوان 
جايگاه نخست در مسدودكردن شبكه هاي اجتماعي 
را در اختيار دارد. در چين فيس بوك، توئيتر و يوتيوب 
در سال ۲۰۰۹ و اينستاگرام، واتس اپ و تلگرام در سال 
۲۰۱۶ فيلتر شدند. به نظر مي رسد در سياست حزب 
كمونيس��ت چين، قطع ارتباطات خارجي به عنوان 
پيش فرض تعريف شده است. پروژه سپر طاليي شامل 
بخش هايي مانند سيستم مديريت امنيت، مديريت 
خ��روج و ورود، سيس��تم اطالعات ناظر، سيس��تم 
اطالعات جنايي، سيس��تم مديريت ترافيك و غيره 
است. س��پر طاليي يكي از ۱۲ پروژه مهم »طاليي« 
اس��ت. برنامه ديوار آتش بزرگ چي��ن كه تقريبًا هر 
ارتباطي با فضاي خارج را مسدود يا كنترل مي كند، 
بخشي از اين پروژه است. كارشناسان حريم خصوصي 
سه دليل اصلي مس��دودكردن محتوا در اينترنت را 
حفظ ثبات سياسي، حفاظت از امنيت ملي و تحميل 
ارزش هاي سنتي عنوان مي كنند. طبيعتا اين داليل 
از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. اما شديدترين 
شكل سانسور در كشور هايي ديده مي شود كه روي 
هر س��ه مورد تاكيد دارند. ح��ال آنكه قطع اينترنت 
مبناي قانوني ن��دارد و وضعيت آن به صورت موردي 
توسط اش��خاص مختلف معين مي شود. اما حداقل 
در ۴۵ كش��ور مقامات دولتي مش��كوك به استفاده 
از نرم افزار هاي جاسوس��ي و دسترس��ي به ابزار هاي 
شخصي در مورد شهروندان خود هستند. فيلترينگ 
لزومًا به معناي محدوديت حقوق شهروندي نيست و 
گاهي با اهداف تربيتي و اقتصادي انجام مي شود. هنگام 
انتقال داده ها از شبكه جهاني اينترنت به دستگاه كاربر 
در هر مرحله مي توان آن را كنترل كرد. ولي به طور كلي 

اين بخش ها بيشتر مورد توجه هستند.
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هشدار مايكروسافت
درباره حمالت باج افزار جديد

محققان مايكروسافت يك گروه هك جديد را شناسايي 
كرده ان��د كه با اس��تفاده از ي��ك نوع باج اف��زار جديد، 
ش��ركت هاي حمل و نق��ل و لجس��تيك در اوكراين و 
لهستان را هدف حمله قرار داده است. به گزارش ايسنا، 
مايكروسافت در يك پست وبالگ اعالم كرد نفوذگران روز 
سه شنبه ظرف مدت يك ساعت، مجموعه گسترده اي از 
سيستم ها را هدف حمله قرار دادند و اين شركت هنوز 
نتوانسته است اين حمالت را به گروه شناخته شده اي 
ربط دهد. با اين حال، محققان مايكروسافت دريافتند 
اين حمالت هك مشابه حمالتي است كه پيش از اين تيم 
سايبري وابسته به روسيه انجام داده و فعاليت سازمان هاي 
دولتي اوكراين را مختل كرده بود. به گفته محققان امنيتي 
و مقامات دولتي بلندپايه غربي، اوكراي��ن از زمان آغاز 
جنگ در اواخر فوريه، هدف حمالت سايبري متعددي 
قرار گرفته است. با اين حال، سفارت روسيه در واشنگتن 
و سازمان هاي امنيت س��ايبري اوكراين يا لهستان در 
اين باره اظهارنظر نكردند. باج افزار جديدي كه توس��ط 
مايكروسافت شناسايي شده است، »پرستيژ« نام داشته 
و با حمالت سايبري بدافزار »فاكس لود« يا »هرمتيك 
وايپر« همپوشاني دارد. صدها رايانه در اوكراين، ليتواني و 
لتوني در آغاز حمله نظامي روسيه به اوكراين، هدف حمله 
سايبري قرار گرفتند. طبق گزارش مايكروسافت، باج افزار 
پرستيژ با رمزنگاري اطالعات قربانيان، كار مي كند و يك 
يادداش��ت باج باقي مي گذارد كه اطالعات تنها با خريد 
ابزار رمزگشايي، قابل دسترسي خواهد بود. در چندين 
مورد، محققان مشاهده كردند كه هكرها كنترل مدير 
سيستم هاي قربانيان را پيش از استفاده از باج افزار به دست 
گرفتند كه نشان مي دهد آنها اطالعات ورود به سيستم 
را ابتدا به سرقت مي برند و سپس منتظر لحظه مناسب 
مي مانند. بر اساس گزارش رويترز، محققان مايكروسافت 
خاطرنشان كردند استفاده گسترده از باج افزار در اوكراين، 
متداول نيست و اين فعاليت به فعاليت ۹۴ گروه باج افزاري 

فعالي كه مايكروسافت رصد مي كند، ارتباطي ندارد.

امسال ۵  ميليارد تلفن همراه 
دور ريخته مي شود

 )WEEE( مجمع بين المللي زباله الكتريكي و الكترونيكي
اعالم كرد كه امسال پنج ميليارد و ۳۰۰ ميليون دستگاه 
تلفن همراه دورريخته مي ش��ود. به گزارش ايسنا، اين 
برآورد بر اس��اس آمار تج��ارت جهاني ب��وده و گوياي 
مشكالت زيست محيطي رو به رشد زباله الكترونيكي 
است. تحقيقات نشان مي دهد بسياري از افراد، گوشي هاي 
قديمي خود را به جاي بازيافت، نگه مي دارند. مواد معدني 
ارزشمند مانند مس در سيم يا كبالت در باتري هاي قابل 
شارژ كه از زباله هاي الكترونيكي بازيافت نمي شوند، بايد از 
 WEEE معادن استخراج شوند. پاسكال لورروي، مديركل
اعالم كرد افراد معموال به اين حقيقت واقف نيستند كه 
اين مواد بي اهميت، ارزش بسيار زيادي دارند و در سطح 
جهاني، حجم عظيمي را تش��كيل مي دهن��د. برآورد 
مي شود ۱۶ ميليارد دستگاه تلفن همراه در سطح جهاني 
وجود دارد و در اروپا تقريبا يك س��وم از تلفنهاي همراه 
ديگر استفاده نمي شوند. مجمع WEEE اعالم كرده كه 
تحقيقاتش حاكي از آن است كه انباشت زباله الكتريكي و 
الكترونيكي از ماشينهاي لباسشويي و تسترها تا تبلت ها 
و دستگاه جي پي اس، تا سال ۲۰۳۰ به ۷۴ ميليون تن در 
سال رشد خواهد كرد. ماگدالنا چري تانوويچ از مجمع 
WEEE اظهار كرد: اين دستگاه ها، منابع بسيار مهمي 
محسوب مي شوند كه مي توانند در توليد دستگاه هاي 
الكترونيكي يا تجهيزات ديگ��ري مانند توربين هاي 
بادي، باتري هاي خودروي برقي يا پنل هاي خورشيدي 
كه همگي براي گذار ديجيتالي و س��بز به جوامع كم 

كربن، اهميت اساسي دارند، استفاده شوند. 

طراحي ابزار كنترل منشن 
كاربران در توييتر

توييتر سرگرم طراحي قابليتي است كه به كاربران اجازه 
مي دهد كنترل كنند چه كساني مي توانند آنها را در اين 
پلتفرم منشن كنند. به گزارش ايسنا، يكي از ويژگي هاي 
توييتر، اين است كه هر كاربري با استفاده از عالمت @ در 
مقابل نام كاربري افراد، مي تواند آنها را مخاطب خود قرار 
دهد. اما گويا توييتر سرگرم طراحي قابليتي براي كنترل 
اين منشن ها به منظور مقابله با آزار و اذيت در اين شبكه 
اجتماعي است. جين مانچون وونگ، محقق و مهندس 
حريم خصوصي اعالم كرد توييتر در حال آزمايش امكان 
مسدود كردن كامل قابليت منش��ن كردن يا محدود 
كردن آن به افرادي اس��ت كه كاربر را دنبال مي كنند. 
دومنيك كاموزي، طراح حريم خصوصي توييتر در ابتدا 
تاييد كرد چنين قابليتي در دست طراحي است اما بعدا 
اين اظهارات را حذف كرد. فراهم كردن امكان كنترل 
منشن شدن، در چارچوب قابليتهاي حريم خصوصي 
اخير توييتر مانند محدود كردن پاسخ و امكان حذف 

منشن نام كاربر از رشته توييت، قرار مي گيرد. 

گوگل در يك قدمي
چهارمين جريمه كالن در اروپا

ممكن است گوگل به دليل كسب وكار تبليغات ديجيتالي 
خود با اتهامات��ي در اتحاديه اروپا مواجه ش��ود. چنين 
اقدامي شركت امريكايي را در معرض چهارمين جريمه 
چند ميليارد يورويي قرار مي دهد. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، كسب وكار تبليغاتي گوگل كه سال گذشته 
ارزش آن به ۱۰۰ ميليارد دالر رس��يد، بزرگ ترين ممر 
درآمد آلفابت )ش��ركت مادر گوگل( به حساب مي آيد. 
به طوري كه تبليغات آنالين ۸۰ درصد درآمد س��االنه 
شركت را تشكيل مي دهد. اين درحالي است كه طي دهه 
گذشته شركت سعي كرده وارد بخش فروش سخت افزار، 
فروش حق عضويت سرويس  ها و فناوري رايانش ابري 
شود. كميسيون اتحاديه اروپا ژوئن گذشته تحقيقاتي 
درباره كس��ب وكار تبليغات ديجيتال گوگل انجام داد 
زيرا بيم آن داشت كه اين شركت فناوري احتماال مزاياي 
ناعادالنه اي بر رقباي خود خواهد داش��ت. اين درحالي 
است كه در دهه گذشته گوگل با بيش از ۸ ميليارد يورو 
جريمه آنتي تراس��ت روبرو شده اس��ت. مجري رقابت 
اتحاديه اروپا احتماال اوايل سال آينده ميالدي اتهاماتي 
عليه گوگل اعالم كند هرچند زمان اعالم آن ممكن است 
تغيير كند. اين پرونده مركز مدل كسب وكار تبليغاتي 
گوگل را هدف گرفته و روي تبليغ كنندگان، ناشران 

و تهيه كنندگان فناوري ها و كابران تاثير مي گذارد.

هيچ كس دنبال محدودسازي 
دسترسي به اينترنت نيست

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: هيچ كس دنبال محدودسازي دسترسي به 
اينترنت نيست اما وقتي هيچ پلتفرمي به شما پاسخگو 
نيست و پلتفرم ها به بس��تري براي طراحي آشوب ها و 
اغتشاشات تبديل مي شوند، اين امنيت كشور شما را به 
مخاطره مي اندازد. احمد راستينه در گفت وگو با ايسنا 
درباره اعمال محدوديت در دسترسي به اينترنت، با تاكيد 
بر اينكه وقتي فضاي مجازي متاسفانه به عنوان مهم ترين 
بستر آشوب و ناامني تبديل مي شود، ديگر فضاي انتقال 
داده و اطالعات و همچنين مراودات فرهنگي و اجتماعي 
نيس��ت، گفت: فضاي مجازي نيازمند قانونمند شدن 
است و بايد به سمت اصالح و مشخصًا حاكميت قانون بر 
آن حركت كنيم. وي اظهار كرد: امروز متاسفانه به خاطر 
حجم سوءاستفاده  شبكه هاي سازمان منافقين از بستر 
فضاي مجازي براي توسعه آشوب ها و اغتشاشات، دچار 
محدوديت فضاي مجازي شده ايم؛ به همين دليل است 
كه بايد س��ريعًا به سمت توسعه ش��بكه ملي اطالعات 
و ارتقاي پلتفرم هاي داخلي حرك��ت و نظام بازآموزي 
و ارتقاي س��واد رس��انه اي را ايجاد و در نظام آموزش��ي 
از ابتدايي تا دانش��گاه در حوزه فضاي مجازي و س��واد 
رسانه اي بازنگري كنيم. سخنگوي كميسيون فرهنگي 
مجلس افزود: در زمينه پتلفرم هاي خارجي نيز بايد 
سريعًا با دعوت نمايندگان آنها براي ايجاد دفاترشان 
در كشور و پاسخگو بودن آنها نسبت به عملكردشان 
گام برداريم؛ هر پلتفرم خارجي كه آمادگي پاسخگويي 
نسبت به عملكردش را دارد طبق قوانين نظام جمهوري 
اسالمي نبايد بستر توس��عه فعاليت هاي غيرقانوني 
را براي ش��بكه هاي معاندين در بستر فضاي مجازي 
فراهم كند. راستينه همچنين با تاكيد بر لزوم حمايت از 
پلتفرم هاي داخلي فضاي مجازي گفت: بايد به شبكه ها 
و پلتفرم ه��اي داخلي كه توس��ط جوان��ان عزيزمان 

طراحي شده است، بستر فعاليت بيشتري بدهيم.

اقدام جديد امريكا
ZTE عليه هواوي و

كميس��يون ارتباطات فدرال امري��كا تاييد تجهيزات 
 ZTE مخابراتي جديد از شركت هاي هواوي تكنولوژيز و
را با استناد به مسائل امنيت ملي، ممنوع خواهد كرد. به 
گزارش ايسنا، جسيكا روزن ورسل، رييس كميسيون 
ارتباط��ات فدرال امري��كا، هفته گذش��ته ممنوعيت 
پيشنهادي را با سه كميسيونر ديگر براي موافقت نهايي 
در ميان گذاش��ت. اين ش��ركتهاي چيني بدون اجازه 
مقامات، قادر نخواهند ب��ود تجهيزات جديد در امريكا 
بفروشند. روزن ورسل در بيانيه اي اعالم كرد كميسيون 
ارتباطات فدرال متعهد است با تضمين اينكه تجهيزات 
ارتباطي غيرقابل اطمينان اجازه پيدا نخواهند كرد در 
داخل مرزهاي اين كشور استفاده شوند، از امنيت ملي 
امريكا حمايت كند. كميسيون ارتباطات فدرال امريكا 
تا اواسط نوامبر با مهلت كنگره براي اقدام در اين زمينه 
روبروست. اين كميس��يون در ژوئن سال ۲۰۲۱ براي 
پيش��برد طرحي براي تصوي��ب ممنوعيت تجهيزات 
شركتهاي چيني هواوي تكنولوژيز و ZTE كه تهديدي 
براي امنيت ملي شناخته شدند، در شبكه هاي مخابراتي 
امريكا راي داد. در مارس سال ۲۰۲۱، تحت قانون سال 
۲۰۱۹ كه ه��دف آن حمايت از ش��بكه هاي ارتباطي 
 ،ZTE ،امريكاست، پنج شركت چيني ش��امل هواوي
هايترا كاميونيكيش��ن، هانگژو هايك ويژن ديجيتال 
تكنول��وژي و ژيجيانگ داه��وا تكنول��وژي، به عنوان 
تهديدي براي امنيت ملي مشخص شدند. مارك وارنر، 
رييس كميته اطالعات سناي امريكا اعالم كرد خوشحال 
است مي بيند كميسيون ارتباطات فدرال باالخره اين گام 
را براي حمايت از شبكه ها و امنيت ملي امريكا برداشته 
است. كميسيون ارتباطات فدرال امريكا در ژوئن سال 
۲۰۲۱ اعالم كرده بود در حال بررسي ممنوعيت تمامي 
تجهيزات شركتهاي چيني است كه در ليست سياه قرار 
دارند. اين كميسيون امسال شركت كسپرسكي، چاينا 
تلكام امريكاس، چاينا موبايل اينترنش��نال يو اس اي، 
پس��يفيك نت وركس كورپ و چاينا يونيكام را به اين 
فهرست افزوده است. برندن كار، كميسيونر كميسيون 
ارتباطات فدرال امريكا در س��ال ۲۰۲۱ اعالم كرده بود 
اين كميسيون از سال ۲۰۱۸ بيش از ۳۰۰۰ درخواست 
از سوي هواوي را تصويب كرده است. بر اساس گزارش 
رويترز، سفارت چين در واشنگتن اوايل امسال اعالم 
كرد كميس��يون ارتباط��ات فدرال از ق��درت دولتي 
سوءاس��تفاده كرده و بدون مبناي واقعي، به ش��كل 
شريرانه به اپراتورهاي مخابراتي چين حمله كرده است.

گزارش هايي از قطع اينترنت، استفاده از نرم افزارهاي جاسوسي و دسترسي هاي غيرقانوني در جهان

سركوب هاي جهاني اينترنتي

استفاده از بالن هاي مخابراتي براي شرايط خاص و بحراني

سرعت دانلود و آپلود نسل پنجم تلفن همراه

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: بالن هاي 
مخابراتي ب��راي ارايه خدمات ارتباطي در ش��رايط 
خاص و بحراني كه زيرساخت هاي ارتباطي زميني، 
قطع يا اشباع مي شوند، مورد استفاده قرار مي گيرند. 
به گزارش ايسنا، بالن هاي اينترنت به جاي مبارزه با 
باد، از »هوش مصنوعي« استفاده مي كنند تا ارتفاع 
خود را تغيير دهند و براي رس��يدن به مقصد خود از 
جريان هوا استفاده مي كنند؛ اين امر مي تواند به طي 
مسيرهايي منجر شود كه طوالني يا پيچيده هستند 
ولي در عين حال به انرژي بسيار زيادي هم نياز ندارند؛ 
همچنين اين بالن ها مي توانند دسترسي به اينترنت 
را با ثبات بيش��تري فراهم كنن��د. در همين رابطه 
عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
به تازگي در يك پيام رس��ان بوم��ي درباره بالن هاي 
مخابراتي اظهار كرد: در سيل استان لرستان در سال 
۱۳۹۸، اين نوع بالن ها توانستند تا زمان اتصال مجدد 
زيرساخت هاي ارتباطي، ارتباط را در منطقه سيل زده 
برقرار كنند، همچنين در ايام اربعين سال جاري، يكي 

از اين بالن ها در مرز مهران به زائرين اينترنت بي سيم 
رايگان ارايه كرد. زارعپ��ور گفت: با تالش همكارانم 
در پژوهش��گاه فضايي ايران، نسل جديد سكوهاي 
متحرك مديريت بالن هاي مخابراتي رونمايي ش��د 
كه قابليت هاي وي��ژه و منحصر به فردي دارد. طبق 
اين گزارش، حس��ن س��االريه - رييس پژوهشكده 
رانش��گران فضايي ايران -در مراسم افتتاح سكوي 
پرتاب بالن مخابراتي هوشمند در تبريز، اظهار كرده 
اس��ت: از آنجايي كه محصوالت توليدي هم ارزش 
صادراتي دارند مي توان س��رمايه گذاري هاي خوبي 
در اي��ن زمينه كرد. به گفته او، يك��ي از راه هايي كه 
جايگزين مناسب براي استفاده از اينترنت در شرايط 
خاص استفاده از سكوهاي پرتاب بالن است. وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات چند سالي است كه به 
مناسبت فرا رسيدن اربعين، خدمات ويژه اي را براي 
زائران درنظر مي گيرند كه از جمله آن مي توان به بالن 
سازمان فضايي كه يكي از كاركردهايش ارايه اينترنت 
رايگان است اش��اره كرد. به گونه اي كه امسال اعالم 

ش��د از طريق اين بالن ها، اينترنت مورد نياز زائران 
در مسير حركت زوار در داخل كشور و مخصوصا در 
مرزها با استفاده از سايت هاي سيار و تقويت كننده 
تأمين شد. س��امانه بالن مخابراتي كه در مرز مهران 
در اربعين امس��ال خدماتي را به زائ��ران ارايه كرده 
قابليت حمل محموله مخابراتي و محموله پايش��ي 
)تصويربرداري( روي آن وجود دارد. اين بالن قابليت 
اس��تقرار محموله مخابراتي تا ارتفاع ۱۰۰ متري با 
توجه به مجوزهاي كس��ب ش��ده را دارد؛ همچنين 
سامانه مذكور داراي چهار جزو اصلي پاكت، سكوي 
پرواز، محموله مخابراتي يا محموله پايشي و سكوي 
زيستي است كه شامل اتاق استراحت و اتاق كنترل 
اس��ت. پاكت اين س��امانه دو جداره ب��وده و قابليت 
نگه��داري گاز هليوم براي پرواز در آس��مان را دارد. 
سكوي پرواز آن نيز كه روي يك كفي متحرك نصب 
شده و امكان برخاس��ت و فرود پاكت روي آن وجود 
دارد، به گونه اي طراحي ش��ده ك��ه قابل جابه جايي 
ب��ا يك تريلي را دارد و در ص��ورت نياز قابل حمل به 

مكان هايي است كه دچار بحران مانند سيل، زلزله و... 
 مي شوند. همچنين محموله مخابراتي آن امكان سرويس

 ۴G-LTE را دارد و در صورت بروز حادثه و قطع ارتباط 
از طريق زيرس��اخت فيبرن��وري فركان��س راديويي از 
فاصله حدود ۳۰ كيلومتري از محل حادثه تا پاي س��كو 
را ارس��ال مي كند و اين محموله با دريافت اين فركانس 
مي تواند آن را به ش��عاع ۲۰ كيلومتري از سطح و ارتفاع 
۳۰۰ كيلومتري، به استفاده كنندگان به صورت واي فاي 
منتقل كند. سكوي زيستي اين سامانه هم شرايط ارايه 
خدمات به پرسنل از قبيل كنترل سامانه و اسكان را مهيا 
مي كند. سامانه بالن مخابراتي پژوهشگاه فضايي براي 
محموله ه��اي ۱۵، ۵۰ و ۳۰۰ كيلوگرمي در ش��رايط 
مختلف آزمايش شده و در حال حاضر براي ارايه خدمات 
اينترنت با محموله ۵۰ كيلوگرمي در پايانه مرزي مهران به 
پرواز در آمده است. كاربردهاي ديگري هم مي توان براي 
اين سامانه در نظر گرفت؛ از جمله پايش تصوير برداري با 
نصب يك دوربين ديد در شب براي پايش مرزهاي كشور 
يا تقويت بيسيم ها كه امكان تقويت برد تا ۱۰برابر را دارد.

مديركل تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي منطقه 
جنوب ش��رق رگوالتوري از بازديد و بررس��ي سرعت 
دانلود و آپلود سايت هاي جزيره كيش كه به فيبر نوري 
و شبكه نسل پنجم تلفن همراه مجهز شده اند، خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، از آنجا كه اخبار نسل پنجم اينترنت 
در گوشه و كنار جهان منتش��ر شده و كاربران بسياري 
در انتظار اجراي آن هس��تند و كش��ورهاي مختلفي با 

همكاري بزرگ ترين اپراتوره��اي اينترنت و غول هاي 
تكنولوژي در جهان درصدد برقراري اين نسل جديد از 
اينترنت  هستند. شبكه هاي ۵G يا نسل پنجم، سرعت 
بسيار باالتري در مقايسه با نسل قبلي دارند و قابليت هاي 
آينده گرا مانند رانندگي خودران را امكان پذير مي كنند 
و كارشناسان حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات معتقد 
هستند پهناي باند اين نسل از اينترنت بسيار باالست، 

بنابراين اگر فناوري ۵G را مص��داق يك اتوبان در نظر 
بگيريم، شايد فناوري ۴G يك اتوبان دو باندي و فناوري 
۵G همان اتوبان با چهار باند باش��د، بنابراين سرعت و 
كيفيت آن باالتر مي رود. پهناي باند اين نسل از اينترنت 
بسيار باالست، بنابراين اگر فناوري ۵G را مصداق يك 
اتوبان در نظر بگيريم، ش��ايد فن��اوري ۴G يك اتوبان 
دو باندي و فناوري ۵G همان اتوبان با چهار باند باش��د، 
بنابراين س��رعت و كيفيت آن باالتر مي رود. در همين 
راستا، س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در 
مهر ماه س��ال جاري با اشاره به راه اندازي ۵G در جزيره 
كيش اعالم كرده بود تاكنون شش سايت توسط شركت 
خدمات ارتباطي ايرانس��ل و پنج سايت توسط شركت 
ارتباطات س��يار ايران در جزيره كيش نصب شده و در 
مرحله بهره برداري اس��ت. عالوه بر اين، هشت ايستگاه 
تلفن همراه نس��ل هاي ۳ و ۴ اپراتورهاي سيار به شبكه 
فيبر نوري متصل و در حال حاضر ۱۵ س��ايت BTS نيز 
در مرحله اتصال به فيبر نوري است، با اتصال سايت هاي 
تلفن همراه به فيبر نوري، پهناي باند شبكه تلفن همراه 
افزايش پيدا مي كند. شركت مخابرات منطقه هرمزگان 
به منظور ارايه خدمات اينترنت پرسرعت، براي واگذاري 
به مشتريان خانگي، تجاري و اداري، ۲۰۹ كيلومتر فيبر 
نوري اجرا كرده است؛ طبق اعالم سازمان تنظيم مقررات 
راديويي، به تازگي هم مديركل تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي منطقه جنوب شرق رگوالتوري در جريان بازديد 
و بررسي سرعت دانلود و آپلود سايت هاي جزيره كيش 
كه به فيبر نوري و شبكه نسل پنجم تلفن همراه مجهز 

ش��ده اند، اظهار كرد: در اين بازديدها عالوه بر بررس��ي 
سرعت دانلود و آپلود س��ايت ها، وضعيت Cooling و 
ايمني سايت ها نيز بررسي و ارزيابي شده است؛ با توجه به 
مشاهده اشكاالتي در وضعيت سايت ها، اپراتورها ملزم 
ش��ده اند مش��كالت موجود را برطرف كنند. وي افزود: 
شركت خدمات ارتباطي ايرانسل متعهد شده است كه تا 
پايان مهر ماه سال جاري ۱۶ سايت ۵G راه اندازي كند 
و تاكنون درايو تست ۹ سايت ايرانسل انجام و وضعيت 
پوشش شبكه نسل پنجم تلفن همراه در اين سايت ها 
بررسي و مطلوب گزارش شده است. عالوه بر اين، شركت 
همراه اول نيز تعهد دارد در همين بازه زماني هشت سايت 
۵G راه اندازي كند كه تاكنون چهار س��ايت راه اندازي 
گرديده است. ترحم گفت: انجام آزمايش سيستم هاي 
نيروي اپراتورها در ۱۰ س��ايت همراه اول و شش سايت 
ايرانسل توسط كارشناسان از ديگر اقدامات اين اداره كل 
است كه براساس نتايج تست پاور هر ۱۰ سايت اپراتور 
همراه اول وضعيت مطلوبي در اين بخش داش��تند اما 
وضعيت پنج سايت اپراتور ايرانسل ناپايدار گزارش شده 
است. مديركل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه 
جنوب شرق رگوالتوري با اشاره به اهميت فيبر نوري در 
افزايش سرعت اينترنت ثابت و همراه تشريح كرد: از آنجا 
كه شركت خدمات ارتباطي ايرانسل تجهيز ۱۳ سايت  به 
فيبر نوري را اعالم كرده است، براي صحت سنجي پايان 
كار و بررسي كيفيت خدمت ارايه شده، كارشناسان 
اداره كل منطقه جنوب شرق از اين سايت ها بازديد و 
وضعيت استفاده از فيبر نوري را مطلوب اعالم كرده اند.
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 تعادل|
از س��ال ۱۳۹۷، با افزايش نرخ ارز، واردات طيف وسيعي 
از كاالها ممنوع اعالم ش��د. در پايان س��ال ۱۳۹۸ تعداد 
كاال هاي مشمول منع وارادت به ۱۵۱۹ رديف تعرفه و در 
سال ۱۳۹۹ به ۱۵۳۹ رديف، در س��ال ۱۴۰۰ به ۱۵۳۷ 
رديف و در سال جاري نيز به ۱۵۵۲ رديف تعرفه رسيد. با 
رونمايي از ليست جديد از ميان اقالم ممنوعه گروه چهارم 
كااليي مي توان به پوش��اك، ل��وازم خانگي، محصوالت 
كش��اورزي داراي توليد داخل و لوك��س و اقالم مصرفي 
غيرضرور مانند آالت موس��يقي اشاره كرد. گروه كااليي 
چهار مشمول كاال هاي لوكس يا داراي توليد مشابه داخل 
است كه براساس مصوبه سران قوا در سال ۱۳۹۷ و براساس 
اختياري كه به وزير صمت داده ش��ده ورود آنها به كشور 
ممنوع است.در گروه كااليي ۴ در مجموع فهرست ۱۵۵۰ 
قلم كاال كه واردات آن ممنوع است اعالم شد كه از جمله 
اين كاال ها مي توان به خيار و خيار ترشي )خيار ريز(، انجير 
خشك، گالبي ها، زردآلو، كنسانتره آهن، صابون حمام و 
دستشويي، اسب براي مسابقه، االغ، سفره ماهي، ماهي 
نيش دندان و ... اشاره كرد. گروه ۲۷ كااليي نيز كه شامل 
۶۰۰ كاال است با تشخيص وزارت صمت در ليست كاال هاي 
ممنوع واردات قرار گرفته است. »پرندگان زينتي شامل 
قناري، مرغ عشق و فنچ، سگ و گربه معمولي، چغندر قند، 
تابلو هاي نقاشي، نقاشي هاي سياه قلم و ... نقاشي بامداد 
رنگي، كيسه خواب، كفش هاي اسكي و.« از جمله كاال هاي 
گروه ۲۷ كااليي است كه واردات آن ممنوع است. عالوه 
بر اين ممنوعيت هاي دايم، تعداد ۷۶۶ رديف تعرفه نيز در 
حال حاضر مشمول ممنوعيت موقت شده كه فهرست 
اين اقالم با توجه به درخواست بازرگانان، نياز كشور و نظر 

تخصصي نهاد هاي مسوول، قابل بسط يا تحديد است.

   مروري بر ممنوعيت واردات
س��ي ام خرداد ماه س��ال ۱۳۹۷، مصوبه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي مبني بر ممنوعيت واردات ۱۳۳۹ قلم كاال، 
توسط وزير صنعت، معدن و تجارت به دستگاه هاي اجرايي 
ذي ربط ابالغ ش��د. در اين مصوبه تاكيد شده بود كه تمام 
ثبت سفارش هاي صادره قبلي مربوط به اين رديف كاالها 
فاقد اعتبارند، مگر اينكه قبل از اين تاريخ توسط شبكه بانكي 
تامين ارز شده يا بدون انتقال ارز باشند. اين ۱۳۳۹ رديف 
تعرفه گمركي كااليي، شامل شش گروه كااليي عمده بوده 
و خودروي آم��اده )CBU( نيز از جمله كاالهاي ممنوعه 
واردات تعيين شده است. اين تصميم در راستاي حمايت از 
كاالهاي توليد داخل و همچنين كنترل خروج ارز اتخاذ شد، 
اما گمرك ايران اعالم كرده بود، برنامه ريزي هاي الزم براي 
بازنگري ۱۳۳۹ قلم از رديف تعرفه اي كه در ليست كاالهاي 
ممنوعه وارداتي قرار داده شده بود و حتي كاالهايي كه توليد 
داخلي هم ندارند، انجام شده است. با اين همه، پس از انتشار 
فهرست گروه هاي كااليي توسط مسووالن وزارت صمت 
با تغيير سياست  ارزي، اين اولويت بندي گروه هاي كااليي 
پس از گذشت چند سال بازهم دست خوش تغيير شده و اين 
وزارتخانه از فهرست بندي جديدي رونمايي كرده است.بنابر 
اعالم سخنگوي وزارت صمت، تعداد كدهاي تعرفه كاالهاي 
ممنوعه وارداتي از ۱۳۹۹ كه در سال ۱۳۹۷ به ۱۵۵۰كد 
در سال جاري رسيده است كه ۶۰۰ رديف تعرفه نيز در حال 
حاضر در گروه ۲۷، مشمول ممنوعيت موقت هستند و برخي 

كد تعرفه هاي داراي اقالم مشترك با اقالم داراي مشابه توليد 
داخل نيز مشمول بررسي ثانويه و سختگيرانه در زمان ثبت 
سفارش قرار گرفته است. اميد قاليباف با اشاره به اقدامات 
انجام شده براي حمايت از توليد داخل كه ممنوعيت واردات 
كاالهاي غير ضرور و لوكس يكي از آنها است، اظهار كرد: در 
اين راستا و با توجه به شرايط كشور، از سال ۱۳۹۷ بر اساس 
تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كشور، ورود اقالم 
غيرضرور و لوكس شامل ۱۳۳۹ قلم كد تعرفه ممنوع شد. 
با بررسي هاي بعدي و لزوم به روزرساني فهرست ياد شده و 
افزودن اقالم داراي توليد داخل، تعداد كاالهاي مش��مول 
ممنوعيت واردات در پايان س��ال ۱۳۹۷ به ۱۳۹۲ رديف 
تعرفه رسيد. سخنگوي صمت با بيان اينكه فهرست كاالهاي 
مشمول با توجه به داخلي سازي محصول و ساير متغيرها 
و همچنين شكسته شدن س��رفصل ها به كد تعرفه هاي 
دقيق تر، هر سال بازنگري مي شود گفت: در پايان سال ۱۳۹۸ 
تعداد كاالهاي مشمول منع وارادت به ۱۵۱۹ رديف تعرفه، 
در س��ال ۱۳۹۹ به ۱۵۳۹ رديف، در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۳۷ 
رديف و در سال جاري نيز به ۱۵۵۰ رديف تعرفه رسيد.  وي 
با اشاره به اينكه از جمله اقالم ممنوعه گروه چهارم كااليي، 
شامل »پوشاك، لوازم خانگي، محصوالت كشاورزي داراي 
توليد داخل و لوكس و اقالم مصرفي غيرضرور مانند آالت 
موسيقي« است، تصريح كرد: عالوه بر اين ممنوعيت هاي 
دايم، تعداد ۶۰۰ رديف تعرفه نيز در حال حاضر مش��مول 
ممنوعيت موقت ش��ده كه فهرس��ت اين اقالم با توجه به 
درخواست بازرگانان، نياز كشور و نظر تخصصي نهادهاي 
مسوول، قابل بسط يا تحديد است.به گفته اين مقام مسوول 
از سال ۱۳۹۷ تاكنون ممنوعيت واردات براي اين تعرفه ها، 
طبق ضوابط در فرآيندها و سامانه هاي تجارت خارجي شامل 
سامانه جامع تجارت، سامانه هاي بانك مركزي و سامانه هاي 

گمركي اعمال شده است.  سخنگوي وزارت صمت تاكيد 
كرد كه در كنار اين ممنوعيت ها، براي اطمينان از استفاده 
حداكثري ظرفيت هاي توليد داخلي، برخي كد تعرفه هاي 
داراي اقالم مشترك با اقالم داراي مشابه توليد داخل نيز 
مشمول بررسي ثانويه و سختگيرانه در زمان ثبت سفارش 
قرار گرفته است.  الزم به توضيح است كه دو گروه كااليي ۴ 
و ۲۷ كه مشمول ممنوعيت واردات هستند، در اين ليست 
اعالم شدند. در گروه كااليي چهار، ۱۵۵۰ قلم كاال مشمول 
ممنوعيت واردات شده اند. اين گروه، كاالهاي لوكس يا 
داراي توليد مشابه ساخت داخل را شامل مي شود كه بر 
اساس مصوبه سران قوا در سال ۱۳۹۷ و اختياري كه به 
وزير صمت براي افزايش تعداد اين كاالها داده شد، ورود 
آنها به كش��ور ممنوع شده است. گروه ۲۷ نيز مجموعه 
كاالهايي است كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در فهرس��ت كاالهاي ممنوع براي واردات قرار 
گرفته اند و ۶۰۰ قلم كاال را شامل مي شود. اين كاالها با 
مجوز دفاتر تخصصي وزارت صمت مجوز واردات دريافت 
مي كنند.  برخي صيفي جات و محصوالت كش��اورزي، 
انواع چاي، غذا براي سگ و گربه، انواع صابون، كف پوش و 
پادري، انواع زيورآالت چرمي، صنايع دستي، لباس هاي 
زنانه و دخترانه، مردانه و پس��رانه، پتو و زيرانداز سفري، 
عصا، ش��الق و تازيانه، قوطي كمپوت و كنس��رو، قاب 
عكس، ماشين لباسشويي، چرخ دوزندگي، شيرآالت 
بهداشتي، آمبوالنس و انواع عروسك از جمله كاالهاي 
گروه ۴ هستند. از جمله كاالهاي گروه ۲۷ نيز مي توان 
به انواع ماهي هاي خوراكي، پرندگان زينتي، سگ و گربه 
معمولي، صدف ها، سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط 
به آنها، مواد پاك كننده دندان، تابوت، نخ ابريشم، آبگرم 
كن هاي خورشيدي، روده و شكمبه حيوانات اشاره كرد.

   ابزار مديريت واردات؛ تعرفه يا ممنوعيت؟
كاهش منابع ارزي به واس��طه اعم��ال تحريم، دولت 
را بر آن داش��ته كه به مديريت مصارف ارزي از جمله 
كاهش واردات بپ��ردازد؛ درحالي كه اي��ن امر بايد با 
دقت بيشتري انجام مي گرفت و در عين حال توجه به 
اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه امروزه، ابزار رايج 
مديريت واردات در سراسر جهان، ابزار تعرفه است اما 
در ايران ايجاد محدوديت و ممنوعيت در دستور كار 
سياست گذاران قرار گرفته است. استدالل مسووالن 
آن است كه تعيين فهرست كاالهاي ممنوعه وارداتي، 
هدف حمايت از توليد داخل را نيز دنبال مي كند. اما 
ممنوعيت واردات برخي از كاالها به طور غيرمستقيم، 
موجب زيان توليد داخل و مردم شده است؛ ضمن آنكه، 
اگر اين فهرست با نيت صرفه جويي در مصارف ارزي 
و حمايت از توليد داخل تهيه شده، به نظر مي رسد نام 
بسياري از كاالهاي وارداتي از قلم تهيه كنندگان اين 
فهرست افتاده اس��ت. چراكه نمونه هاي مشابه اين 
كاالها با كيفيت مناس��ب در ايران توليد مي ش��ود؛ 
محصوالتي نظير فرش و بعض��ي از پليمرها و ... كه 
توليدكنندگان آن به حمايت ني��از دارند. از طرفي، 
اينكه كااليي در ايران توليد مي شود، معيار صحيحي 
براي قرار دادن آن در فهرست ممنوعه نيست، چراكه 
ممكن اس��ت اواًل در ايران با كيفيت مطلوبي توليد 
نشود كه با ممنوع كردن واردات كاالهاي باكيفيت تر، 
موجبات تضيي��ع حقوق مصرف كنن��دگان فراهم 
مي شود و موضوع بعدي، ظرفيت توليد كشور است 
كه در بسياري از موارد ظرفيت توليدي كشور براي 
تامين آن محصول كاف��ي نبوده و با منع واردات آن، 

قيمت محصول در داخل افزايش يافته است.
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عقب ماندگي صادرات به عراق 
جبران نشده

صادرات ايران به عراق، نخس��تين مقصد كاالهاي 
ايراني در بين كشورهاي همسايه بيش از ۱۰ درصد 
افت كرده است. تازه ترين آمار منتشر شده از تجارت 
با همسايگان مي گويد صادرات غيرنفتي ايران به عراق 
در نيمه نخست سال جاري، ۱۲ درصد كاهش يافته 
است. به گفته مس��ووالن در گمرك ايران، در شش 
ماه گذشته از سال ۱۴۰۱، صادركنندگان ايراني به 
كشورهاي همسايه ۱۲ ميليارد و ۳۲۷ ميليون دالر 
كاال صادر كرده اند. اين رقم نس��بت به عملكرد تجار 
ايراني در نيمه نخست سال ۱۴۰۰، رشد ۱۹ درصدي 
را نشان مي دهد. با اين وجود، ميزان صادرات ايران به 
عراق، نخستين شريك تجاري و مقصد صادراتي در 
بين كشورهاي همسايه، بيش از ۱۰ درصد كاهش 
يافته است. ايران در دو فصل نخست امسال، ۹ ميليون 
و ۸۶۶ هزارتن كاال به عراق صادر كرده اس��ت. ارزش 
مجم��وع اين كاالها ۳ ميلي��ارد و ۳۸۲ ميليون دالر 
تخمين زده شده است كه گوياي كاهش ۱۲ درصدي 
ص��ادرات ايران به اين كش��ور اس��ت. در بين ديگر 
كشورهاي همسايه، صادرات ايران به امارات، تركيه، 
افغانستان و پاكستان رشد كرده است. كاهش صادرات 
ايران به عراق در گزارش هاي مربوط به تجارت كشور 
در پنج ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارش شده بود. به گفته 
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق »در ۵ ماه نخست 
۸ ميليون ۶۶۵ ميليون كاال به عراق صادر كرديم كه 
در ۵ ماه مشابه سال گذشته ۱۲ ميليون ۱۵۲ ميليون 
تن بوده است. در ارزش كاالي صادراتي ۲ ميليارد و 
۹۶۱ ميليون دالر كاال صادر كرديم كه سال گذشته 
۳ ميليارد ۲۲۰ ميليون دالر بود يعني ۸ درصد از نظر 
ارزش و ح��دود ۲۸ درصد از نظر تن��اژ افت صادرات 
داشتيم«. همچنين گمرك در شهريورماه اعالم كرد 
ايران در پنج ماه گذش��ته از سال جاري ۸ ميليون و 
۶۵۵ هزارتن كاال به ارزش ۲ ميليارد و ۹۶۱ ميليون 
دالر به عراق صادر كرده است كه اين رقم، نسبت به 
عملكرد سال گذشته ۶ درصد كاهش را نشان مي دهد. 
كاهش صادرات ايران به عراق درحالي است كه تركيه، 

بيش از ۲۰ ميليارد دالر كاال به عراق صادر مي كند.

پورشه هاي ۸ ميلياردي
و اشتباهات كارشناسي

در حالي كه بسياري از خودروهاي لوكس حذف شده 
از مزايده اخير ام��وال تمليكي مربوط به خودروهاي 
پورشه اس��ت كه ارزش قيمتي آنها حدود ۸ ميليارد 
تومان است، خطاي كارشناسي به عنوان عامل مطرح 
ش��ده اس��ت كه جزييات اين موضوع بايد از س��وي 
مسووالن اين سازمان شفاف شود. مزايده فوق العاده 
سازمان اموال تمليكي براي فروش خودروهايي كه 
از س��ال ۱۳۹۶ در كشور باقي مانده بودند طي هفته 
گذش��ته به پايان رس��يد و برندگان اعالم شدند. در 
اين مزايده يك ه��زار و ۴۰ خودرو ك��ه به مدت پنج 
سال در بنادر و گمركات كش��ور باقي مانده بودند با 
دستور قضايي به فروش رسيد. براساس اعالم سازمان 
ام��وال تمليكي قيمت پايه اي��ن خودروها حدود دو 
هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم با توجه به 
افزايش ۸۵درصدي قيمت ها )با توجه به پيشنهادات 
متقاضيان( به ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان رسيد. نكته 
قابل توجه در خصوص اين مزايده اما خروج ۵۸ خودرو 
از مزايده به دليل مغايرت در اطالعات بود. براس��اس 
پيگيري هاي انجام ش��ده اين خودروها شامل تعداد 
زيادي پورش��ه )ماكان و باكس��تر( و تعدادي خودرو 
BMW بوده است كه ارزش بسيار بااليي نيز داشتند، 
در اين بين مشخص شد كه از ۳۱ خودروي پورشه اي 
كه در نوشهر وجود داش��ته است ۲۷ خودرو به دليل 
مغايرت حذف شدند. سعيد غالمي معاون جمع آوري و 
فروش سازمان اموال تمليكي در پاسخ به سوال تسنيم 
در خصوص اين خودروها گفت: از ۳۱ خودرويي كه در 
مازندران مطرح شده بود، ۲۷ خودرو به دليل مغايرت 
تعداد سيلندر بين خودروهاي ۴سيلندر و ۶سيلندر كه 
در قيمت تأثيرگذار است از مزايده حذف شدند و تنها 
۴ مورد مغايرتي نداشته اند. وي ادامه داد: كارشناسان 
دادگستري كه خودروها را بازديد كرده بودند تعداد 
سيلندرها را به اشتباه ثبت كرده بودند، در نتيجه اين 
اشتباه در پارتي بندي نيز وجود داشت، به همين دليل 
و براي آنكه حقوقي از خريداران و دولت تضييع نشود، 
براس��اس قانون بايد پارتي هاي مورد نظر را باطل 
و در مزايده بعدي مطرح كني��م كه همين اقدام 

از سوي سازمان اموال تمليكي انجام شده است.

استقرار نيروهاي بسيج در 
كارخانجات هنوز اجرايي نشده

دبير فدراسيون صنايع غذايي گفت: گزارشي از مراجعه 
نيروهاي بسيج براي نظارت بر روند توليد به دست ما 
نرسيده و اين پيش��نهاد جهاد كشاورزي بدون برنامه 
اس��ت و به نوعي تخريب نهادهاست چون افرادي كه 
مي خواهند اي��ن كار را انجام بدهند تجرب��ه الزم در 
اين زمينه را ندارند؛ اينجا اين پرسش مطرح است كه 
نيروهاي بس��يج مي خواهند در كارخانه ها چه كاري 
انجام بدهن��د؟ نبايد فراموش كرد كه توليدكنندگان 
اجحاف كننده نيس��تند و به ح��ق مصرف كنندگان 
پايبند هستند. محسن نقاشي در گفت وگو با ايلنا، از 
لغو بخشنامه بزرگ و كوچك شدن لوگو سازمان ملي 
اس��تاندارد خبر داد و افزود: تشكل هاي صنايع غذايي 
براي لغو بخشنامه س��ازمان ملي استاندارد نامه اي به 
ستاد تس��هيل نوشتند و اين ستاد پيگيري رسيدگي 
به اين بخشنامه را برعهده گرفت. وي ادامه داد: ستاد 
تسهيل به سازمان ملي اس��تاندارد ۱۰ روز مهلت داد 
تا مس��تندات قانوني كه بر مبناي آن اين بخشنامه را 
تصويب كرده است ارايه بدهد كه بعد از گذشت ۳ ماه 
ستاد تسهيل جلسه اي را برگزار كرد كه سازمان ملي 
استاندارد در اين جلسه ش��ركت نكرد. نقاشي با بيان 
اينكه كوچك و بزرگ بودن لوگو ارتباطي با بررس��ي 
كيفي��ت ندارد اين در حالي اس��ت كه س��ازمان ملي 
اس��تاندارد ناظر بر كيفيت كاالهاس��ت، تصريح كرد: 
لوگو نمي تواند باعث فريب اذهان شود و مصوبه ثبت 
شركت هاس��ت و ستاد تس��هيل هم با اين بخشنامه 
مخالفت كرد و مقرر ش��د كه ستاد تسهيل مصوبه اي 
ارايه بدهد و بند سازمان ملي استاندارد كه در آن بزرگ 
و كوچك بودن لوگو درج شده را منتفي كند همچنين 
رتبه بندي هايي ك��ه در اين مدت به واس��طه همين 
بخشنامه از واحدهاي توليدي كسر و گواهينامه هاي 
استانداردي كه باطل ش��ده بود دوباره جايگزين و باز 
گردانده ش��ود. دبير فدراسيون صنايع غذايي تصريح 
كرد: تش��كل ها در جلسه ستاد تسهيل از نماينده قوه 
قضاييه درخواست كردند كه نبايد شرايط به گونه اي 
باشد كه هر اداره اي يك بخشنامه اي را صادر كند و بعد 
از مدتي كه وقت مسووالن دولتي گرفته و واحدهاي 
توليدي متضرر ش��دند باطل و لغو شود. به گفته وي؛ 
بخشنامه س��ازمان ملي استاندارد غيرقانوني بوده 
است و بر اس��اس مستندات قانوني طرح نشد. اين 
فعال اقتصادي تاكيد كرد: منطقي اين اس��ت كه 
پيش از تصويب هر بخشنامه اي با تشكل ها و فعاالن 
بخش خصوصي نيز مشورت شود تا شاهد اينگونه 
اتفاق ها نباشيم چرا كه هر ضرر به واحدهاي توليدي 
به نوعي صدمه وارد كردن به سرمايه هاي ملي قلمداد 
مي ش��ود. همچنين درج قيم��ت توليدكننده بر 
محصول آس��يب جدي به واحده��اي توليدي 
وارد كرد و بعد از مدتي لغو شد اما هيچ شخص و 
نهادي جوابگوي ضرر و زيان توليدكنندگان نشد.

۳۶ درصد فرآورده ها 
كم فروشي دارند

مديركل استاندارد استان تهران از توقيف ۱۵۰۰ لوازم 
خانگي تقلبي و بي كيفيت در س��ال جاري خبر داد و 
گفت كه بر اس��اس نتيجه طرح اوزان و مقياس ها ۳۶ 
درصد فرآورده ها در تهران كم فروش��ي داش��تند. به 
گزارش ايس��نا، عباس نوري در نشست خبري با بيان 
اينكه پروانه هر واحدي ك��ه نتواند در ارزيابي انطباق، 
الزامات استاندارد را رعايت كند، ابطال مي شود، گفت: 
بعد از تغيير نظ��ام پرداخت يارانه ه��ا، گزارش هايي 
از كم فروش��ي منتش��ر ش��د و در پي آن طرح اوزان و 
مقياس ها يا سنجش پيش بسته بندي از اوايل تير اجرا 
شد. از آغاز اجراي طرح تا امروز ۱۱۰ واحد توليدي در 
تهران بررسي شده اس��ت. وي با بيان اينكه بخشي از 
نتايج اين بازرسي ها به عنوان نمره منفي در نظر گرفته 
مي شود و در تمديد پروانه ها موثر است، اظهار كرد: اگر 
موردي مشاهده شود كه بحراني باشد، پروانه مستقيم 
ابطال مي شود. نوري با بيان اينكه بر اساس نتايج اين 
طرح تاكنون در اس��تان تهران ۳۶ درصد عدم انطباق 
مشاهده ش��ده، تصريح كرد: معني گزارش اين است 
كه ۳۶ درصد فرآورده ها در تهران كم فروشي داشتند. 
اين رقم در كشور باالي ۴۰ درصد بود. واحدهايي كه 
كم فروشي كنند جريمه مي شوند. البته فعال به خاطر 
اينكه ابتداي طرح اس��ت، جريمه ها با رافت اسالمي 
تعيين شده و رقم آن مبلغ قابل مالحظه اي نيست، اما 
در طرح مرحله به مرحله پيش مي رود و در آينده رقم 
جريمه رقم بااليي خواهد بود. اين مقام مسوول با بيان 
اينكه طرح اوزان به صورت مشترك با سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تعزيرات حكومتي 
در حال اجرا اس��ت، گفت: اگر كااليي داراي استاندارد 
اجباري باشد، مصرف كننده مي تواند براي اطمينان از 
اصالت كاال، عددي كه پايين نشان استاندارد درج شده 
را به ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال كند و اطالعات كاال را دريافت 
كند. مديركل استاندارد استان تهران در ادامه در پاسخ به 
سوال ايسنا درباره بازرسي از آسانسورهاي ساختمان ها، 
اظهار كرد: دريافت پايان كار ساختمان منوط به دريافت 
پروانه استاندارد آسانسورها است. همچنين شركت هاي 
بازرسي ساالنه از اين آسانسورها بازرسي مي كنند. اما 
با توجه به اينكه قبل از سال ۱۳۹۰ استاندارد آسانسور 
اجباري نبوده، در حال تدوين استاندارد براي بازرسي 
از آسانسورهاي قديمي هستيم. در سال جاري ۲۰ هزار 
بازرسي از آسانسورهاي مسكوني انجام شده است. وي 
همچنين در پاسخ به سوال ديگر ايسنا درباره وضعيت 
تقلب در حوزه لوازم خانگي، تصريح كرد: از بهمن سال 
گذشته تاكنون ۱۵۰۰ محصول بي كيفيت در حوزه 
لوازم خانگي توقيف و جمع آوري شده است. همچنين 
برنامه اداره استاندارد اين است كه ۲۵ درصد بازرسي ها 
به حوزه لوازم خانگي اختصاص يابد. به گفته اين مقام 
مس��وول در س��ال جاري ابطال پروانه هاي استاندارد 
واحدهاي متخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل سه 
برابر شده، به نزديك به ۱۰۰۰ مورد رسيده و ۳۳ درصد 

ابطال ها در حوزه صنايع غذايي انجام شده است.

در ۶ ماه نخست امسال تعميرات 
اساسي ۲۶ درصد واگن هاي باري 
كشور در راه آهن اراك انجام شد

سرپرس��ت اداره كل راه آهن اراك گفت: تعميرات 
اساسي ۲۶ درصد واگن هاي باري كشور در مدت ۶ 
ماه نخست امسال در اداره كل راه  آهن اين شهرستان 
انجام شد.  »س��عيد تركي« افزود: سه هزار و ۳۷۸ 
دستگاه واگن باري در ۶ ماه نخست امسال در كشور 
تعميرات اساسي شد كه تعميرات ۸۸۴ دستگاه از 
اين تعداد در اراك انجام شد.  وي ادامه داد: راه آهن 
اراك با تعمير اساسي اين ميزان واگن باري رتبه دوم 
را در اين زمينه در كشور به خود اختصاص داده  است. 
سرپرست اداره كل راه آهن اراك خاطرنشان كرد: 
شركت هاي احيا صنعت، برفره، بينا صنعت و فوالد 
درخشان از ش��ركت هاي فعال در زمينه تعميرات 
اساسي واگن هاي باري در اراك هستند. حوزه راه 
آهن اراك شامل ۵۸۸ كيلومتر خطوط ريلي در پنج 
استان قم، مركزي، لرستان، همدان و كرمانشاه است 

كه ۲۱ ايستگاه را تحت پوشش دارد.

وزارت صمت منتشر كرد

ليست جديد ممنوعه هاي وارداتي ۱۴۰۱

بازوي پژوهشي مجلس با وجود ۱۰۰منطقه آزاد و ويژه اقتصادي اعالم كرد

شكست اهداف در راه اندازي مناطق آزاد 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه طي ۲۹س��ال 
گذش��ته نزديك به ۱۰۰منطقه آزاد و ويژه اقتصادي در 
كشور تصويب شده، عوامل شكست اين مناطق را اعالم 
كرد و گزارش داده كه مبناي اصلي فعاليت اقتصادي در 
مناطق يادشده بر واردات به جاي صادرات، زمين  فروشي 
و بهره مندي از امتيازات و معافيت ها گذاشته شده است. 
اين نهاد تحقيقاتي مي گويد: در فاصله سال هاي ۱۳۷۲ تا 
۱۴۰۰ نزديك به ۱۰۰منطقه آزاد و ويژه اقتصادي شامل 
۱۶منطقه آزاد تجاري و صنعتي و حدود ۸۱منطقه ويژه 
اقتصادي ايجاد ش��ده. هدف ايجاد مناط��ق آزاد، انتقال 
فناوري پيش��رفته، گسترش و تس��هيل توليد، صادرات 
كاالها و خدم��ات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي 
خارجي بوده و براساس قانون قرار بوده با ايجاد اين مناطق 
اهدافي چون تس��ريع در امور زيربنايي، عمران و آباداني، 
رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد 
عمومي، ايجاد اش��تغال س��الم و مولد، تنظيم بازار كار و 
كاال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و 
صادرات كاالهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي 

محقق شود. بازوي تحقيقاتي مجلس اعالم كرده است: 
عملكرد مناطق آزاد ايران در مقايسه با ساير مناطق آزاد 
موفق جهان و حتي در مقايسه با شاخص هاي عملكردي 
در س��رزمين اصلي از وضعيت مطلوب برخوردار نبوده و 
فاصله زيادي با اهداف تعيين ش��ده دارند. سهم مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي از كل صادرات غيرنفي ايران حدود 
يك درص��د، از ميزان توليد حدود ي��ك درصد، از حيث 
تعداد واحدهاي توليدي فعال كمتر از ۳درصد و از حيث 
جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حدود ۱۰درصد 
و از اشغال زايي كل كشور هم حدود ۴درصد است. مركز 
پژوهش هاي مجلس فاش مي س��ازد مي��زان واردات در 
مناطق آزاد حدود ۲برابر ص��ادرات كاال از اين مناطق به 
خارج كش��ور بوده درحالي كه وسعت مناطق آزاد بيش 
از ۳برابر وسعت شهرك ها و نواحي صنعتي كشور است 
اما ميزان اش��تغال در ش��هرهاي صنعتي بيش از ۳برابر 
اشتغال در مناطق آزاد برآورد مي شود. پژوهشگران مركز 
پژوهش هاي مجلس مي گويند: دليل عدم تحقق اهداف 
قانونگذار از ايجاد مناطق آزاد در ايران ريش��ه در عوامل 

متعدد دارد كه ازجمل��ه مي توان به اعطاي غيرهدفمند 
معافيت ها و امتيازات، وابس��تگي مناب��ع درآمدي اين 
مناطق به واردات كاال و فروش زمين، نبود زيرساخت هاي 
متناسب با اهداف مولد، تعيين نامناسب وسعت و مكان يابي 
غيردقي��ق مناط��ق آزاد و عدم تمركز مناطق يادش��ده 
بر وظايف تخصصي اش��اره كرد. آنها هش��دار مي دهند 
درصورت افزايش تعداد مناطق آزاد بدون آسيب شناسي 
و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت كارنامه ۲۹س��اله اين 
مناطق، نتيجه همان است كه تاكنون مشاهده  شده است. 
دولت سيزدهم ۳اليحه جداگانه براي ايجاد مناطق آزاد 
تجاري و صنعتي در س��رخس، دوغارون و مازندران به 
مجلس ارايه داده كه ۲۹خرداد امسال اعالم وصول شده 
اما حاال مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: متن اليحه 
پيشنهادي دولت نس��بت به ايرادها و ابهام هاي شوراي 
نگهبان، مغايرت هاي اعالم ش��ده از س��وي هيات عالي 
نظارت و اصالحات مورد نظر كميسيون اقتصادي مجلس 
در جلسه ۱۶شهريور سال گذشته بي توجه بوده و هيچ 
اصالحاتي براي رفع ابهام در اليحه دولت صورت نگرفته 

اس��ت. ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از يك سيكل 
معيوب در اقتصاد ايران به ويژه طرح هاي عمراني بر مبناي 
جا بنداز، راه بنداز، رنج مي برد به گونه اي كه فش��ارهاي 
منطقه اي و بخش��ي گرايي باعث مي ش��ود منابع مالي 
سنگيني صرف طرح هايي شود كه توجيه اقتصادي ندارند 
و حاال همين قاعده درخصوص مطالبه حداكثري ايجاد 
مناطق آزاد و ويژه هم در دولت و هم مجلس مش��اهده 
مي ش��ود. مركز پژوهش هاي مجلس با صراحت اليحه 
حديد دولت براي ايجاد منطق��ه آزاد تجاري و صنعتي 
مازندران را رد كرده و با بي��ان اينكه تصويب اين اليحه 
مناسب ارزيابي نمي شود، مي گويد: به رغم درخواست هاي 
مك��رر به منظور ايجاد و افزايش وس��عت مناطق آزاد در 
كشور، برنامه جامع و راهبردي درخصوص تعداد و وسعت 
مناطق مورد نياز كشور، ماموريت و جايگاه اين مناطق در 
پيشرفت اقتصادي ايران وجود ندارد و به دليل عملكرد نه 
چندان مطلوب اين مناطق، مشخص نيست دومينوي 
افزايش اين مناطق چه زماني متوقف و كشور چه زماني 

از مزاياي مناطق موجود بهره مند خواهد شد؟

چرا تسهيالت بانكي به رونق توليد منجر نمي شود؟
تورم موجب شده صنايع كشور براي تأمين مالي، دست 
به دامان بانك ها ش��وند؛ اما از يك س��و بانك ه��ا قادر به 
پاسخگويي همه درخواست ها نيس��تند و از سوي ديگر 
واحدهاي توليدي با تداوم تورم به بدهكاران بزرگ بانكي 
تبديل مي شوند. يكي از اصلي ترين چالش هاي حوزه توليد 
و صنعت، موضوع تأمين س��رمايه در گردش است؛ حتي 
آن طور كه رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي مي گويد اين موضوع از مهم ترين داليل تعطيلي 
صنايع در كشور محسوب مي شود. دراين بين شبكه بانكي 
همواره به عنوان راهكاري براي تأمين مالي توليد و صنعت 
در كشور مورد تأكيد قرار گرفته است؛ در واقع واحدهاي 
توليدي و صنعتي )س��واي از تقاضاهاي سوداگرايانه( كه 
طي سال هاي گذشته زير فشار تورم، با افزايش هزينه هاي 
توليد و در اغلب موارد با س��ركوب قيمتي مواجه شده اند، 

براي دستيابي به سرمايه در گردش دست به دامان بانك ها 
مي شوند. بررسي آخرين وضعيت تسهيالت دهي شبكه 
بانكي )برنامه توليد و اش��تغال در قالب طرح تبصره ۱۸( 
حوزه توليد و صنعت نشان مي دهد كه تا پايان تيرماه سال 
جاري از مجموع ۷ هزار و ۸۳ درخواست تسهيالت كه از 
سوي بنگاه هاي كوچك و متوسط به شبكه بانكي ارسال 
ش��ده، تنها هزار و ۸۳۵ مورد به بانك ها معرفي شده اند و 
۶۰۷ مورد نيز تسهيالت دريافت كرده اند. دراين بين رقم 
درخواس��تي واحدهاي صنعتي بيش از ۱۵ هزار ميليارد 
تومان بود كه ش��بكه بانكي توانسته است فقط رقمي در 
حدود ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بپردازد. به اين ترتيب 
شبكه بانكي فقط به يك س��وم از درخواست هاي صادره 
براي دريافت تسهيالت پاس��خ مثبت داده است؛ در واقع 
ميان ميزان تقاضا براي دريافت تس��هيالت و تسهيالت 

پرداخت شده، شكاف حدوداً ۱۰ هزار ميليارد توماني وجود 
دارد. نكته قابل توجه اين است كه همان گونه كه مسووالن 
مختلف به ويژه در بخش خصوصي تأكيد مي كنند، دولت 
بايد اولويت نخست خود را كاهش نرخ تورم قرار دهد چراكه 
هرچقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان ميزان نيز صنايع 
در بخش هاي مختلف به ويژه در استخدام نيروي كار، هزينه 
خريد مواد اوليه و موجودي مواد اوليه در تنگنا قرار مي گيرند 
و همين مساله موجب افزايش تمايل اين بخش به دريافت 
تسهيالت بيشتر مي شود. اين در حالي است كه شبكه بانكي 
به دليل چالش هاي فراواني كه دارد نمي تواند به عنوان ابزار 
قابل اعتمادي براي رفع نيازهاي صنعت و توليد نقش آفريني 
كند؛ موضوعي كه موجب مي شود صنعت كشور در يك 
دور باطلي بيفتد كه ازيك طرف نياز به سرمايه در گردش 
دارد و از طرف ديگر نمي تواند اين نياز خود را برطرف كند. 

همچنين عالوه بر مس��اله ياد شده، بسياري از واحدهاي 
توليدي با توجه به تورم موجود و شرايطي كه دارند، توان 
بازپرداخت تسهيالت دريافتي را ندارند كه همين امر موجب 
افزايش معوقات بانكي و جريمه هاي سرس��ام آور روزانه 
مي شود. بر همين اساس، وابستگي صنايع به تسهيالت 
بانكي برخالف تصور مسووالن، نه تنها منجر به بازگشت 
رونق به اين بخش نمي ش��ود بلكه هم موجب بدهكار 
شدن واحدهاي توليدي و از آن طرف فريز شدن منابع 
شبكه بانكي مي شود و هم ركود را در اين بخش عميق تر 
مي كند.بنابراين همانطور كه تأكيد شد، دولت بايد تمام 
توان خود را در جهت كاهش نرخ تورم و رقابتي و بهره ور 
كردن صنايع كش��ور قرار دهد زيرا در غير اين صورت، 
ستون فقرات اقتصاد كشور درگير ركود و بدهي هايي 

مي شود كه تبعات سختي را به همراه خواهد داشت.
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خبرروز

آمادگي تهراني ها براي مواجهه با مخاطرات فقط ۱۰ درصد است
مديرعامل جمعيت هالل احمر اس��تان تهران گفت: براساس آخرين تحقيقات انجام ش��ده، آمادگي شهروندان تهراني براي مواجهه با 
مخاطرات طبيعي كمتر از ۱۰ درصد اس��ت. شاهين فتحي اظهار كرد: حوادث پيرامون ما نش��ان داد، اگر مردم آمادگي داشته باشند، 
بزرگ ترين اقدامات را انجام مي دهند. در سيل هاي تابستان تهران، اگر مردم به پناه گيري صحيح در مواجهه با سيالب آشنا بودند، تلفات 
جاني اتفاق نمي افتاد. او ادامه داد: در دهه ۹۰ پژوهش��ي به سفارش فدراسيون جمعيت هاي ملي صليب سرخ و هالل احمر انجام داديم 
و متاسفانه نشان داد كه شهروندان تهراني مخاطرات پيرامون خود را نمي شناسند و آماده مواجهه با مخاطرات نيستند. تهران بيش از ۸ 
ميليون جمعيت ساكن ثابت دارد و آموزش همگي آنها كار بسيار سنگيني است. بنابراين مساله شعار »هر خانواده يك امدادگر« شكل گرفت.

رويداد

نايب رييس انجمن پريودونتولوژي ايران با بيان اينكه 
هزينه دندانپزش��كي با درآمد مردم انطباق ندارد، 
گفت: ش��يوع بي دنداني در كشور حدود ۶۰ درصد 
اس��ت و مردم در س��نين جواني به دليل ناتواني در 
تامين هزينه هاي درمان هاي دندانپزشكي مجبور به 
كشيدن دندان هاي خود مي شوند. حسن سمياري 
افزود: امروزه درمان هاي دندانپزشكي شايد اولويت 
اصلي هزينه هاي مردم نباشد. اگر چه دردهاي شديد 
دنداني كه يك فوريت محس��وب مي شود نيازمند 
مداخالت درماني سريع و پرهزينه است ولي مردم 
براي درمان مش��كالت دنداني خ��ود اولويت قائل 
نمي شوند و ش��ايد در اغلب موارد نسبت به درمان 
بي تفاوتي مي كنند.رييس دانشكده دندانپزشكي 
دانش��گاه علوم پزش��كي ايران با بي��ان اينكه حتي 
تعرفه هاي دندانپزشكي مراكز دولتي افزايش يافته 
و در مواردي مانند جرمگيري كه نقش پيشگيري 
در برخي بيماري هاي لثه و پوسيدگي ها دارد بيشتر 
شده است، اظهار داشت: همين مبالغ كه بخش قابل 
توجهي از درآمد خانواده است، باعث اجتناب مردم 
از جرم گيري هاي ضروري دن��دان در صورت لزوم 
خواهد شد. سمياري گفت: بايد درمان هاي ترميمي 
و پر كردن پوسيدگي ها اولويت بيشتري نسبت به 
عصب كشي داشته باشد، بگونه اي كه مردم بتوانند 
در اولين فرصت به رف��ع آن بپردازند و نگذارند كه 
 كار دندان ب��ه درمان هاي پيچيده و گرانتر از جمله 
عصب كشي و ايمپلنت برسد. او تصريح كرد: اگرچه 
هزينه زندگي در همه ابعاد باال رفته است و با درآمدها 
تطابق ندارد ولي خوش��بختانه هزينه هاي درمان 
مطابق تورم و گراني ها افزايش نيافته است، چون در 
 غير اين صورت هزينه هاي دندانپزشكي براي مردم 

سرسام آور و غيرقابل تصور بود.

   پيشگيري از ابتال به پوسيدگي دندان
سمياري با بيان اينكه مهم ترين و نخستين توصيه 
به مردم، پيشگيري از ابتال به پوسيدگي هاي دنداني 
و بيماري هاي لثه با مراقبت هاي بهداشتي، ويزيت 
مكرر و منظم دندانپزش��كي، اس��تفاده از مسواك 
و نخ دندان به عنوان نخس��تين گام پيش��گيري و 
راهكاري ارزان محسوب مي شود كه بايد در جامعه 
و بين خانواده ها نهادينه ش��ود، تاكيد كرد: همين 
نكات پيش��گيرانه نيز در مبان��ي و اصول آموزش 
دانش��جويان دندانپزشكي سراس��ر كشور مطرح 
و مورد توجه اس��ت.دبير اجرايي بيست و يكمين 
كنگره بين المللي انجم��ن پريودونتولوژي ايران، 
گفت: از همين االن بايد برنامه ريزي كرد تا حداقل 
براي چشم اندازي۱۰ س��اله بتوان شرايطي ايجاد 
نمود كه مردم كشور در سنين سالمندي از فقدان 
دندان رنج نبرند. س��مياري اظهار داشت: اگر چه 
گروه هاي هدف مانن��د كودكان و دانش آموزان در 
برنامه هاي كشوري نظام سالمت بصورت رايگان 

مورد توجه قرار دارند، اما اين كافي نيس��ت و بايد 
دامنه خدمات به همه گروه هاي سني افزايش يابد.

   تقويت خدمات بيمه اي 
بهترين گزينه كمك به مردم 

دكتر س��مياري با تاكيد بر اينكه مهم ترين دغدغه 
مردم درمان است و در سبد هزينه اي زندگي، بخش 
عمده اي به خود اختصاص مي ده��د تصريح كرد: 
تقويت بيمه خدمات دندانپزشكي موجب آرامش 
خاطر و كاهش آالم هموطنان مي گردد و شايد بتوان 
گفت كه تقويت خدمات بيمه اي در دندانپزش��كي 

بهترين گزينه كمك به عموم مردم است.
رييس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
ايران، گفت: درمان در مراحل اوليه بسيار ساده تر 
و ارزان ت��ر خواهد بود ولي گاه��ي اوقات نگراني از 
هزينه هاي باالي دندانپزشكي مردم را در شرايطي 
قرار مي دهد كه ب��ه دنبال درمان نرون��د تا اينكه 
زماني به فكر درم��ان بيفتند كه ديگر خيلي ديريا 
پيچيده و پرهزينه تر شده است. دكتر سمياري با 
اشاره به اينكه انتظار داريم دولت، مجلس و تمامي 
برنامه ريزان و دس��ت اندركاران با تقويت خدمات 
بيمه اي به فكر م��ردم باش��ند و برنامه ريزي الزم 
را انج��ام دهند، افزود: بر اس��اس آمار هاي موجود 
حدود ۹۰درصد خدمات دندانپزشكي توسط بخش 
خصوصي و تنها ۱۰ درصد خدمات توس��ط بخش 
دولتي ارايه مي گردد، لذا مديريت بخش خصوصي 

را بايد به بخش خصوصي واگذار كرد تا مردم بتوانند 
با انتخاب خود به مناس��ب ترين مركز مراجعه و از 
بهترين خدمات توافقي بهره ببرند؛ محدود كردن 
بخش خصوصي مي تواند صدمات جبران ناپذيري 
به كيفيت خدمات درماني واردكند.او با بيان اينكه 
بيست و يكمين كنگره انجمن پريودونتولوژي ايران 
امس��ال ۲۶تا۲۹ مهرم��اه ۱۴۰۱ در تهران برگزار 
خواهد شد، افزود: نزديك به سي ماه براي برگزاري 
اين كنگره كه به دليل اپيدمي كرونا متوقف شده 

بود، انتظار و تالش صرف شده است.
س��مياري گفت: بيش از يكصد نفر سخنران براي 
كنگره امس��ال اع��الم آمادگي كردند ك��ه از اين 
تعداد هفت نفر سخنران از كشورهاي مختلف دنيا 
ميهمان انجمن پريودونتولوژي ايران خواهند بود. 
دبير اجرايي بيس��ت و يكمين كنگره بين المللي 
انجمن پريودونتولوژي ايران ب��ا بيان اينكه تعداد 
۱۵ ميزگرد پرس��ش و پاس��خ با موضوعات مهم و 
طرح درمان هاي مختلف و نوين توس��ط بزرگان و 
خبرگان اين رشته در اين كنگره در نظر گرفته شده 
اس��ت، افزود: پيش كنگره با موضوع بيماري هاي 
بافت نرم دهان و دندان، توسط سخنرانان داخلي 
و خارجي برپا خواهد ش��د؛ روزهاي بعد با موضوع 
پريو و پريوايمپلنت مطالب علمي ارايه خواهد شد و 
محور اصلي سخنراني ها در روزهاي پاياني كنگره 
پيرامون باز سازي استخوان و بافت نرم، همچنين 

بازسازي ترميمي و زيبايي خواهد بود.

كشيدن دندان ارزان ترين روش درمان
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

چرا و چگونه نااميد مي شويم
با اين حال، مواجهه مداوم با انتظارات برآورده 
نش��ده و فقدان راهكارهاي مقابله اي مناسب 
براي مواجهه با نااميدي، ممكن است سالمت 
احساس��ي و جس��مي فرد را تهدي��د كرده و 
منجر ب��ه عالئم و عوارضي مانند افس��ردگي، 
عصبانيت، بي تفاوتي، انكار و ترس ش��ود.بايد 
بدانيد درصد بروز مشكالت جسمي و احساسي 
مختل��ف، در افرادي كه با احس��اس نااميدي 
دس��ت وپنجه نرم مي كنند، باالتر است. بروز 
مشكالتي مانند س��ردرد، مشكالت گوارشي، 
كف دس��ت مرطوب و تعريق زي��اد، در افراد 
دچار احس��اس نااميدي بيش��تر رخ مي دهد. 
احساس نااميدي براي مدت طوالني، مي تواند 
به اخت��الالت استرس��ي مزمن ختم ش��ود.  
مهم ترين نكته در درمان نااميدي، ريشه يابي 
علت نااميدي است. يكي از روش هاي درمان 
نااميدي، تكنيك تحمل پريش��اني است. اين 
روش برگرفت��ه از برخي از اصول روان درماني 
ش��ناختي-رفتاري اس��ت. اين روش درماني 
همراه ب��ا رفتار درماني ديالكتيك��ي، در ابتدا 
براي درمان اختالل شخصيت مرزي ابداع شد، 
اما امروزه براي كنترل احساسات نيز استفاده 
مي شود. تحمل پريشاني، يك مهارت رفتاري 
و به معن��اي توانايي فرد براي ايس��تادگي در 
برابر ناراحتي ها و اتفاقات ناخوش��ايند است. 
همچنين نااميدي مي توانديكي از عالئم اصلي 
ابتال به افسردگي يا ساير بيماري ها و اختالالت 
رواني باش��د. در اين موارد، مهم ترين اصل در 
درمان نااميدي، درمان بيماري زمينه اي است. 
به هر حال زماني ك��ه انتظاراتمان در زندگي 
تحقق نمي يابد، ناخودآگاه احساس نااميدي 
مي كنيم. احساس نااميدي كردن چيز عجيبي 
نيس��ت، تنها بايد بياموزيم ك��ه چطور با اين 
احساس كنار بياييم. يك روان شناس با تجربه 
و ماهر مي تواند در كنار آمدن با اين احس��اس 
و هر احساس ناخوش��ايند ديگربه شما كمك 
كند. با مديريت اين احساسات زندگي موفق و 

ثبات روحي را تجربه خواهيد كرد.

جدال  يارانه و تورم
 حتي ركوردش��كني كرده اس��ت و اين واضح 
خواهد ب��ود كه در ص��ورت ت��داوم اين روند 
تورمي، به زودي يارانه فعلي نيز به سرنوش��ت 
يارانه دولت دهم دچار خواهد ش��د. در چنين 
شرايطي راهكار كوتاه مدت، غيرنقدي كردن 
يارانه و راهكار بلندمدت خش��كاندن ريش��ه 
عوام��ل تاثيرگذار ب��ر تورم در اقتص��اد ايران 
خواهد بود و بايد ديد كه دولت س��يزدهم آيا 
اساسا به دنبال اجراي اين سياست ها خواهد 
رفت يا همچنان در بر همان پاشنه مي چرخد.

چشم انتظاري كارگران وبازنشستگان به پرداخت ديون دولت به صندوق ها

باز هم كارگران و بازنشستگان ضرر مي كنند

افزايش حقوق از الزام تا پيشنهاد

تعادل|
 پاييز و زمستان هر س��ال، زمان تدوين و 
بررسي اليحه بودجه س��ال آينده است؛ 
هر سال دولت با توجه به خواسته ها و توانايي هاي خود، 
بندهاي اليحه بودجه سال آينده را تدوين مي كند و آن 
را در اختيار مجلس قرار مي دهد؛ نمايندگان نيز با كمي 
جرح و تعديل و دستكاري، معموالً همان زيرساخت هاي 
اصلي اليحه بودجه تقديمي دولت را به تصويب مي رسانند.

تمام اعتبارات دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي دولتي 
و عمومي و همچنين معيش��ت و وضعيت نيروهاي 
انس��اني زيرمجموعه دولت، در قانون بودجه مصوب 
مجلس تعيين تكليف مي ش��ود. سرنوشت كارگران 
شاغل و بازنشسته نيز به شيوه هاي مختلف - مستقيم 

يا غيرمستقيم- به قانون بودجه ساالنه بستگي دارد.

    تعيين سرنوشت كارگران
در قانون بودجه ساالنه

ب��راي نمون��ه، در قانون بودج��ه ۱۴۰۱، فق��ط ۹۰ هزار 
ميليارد تومان ب��راي پرداخت بدهي دولت به س��ازمان 
تامين اجتماعي در نظر گرفته شده بود؛ اين اعتبار در بند 
»واو« تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ پيش بيني شده بود؛ 
با اين حال، اين بند از قان��ون صرفنظر از كافي نبودن آن 
در شرايطي كه تا پايان سال گذشته بدهي انباشته دولت 
به سازمان تامين اجتماعي به بيش از ۴۳۰ هزار ميليارد 
تومان رسيده بود، ضمانت اجرايي محكمي نداشت؛ حتي 
زمان بندي اين پرداخت نيز توسط نمايندگان مجلس در 
قانون بودجه گنجانده نشده بود؛ تنها دولت مكلف شده بود 
كاماًل »به دلخواه« ۹۰ هزار ميليارد تومان از بدهي خود را 
به سازمان تامين اجتماعي در طول سال ۱۴۰۱ بپردازد و 
در نهايت ضمان و تضمين نداشتن منجر به اين شده كه تا 
پايان هفتمين ماه از سال، يك ريال از همين۹۰ هزار ميليارد 
توماِن ناچيز به حساب تامين اجتماعي واريز نشود؛ كه اگر 
در قانون بودجه زمان بندي منظم و درستي وجود داشت و 
دولت موظف مي شد و حداقل يك سوم يا يك چهارم از اين 
مبلغ را تا پايان بهار مي پرداخت، بخش عمده اي از مشكالت 

بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان حل مي شد.

    گره خوردن سرنوشت كارگران
به قوانين بودجه ساالنه

اين تنها بخشي از مسائل مبتالبه كارگران در قوانين بودجه 
ساالنه است؛ مساله ديگر، تصميم دولت براي درصد افزايش 
حقوق است كه هر سال در بندهاي اليحه بودجه گنجانده 
مي شود؛ رقمي كه دولت براي افزايش حقوق نيروي انساني 
شاغل و بازنشسته در نظر مي گيرد، براي كارمندان دولت 
الزامي و براي كارگران مصوب شوراي عالي كار و به طريق 
اولي بازنشستگان كارگري، يك پيشنهاد است كه البته 
دولت با همين رقِم مندرج در قانون بودجه به عنوان يك 
ضلع مثلث سه جانبه گرايي به جلسات شوراي عالي كار 
مي آيد. بنابراي��ن رقم افزايش حقوق قانون بودجه، نقش 
تاثيرگذاري در پايه چانه زني هاي مزدي كارگران دارد؛ رقم 
افزايش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۱۰ درصد بود و 
دولت به استناد همين ده درصد با افزايش عادالنه حقوق 
كارگران شاغل و بازنشسته مخالفت كرد )بازنشستگان 
شش ماه منتظر ماندند تا مصوبه شوراي عالي كار به آنها 
تسري يابد( و باز با استناد به همين ده درصد، دولت مدعي 
شد كه كارگران دولت نيز بايد فقط ده درصد افزايش حقوق 
داشته باشند؛ كار به درازا كشيد و در نهايت با باز شدن پاي 
هيات تطبيق قوانين مجلس به ماجرا و رايزني هاي طوالني، 
مشكل بازنشستگان كارگري و كارگران دولت بعد از چند 
ماه انتظار حل شد. با اين حساب، سرنوشت كارگران همه 
جوره به قوانين بودجه س��االنه گره خورده است؛ از يك 
طرف سازمان تامين اجتماعي و پرداخت بدهي هاي آن 
است، از سوي ديگر، افزايش حقوق پيشنهادي دولت قرار 
دارد و در سطحي فراتر از همه اينها، ميزان تامين اعتبار 
براي انجام وظايف حاكميتي دولت از جمله تامين مسكن، 
آموزش و درمان، حايز اهميت اس��ت. دولت چقدر براي 
اجراي اصل ۳۱ قانون اساسي )تامين مسكن مناسب(، 
اصل ۲۹ )تامين بيمه و درمان براي عموم مردم( و اصل ۳۰ 

)آموزش رايگان همگاني( قرار است هزينه كند؟

    كارگران در زمان تنظيم بودجه 
مطالبه گري كنند

نادر مرادي )فعال صنفي كارگران و بازنشستگان( با بيان 

اينكه اگر كارگران هنگام تنظيم و تدوين اليحه بودجه 
مطالبه گري نكنند و ساكت بنشينند، بعد از اينكه بودجه 
به مجلس رفت و در مرحله بعد وقتي مصوب شد، ديگر 
دست شان به جايي بند نيست؛ مي گويد: هرچه از دولت 
اعتبار و نقدينگي مي خواهيم بايد در قانون بودجه ساالنه 
گنجانده شود؛ سرنوشت يك ساِل كارگران به بندهاي 
قانون بودجه ربط دارد؛ بيش از نيمي از جمعيت كشور 
جامعه كارگران شاغل و بازنشسته هستند بنابراين بودجه 
س��االنه و بندهاي آن بيش از همه ب��ه كارگران مربوط 
مي شود. او اضافه مي كند: اگر در زمان تدوين اليحه بودجه 
مطالبه گري كنيم، دولت مكلف مي شود اعتبار مناسب 
براي پرداخت بدهي خود به س��ازمان تامين اجتماعي 
اختصاص ده��د؛ در مرحله بعد، وقتي اليحه به مجلس 
مي رود، بايد مطالبه گ��ري را ادامه دهيم تا بودجه كافي 
اختصاص يابد ضمن اينكه پرداخت آن ضمانت اجرايي 
داشته باشد و از زمانبندي محكم و شفاف برخوردار شود؛ 
غير اين باشد بايستي مانند امسال ماه ها منتظر بمانيم تا 
دولت هر زمان كه به صرافت افتاد، التفات كند و به تكليف 
قانوني خود در قبال سازمان عمل نمايد؛ االن هفت ماه 
است كه خبري از پرداخت نيست! به گفته او، اگر كارگران 
در مس��ير تنظيم و تدوين اليحه بودجه به اندازه كافي 
كنشگري و مطالبه گري كنند، س��ال آينده نبايد براي 
دريافت حقوق قانوني و مزدي خود ماه ها منتظر بمانند و 
بالتكليفي بكشند؛ بنابراين بهتر است كه در همين مرحله، 
از س��ازمان برنامه و بودجه و بودجه ريزان دولت با قدرت 
درخواست كنند تا منافع قانوني بيش از نيمي از جمعيت 
كشور در اليحه بودجه منظور شود. مرادي، تامين مسكن، 
تامين درمان راي��گان، افزايش چتر بيمه و تخصيص 
اعتبار براي اجراي سياست هاي ابالغي تامين اجتماعي 
را از ديگر مطالبات اصلي طبقه كارگر مي داند كه بايد 
نقدينگي مورد نياز براي اين بندها در اليحه بودجه در 
نظر گرفته شود؛ غير از اين باشد، معيشت كارگران در 

سال آينده بدتر از سال جاري خواهد بود.

    سهم كارگران از خزانه منظور شود
بدون ترديد بودجه ريزان نبايد منافع قانوني بيش از ۴۳ 

ميليون نفر از جمعيت كش��ور را در تخصيص اعتبارات 
دولتي ناديده بگيرند؛ بودجه ساالنه، نحوه هزينه كرد خزانه 
بيت المال را تعيين مي كند و چه كسي اليق تر و مستحق تر 

از طبقه كارگر تا از خزانه سهم مناسب داشته باشد؟

    مصائب تاخير در پرداخت
از سوي ديگرهجدهم مهرماه، در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي، رييس دولت گفت: رد ديون دولت به تامين 
اجتماعي س��رعت مي يابد. در همان نشس��ت، ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت با بررسي موضوع رد ديون 
دولت به سازمان تامين اجتماعي مقرر كرد در اجراي 
تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، اقدامات 
الزم براي پرداخت اين بدهي ها انجام شود.مبلغي كه در 
بند )واو( تبصره ۲ قانون بودج��ه ۱۴۰۱ براي رد ديون 
دولت ب��ه تامين اجتماعي در نظر گرفته ش��ده، فقط 
۹۰ هزار ميليارد تومان اس��ت، به عبارت دقيق، كمتر 
از يك چهارم كل بدهي دولت به اين س��ازمان ابربيمه 
گر. با گذشت نيمي از سال، حتي هزار ميليارد تومان از 
اين۹۰هزار ميليارد تومان به سازمان تفويض نشده است. 

    مديران سازمان بايد مطالبه گري كنند
اينها همه ضررهاي انباش��ته اي اس��ت ك��ه تاخير در 

پرداخت بدهي متوجه تامين اجتماعي و بيمه شدگان 
آن كرده است؛ به گفته حسن صادقي )رييس اتحاديه 
پيشكسوتان جامعه كارگري(، مديران راس هرم تامين 
اجتماعي همگي دولتي و منصوب دولت هستند و به 
همين دليل است كه در مقام دفاع از منافع بيمه شدگان 
و سازمان برنمي آيند؛ كار اين مديران بايد مطالبه گري از 
دولت مي بود تا در ماه هاي گذشته ۹۰ هزار ميليارد تومان 
به سازمان پرداخت مي ش��د.او تاكيد مي كند: برآورده 
شدن مطالبات بازنشستگان از سازمان، به تاديه مطالبات 
سازمان از دولت گره خورده است و مديران سازمان بايد 
فشار را آن طرف بگذارند يعني با قدرت از دولت بخواهند 
كه بدهي خود را سر وقت و با كيفيت مناسب بپردازد تا 
اين سمت، فشار مضاعف به بازنشستگان و بيمه شدگان 
كم درآمد وارد نيايد. گذشته از همه اينها، امروز سوال 
اين است كه با دستور رييس جمهور براي فراهم شدن 
مقدمات اجراي رد ديون، واقعًا چه زماني اين۹۰ هزار 
ميليارد تومان به دس��ت س��ازمان تامين اجتماعي 
مي رس��د؛ امروز عالوه بر لزوم پرداخت معوقات پنج 
ماهه بازنشس��تگان كارگري، معض��ل دارو و درمان 
بيمه شدگان هر روز بغرنج تر مي شود؛ از سوي ديگر، 
با نزديك شدن به پايان سال، بحث پرداخت عيدي 
بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران كارگري پيش 

مي آيد؛ پرداختي كه اگر باز دولت تعلل كند و اگر باز 
مديران سازمان نخواهند از دولت مطالبه گري موثر 

داشته باشند، مي تواند به يك معضل بدل شود.

    »عيدي كارگري«
يك مطالبه جدي است

سيداحمد حسيني )بازنشسته كارگري اهواز( در اين رابطه 
مي گوي��د: پرداخت عيدي كارگري يك��ي از اصلي ترين 
مطالبات بازنشستگان از سازمان تامين اجتماعي است؛ 
سال هاس��ت كه بر خالف قانون به كارگران بازنشس��ته 
عيدي كارمن��دي مي پردازند؛ فردي كه س��ال ها كارگر 
بوده و براس��اس قانون عي��دي كارگري گرفت��ه چرا در 
زمان بازنشس��تگي بايد عيدي كارمندي بگيرد؛ مگر ما 
بازنشس��تگان كارگري از تمام مزايا و امكانات كارمندان 
بازنشسته برخورداريم كه به ما عيدي كارمندي مي دهند؛ 
تنها وام هايي كه به آنها مي پردازند را در نظر بگيريد؛ سطح 
مستمري آنها را حساب كنيد؛ ناعادالنه است كه عيدي 
ما برابر كارمندان دولت باشد. او اضافه مي كند: مطالبه ما 
پرداخت عيدي كارگري است؛ بنابراين دولت بايد در همين 
يكي دو ماه، ۹۰ هزار ميليارد تومان را به سازمان بپردازد تا 
سازمان بهانه اي براي نبودن نقدينگي نداشته باشد و مجاب 

شود؛ توقع داريم امسال عيدي ما را كارگري بپردازند.

گزارش

افزايش ترك تحصيلي ها در سال هاي گذشته
رييس س��ازمان م��دارس و مراك��ز غيردولتي و 
توسعه مشاركت هاي مردمي گفت: در سال هاي 
گذش��ته آس��يب هاي جدي به حوزه آموزش و 
مسائل پرورشي و تربيتي دانش آموزان وارد شد، 
به طوري كه هم  نابرابري آموزش��ي شكل گرفت 
و آمار ت��رك تحصيل و بازمان��دگان از تحصيل 
افزايش يافت، حتي آس��يب هاي رواني و روحي 
ب��ر دانش آم��وزان و خانواده  ها وارد ش��د ولي با 
تمهيدات صورت گرفته توانستيم امسال شاهد 
حضور دانش آم��وزان در كالس درس باش��يم. 
احمد محمودزاده با بيان اينكه نيروي انساني در 
اسناد باالدس��تي و در بيانيه گام دوم انقالب به 
عنوان مهم ترين سرمايه كشور نام برده مي شود، 
گفت: تربيت نيروي انس��اني آم��وزش ديده به 
عنوان مهم ترين رس��الت آم��وزش و پرورش به 
شمار مي رود و در كش��ور ما هم بر اساس اسناد 
باالدستي، سند تحول بنيادين و بيانيه گام دوم 
انقالب اصلي  ترين عامل خودسازي، جامعه سازي 
و تمدن سازي نيروي انساني محسوب مي شود. 
او ادامه داد: در س��ال هاي گذش��ته آسيب هاي 
جدي به ح��وزه آموزش و مس��ائل پرورش��ي و 
تربيت��ي دانش آم��وزان وارد ش��د، به طوري كه 
هم  نابرابري آموزشي ش��كل گرفت و آمار ترك 
تحصيل و بازمان��دگان از تحصيل افزايش يافت، 

حتي آسيب هاي رواني و روحي بر دانش آموزان و 
خانواده  ها وارد شد ولي با تمهيدات صورت گرفته 
توانستيم امسال ش��اهد حضور دانش آموزان در 
كالس درس باش��يم.محمودزاده گفت: مدارس 
غيردولت��ي ب��ا جمعي��ت دانش آم��وزي بالغ بر 
دو ميليون نفر در س��طح كش��ور كن��ار آموزش 
و پرورش دولت��ي انجام وظيفه ك��رده و فرآيند 
تعليم و تربيت را با توجه به سند تحول بنيادين 
ياري مي دهند. رييس س��ازمان مدارس و مراكز 
غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي گفت: 
بايد در حوزه ش��فافيت و مانع زدايي بيشتر كار 
ش��ود و رويكردهاي جديدي به مدارس و مراكز 
غيردولتي اضافه كنيم و در اجرايي س��ازي سند 
تحول بنيادين اهتمام بيش��تري داشته باشيم و 
به حوزه مسائل تربيتي و فرهنگي بيش از پيش 

توجه كنيم.

كمك هزينه تحصيلي ودانشجويان تحت پوشش بهزيستي
معاون توسعه مديريت و منابع سازمان بهزيستي 
كش��ور با اش��اره به دانش��جويان و دانش آموزان 
 تح��ت پوش��ش، اع��الم كرد ك��ه اين س��ازمان 
كمك هزينه تحصيلي دانشجويان و دانش آموزان 
تحت پوشش را پرداخت كرده است.سيد مرتضي 
حس��يني با اش��اره به ۸۳ هزار دانش آموز تحت 
پوشش سازمان بهزيستي كه ۴۰ هزار نفر از آنها 
پس��ر و ۴۳ هزار نفر از آنها دختر هس��تند، اظهار 
كرد: امسال ۱۲ ميليارد تومان به صورت مستقيم 
از اعتبارات دولتي ب��راي كمك هزينه تحصيلي 
دانش آموزان تحت پوش��ش در نظر گرفته شده 
كه البته اين ميزان كمك به جز حوزه كمك هاي 
مشاركت هاي مردمي است. او درخصوص ميزان 
پرداختي اي��ن كمك هزينه يادآور ش��د: كمك 
هزينه هاي دانش آموزي امس��ال نسبت به سال 
گذشته ۲۰ درصد رشد داشته و ميزان پرداختي 
براي ه��ر دانش آموز براس��اس نياز و ش��رايط او 
متفاوت اس��ت. معاون توس��عه مديريت و منابع 
س��ازمان بهزيستي كش��ور همچنين با اشاره به 
پرداخت كمك هزينه دانشجويي به دانشجويان 
دانش��گاه هاي دولتي تحت پوشش اين سازمان 
بيان كرد: باتوجه به اينكه بخش عمده پرداخت ها، 
مربوط به دانشجويان شهريه بگير است، در حال 

حاضر براي۲۰۰۰ دانش��جوي دانشگاه  دولتي۴ 
ميلي��ارد و ۳۰۰ ميلي��ون تومان كم��ك هزينه 
تحصيلي در نظر گرفته ش��ده كه براساس ميزان 
تحصيالت، رش��ته تحصيلي و شرايط و وضعيت 
اقتصادي مبلغ پرداختي ب��راي آنها نيز متفاوت 
اس��ت. به گفته حس��يني، حداق��ل پرداختي به 
عنوان كمك هزينه دانش��جويي۲۰۰ هزارتومان 
و حداكث��ر پرداختي پنج ميليون تومان اس��ت. 
او با اش��اره به اينكه زمان كمك هزينه  تحصيلي 
به دانش��جويان و دانش آم��وزان معموال در زمان 
شروع سال تحصيلي اس��ت، اعالم كرد: در حال 
حاضر سازمان بهزيستي كمك هزينه تحصيلي 
دانشجويان و دانش آموزان را پرداخت كرده است. 
البته از س��وي حوزه مشاركت هاي مردمي نيز به 

اين افراد كمك مي شود.
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