
زهرا سليماني|رييس دولت سيزدهم در شرايطي 
امروز ب�راي حض�ور در اجالس ش�انگهاي راهي 
تاجيكستان مي شود كه دامنه وسيعي از موضوعات 
اقتصادي، تجاري و راهب�ردي وجود دارد كه ايران 
بايد تالش كند در گفت وگو و مراوده با كش�ورهاي 
عضو ش�انگهاي آنان را حل و فصل كند. از س�وي 
ديگر مشكالتي بر س�ر راه پذيرش عضويت ايران 
در اين اج�الس وجود دارد كه به نظر مي رس�د در 
طول يك دهه گذشته دس�ت نخورده باقي مانده 
است. اين نخس�تين حضور ديپلماتيك ابراهيم 
رييس�ي در س�طح بين الملل است و بس�ياري از 
تحليلگران داخلي و خارجي منتظرند تا تصويري از 
عملكرد رييس دولت سيزدهم در صحنه بين الملل 
به دس�ت آورند. س�ال 90 خورش�يدي زماني كه 
محمود احمدي نژاد در قامت رييس جمهور دولت 
دهم، راهي آستانه پايتخت قزاقس�تان شد تا در 
اجالس ش�انگهاي ش�ركت كند، »هو جينتائو« و 
»ديميتري مدودف« روساي جمهور چين و روسيه 
از او خواستند تا براي رفع بن بست ناشي از اختالف 
بر سر برنامه هسته اي ايران بيشتر بكوشد و گام هاي 
ملم�وس در زمينه ايجاد اعتماد ب�ردارد و فرآيند 
گفت وگو را سرعت بخشد. خواسته هايي كه به نظر 
مي رسد، امروز هم مهم ترين خواسته هاي رهبران 
چين و روس�يه از رييس جمهوري ايران باش�د. با 
وجود اين نش�انه هاي مبرهن، برخي اصولگرايان 
ايراني به رييسي توصيه مي كنند كه تا حد ممكن 
از طريق نزديكي به كش�ورهاي شرقي، فشار را بر 
امريكا براي پايان دادن ب�ه تحريم هاي اقتصادي 
بيشتر كند. علي اكبر واليتي يكي از اين چهره ها 
در طيف اصولگرايتن س�نتي اس�ت ك�ه به دولت 

رييسي توصيه كرده  در سياست خارجي به شرق 
و به سمت چين، روسيه و هند نگاه كند، چرا كه به 
زعم واليتي آنها مي توانند »به پيش�رفت اقتصاد 
ايران كمك كنند.« در  اين ميان برخي تحليلگران 
بي طرف به اين نكته اش�اره مي كنند كه تحوالت 
افغانستان و نقش ايران در اين كشور ممكن است، 
كشورهاي عضو پيمان ش�انگهاي را به اين نتيجه 
برساند كه عضويت ايران را در اين اجالس منطقه اي 
تاييد كنند. براي ايران ام�ا بهره برداري اقتصادي 
و راهب�ردي از پيمان ش�انگهاي اهمي�ت ويژه اي 
دارد. در روزهايي كه چي�ن در حال پي ريزي ايده 
يك كمربند يك جاده اس�ت، ايران علي رغم تمام 
ويژگي هاي اقليم�ي و منطقه اي خود نتوانس�ته 
س�همي قابل توجه از اين ايده اقتصادي و تجاري 
را برداش�ت كند. بنابراين يكي از دستور كارهاي 
اصلي رييسي در اين سفر، بهبود وضعيت ايران در 
چشم انداز برنامه ريزي هاي تجاري و اقتصادي چين 
و در جاده ابريش�م مي تواند باش�د. »تعادل« براي 
آگاهي از ابعاد گوناگون مناسبات ارتباطي ايران با 
كشورهاي ش�رقي و بايد ها و نبايدهايي كه در اين 
زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد، گفت وگويي را با 
احمد شيرزاد، نماينده مجلس ششم و استاد روباط 
بين الملل ترتيب داده تا پاسخي براي ابهامات موجود 

در اين خصوص پيدا كند.

  قرار است آقاي رييسي چهارشنبه در راس هياتي 
براي حضور در اجالس شانگهاي، راهي تاجيكستان 
ش�ود. با توجه به اين واقعيت كه خاستگاه پيمان 
شانگهاي، شرق است، يك بار ديگرموضوع راهبرد 
ايران در مواجهه با كش�ورهاي ش�رقي و غربي به 

عنوان يك بحث اساسي مطرح شده است. ايران در 
سال هاي پس از انقالب 57، همواره راهبرد نه شرفي 
و نه غرب�ي را به عنوان زيربن�اي برنامه ريزي هاي 
ارتباطي خود با جهان پيراموني مطرح كرده است؛ 
سياستي كه تالش مي كرد، ش�مايلي مستقل به 
ايران ببخشد و كشورمان را از تنازعات ميان 2بلوك 
قدرتمند نيمه دوم قرن 20 به رهبري اتحادجماهير 
شوروي )روسيه( و اياالت متحده امريكا، دور نگه 
دارد. اما بعد از فروپاش�ي اتحاد جماهير شوروي و 
آغاز عصر تك قطبي در سال هاي ابتداي قرن 21 به 
نظر مي رسد، هر اندازه كه ايران منازعات بيشتري 
با غرب )به رهبري امريكا( پيدا كرد به همان اندازه 
نزديكي بيشتري به كشورهاي حوزه شرق )چين 
و روس�يه( پيدا كرده اس�ت. اين در حالي است كه 
مناس�بات ارتباطي ايران با چين و روس�يه هرگز 
شكل راهبردي به خود نگرفت و برخي تحليلگران 
معتقدند ايران بيشتر از يك برگ ويژه براي امتياز 
گرفتن از امريكا براي چين و روسيه معنا ندارد. آيا 
بايد پايان عصر سياس�ت نه شرقي و نه غربي را در 

حوزه سياست خارجي ايران اعالم كنيم؟
در حوزه روابط بين الملل يك اصطالح مرس��ومي وجود 
دارد كه مبتني بر آن گفته مي ش��ود در حوزه سياس��ت 
خارجي كشورها نه دوست دايمي وجود دارد و نه دشمن 
دايمي. در واقع ممكن است كشورها به فراخور زمان و در 
فراز و نشيب حوادث و رخدادها از هم دور شوند و حتي در 
وضعيت تخاصم قرار بگيرند يا به همديگر نزديك شوند و 
روابط تنگاتنگ پيدا كنند. نمونه بارز يك چنين مناسباتي 
در دوران معاصر، روابطي است كه طي دهه هاي اخير ميان 
ايران و عراق ايجاد ش��د. ايران و عراق در سال هاي ابتدايي 
دهه 80 ميالدي، 8سال با هم جنگ تمام عياري داشتند 

كه لطمات فراواني براي هر دو كشور داشت. اما ايران و عراق 
امروز به عنوان 2كشوري كه با هم روابط راهبردي دارند، 
شناخته مي شوند. هرچند در عراق رژيم صدام تغيير پيدا 
كرد، اما موضوع رابطه ايران و عراق چيزي فراتر از تغيير رژيم 
است و موضوع اصلي درك تازه اي است كه دو كشور و دو 
ملت با هم پيدا كرده اند. بنابراين تنها منافع ملي است كه 
مناسبات ارتباطي في مابين كشور ها با يكديگر را مي سازد.

  مثال مناسبي را مطرح كرديد، بسياري از ايرانيان 
معتقدن�د زماني كه اي�ران توانس�ته، روابط خود 
را با عراق به عنوان دش�مني كه ب�ا آن جنگيده و 
آسيب هاي فراواني را از آن متحمل شده، بازسازي 
كند، چرا نمي تواند با كشوري مانند امريكا مبتني 
بر منافع ملي خود مناس�بات ارتباطي متفاوتي را 

پي ريزي كند؟
به هر حال در كشور ما، سال هاست برخي افراد و جريانات 
وجود دارند كه كش��ورهاي غربي را به عنوان دشمني كه 
نمي توان ب��ا آن كنار آمد معرفي مي كنند. اين دس��ته از 
افراد بعد از ارايه دشمني با غرب اين نتيجه را مي گيرند كه 
مي توان با كشورهاي شرقي روابط دوستانه اي برقرار كرد. 
داليل متعددي در خصوص چرايي اين راهبرد وجود دارد. 
داليل مختلفي براي اين مخالفت ها وجود دارد. برخي از 
اين مخالفت ها ريشه در مناسبات سياسي و راهبردي دارد. 
برخي شايد منافع اقتصادي و تجاري خاصي با كشورهاي 
شرقي داشته باش��ند و بر اساس آن تالش كنند تا هر نوع 
رابطه اي با غرب را انكار كنن��د. عده اي هم به تفاوت هاي 
فرهنگي و تاريخي اشاره مي كنند. به هر حال واژه كاسبان 
تحريم در ايران وج��ود دارد و نمي ت��وان آن را انكار كرد. 
البته تنها مخالفت افراطي با غرب در جامعه ايران مطرح 
نيست. برخي در نقطه مقابل، هر نوع ارتباط با شرق را تقبيح 
ادامه در صفحه 6 مي كنند و...  

احمد شيرزاد، استاد اقتصاد بين الملل در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

نرگ�س رس�ولي |امروز نخس��تين س��فر خارجي 
رييس جمهور سيزدهم با سفر به قزاقستان رقم خواهد 
خورد؛ سفري كه اگرچه فضاي سياسي را رقم خواهد زد 
اما ناگفته پيداست كه بيش از هر چيز در روابط اقتصادي 
ايران با ساير كشورها مخصوصا كشورهاي عضو شانگهاي 

مهم و قابل توجه است.
ابراهيم رييسي رييس جمهور سيزدهم هم همانند حسن 
روحاني رييس دولت يازدهم و دوازدهم در ش��رايطي به 
نشست شانگهاي مي رود كه نگاه هاي زيادي متوجه اين 
نشست و سخنراني ها و نشست هايي است كه در جريان 

اين اجالس برگزار خواهد ش��د. بس��ياري با بر شمردن 
تفاوت هاي دو رييس جمهور سعي دارند تا ابراهيم رييسي 
را رييس جمهوري بخوانند كه گره هاي باز نشده در هشت 
سال گذشته را باز مي كند و نخستين گره گشايي وي را 
در موضوع عضويت ايران دراجالس شانگهاي جست وجو 

مي كنند. اما همان طور كه پيش از اين هم بارها در مورد 
نشست ها و اجالس هاي مختلف ديده شده است نتايج اين 
نشست ها همانند نامه نانوشته اند كه فعال بايد منتظر بود 
و بيشتر توجه را معطوف آنچه در مواجهه روساي جمهور 
كشورهاي عضو شانگهاي با ابراهيم رييسي رخ مي دهد، 

كرد. موضوعي ك��ه قطعا ميزان عضويت اي��ران در اين 
اجالس را مشخص تر خواهد كرد.

سازمان همكاري شانگهاي سازماني ميان دولتي است كه 
براي همكاري هاي چندجانبه امنيتي، اقتصادي و فرهنگي 
صفحه 2 را بخوانيد تشكيل شده است.  
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در آستانه سفر رييس جمهور به دوشنبه  ، »تعادل« ابعاد حضور ايران در سازمان همكاري شانگهاي را  بررسي مي كند

چرا ايران بايد عضو شانگهاي باشد؟

يادداشت-2

در انتظار سفر هوشمند
طي دوران كرونا، به غير از رنج 
اي��ن بيم��اري و داغ عزيزان از 
دست رفته، برخي سياست هاي 
مقابل��ه با كرونا نيز رن��ج و درد 
مضاعفي را به مردم تحميل كرد 
و باعث شد زندگي گروه هايي 
از جامع��ه تح��ت تاثي��ر اين 
سياست ها، سخت تر و دشوارتر 
شود. در اولين گام، اولين شهر گرفتار به ويروس كرونا در 
بهمن 1398 قرنطينه نشد و پروازهاي يكي از ايرالين هاي 
داخلي در همان دوران به كشور چين كه مبدا اصلي انتشار 
كوويد19 بود، تداوم يافت. در نوروز 99 كه فرصت مناسبي 
براي قرنطينه شهرها بود، به راحتي و البته با غفلت از اين 
فرصت عبور ش��د و در پي آن انتشار ويروس در كشور و به 
ويژه در شهرهاي شمالي و توريستي كشور سرعت گرفت. 
پس از مدتي، انجام س��فر با خودروي شخصي منع شد و 
حتي براي ورود خودروهاي غير بومي به ش��هرهاي زرد و 
قرمز جريمه هاي 500 هزار توماني و يك ميليون توماني 
در نظر گرفته ش��د. اين در حالي بود كه مديريت شهري 
كالن ش��هري همچون تهران بر اساس مطالعات جهاني، 
براي احتراز از سفرهاي درون شهري شهروندان با وسايل 
نقليه عمومي، راي به استفاده از خودروي شخصي دادند و 
اين شيوه سفرهاي درون شهري را ترويج مي كردند. چرا 
كه در خودروي شخصي احتمال سرايت ويروس كوويد19 
كمتر از وس��ايل نقليه عمومي بود و هست. اما اين قاعده 
منطقي، در سفرهاي برون ش��هري صورتي ديگر داشت 
به گونه اي كه سفر با وسايل عمومي آزاد بود و با خودروي 
شخصي ممنوع! اين قاعده همچنان ساري و جاري است 
و همزمان پروتكل هاي تعريف ش��ده براي وسايل نقليه 
عمومي )اتوبوس، قطار و هواپيما( بنا بر گزارش هايي كه 
طي ماه هاي گذشته در خبرگزاري هاي رسمي كشور درج 
شد، به ويژه در زمان افزايش تقاضا براي سفر نقض شده اند. 
در اين ميان، بي گمان، سياس��ت هايي مهم تر از مقررات 
س��فرهاي برون شهري نيز وجود داش��ت كه اجراي آنها 
ضربات جبران ناپذيري را متوجه جامعه ايران كرد و تلفات 
چند ده هزار نفري را به بار آورد. سياس��ت هاي مربوط به 
خريد واكسن هاي خارجي كه البته طي چند هفته اخير، 
با روي كار آمدن دولت س��يزدهم متحول ش��ده اس��ت، 
به گونه اي كه به نظر مي رس��د، منع ه��ا و ممانعت هاي 
سابق رفع ش��ده اند و حتي واكسيناسيون به ركوردهاي 
اميدوار كننده اي – بيش از 1.5 ميلي��ون دوز در روز- نيز 
رسيده است. از همين رو است كه برخي مسووالن دولتي 
از رفع محدوديت هاي عام س��فر و اعمال محدوديت هاي 
هوشمند با توجه به واكسينه شدن مسافران خبر داده اند. 

متاسفانه در حالي كه صدور مجوزهاي سفر با خودروهاي 
ش��خصي محدود به افراد و موارد بس��يار خاص مي شود 
)اسكان در شهر و اشتغال در شهر ديگر، دانشجويان، فوت 
عزيزان و...( به نظر مي رسد، در طراحي سفرهاي هوشمند 
آتي نيز وسايل نقليه عمومي نقش عمده اي را ايفا مي كنند 
ادامه در صفحه 5 و بيش از... 

مجيد اعزازي

يادداشت-1

 چالش هاي عضويت ايران 
در شانگهاي

مسائل اصلي جهان در حوزه هاي 
امنيت��ي، سياس��ي، فرهنگي، 
اقتص��ادي و... ام��روز به هم گره 
خورده است. جامعه اي گسترده 
وجود دارد ك��ه در آن مولفه ها و 
عناصري از جهاني سازي و جهاني 
ش��دن جريان دارد. كشورهاي 
مختلف ب��راي اينكه خ��ود را از 
آسيب هاي اين جهاني سازي - كه قصد دارد همه  چيز را در 
بازاري واح��د و برآمده از فرهنگ و اقتصاد غربي ادغام كند - 
مصون دارند به سمت س��ازمان هاي منطقه اي گرايش پيدا 
كرده اند كه يك نمونه از اين تشكل هاي منطقه اي نيز سازمان 
همكاري هاي پيمان شانگهاي است. البته انگيزه اصلي و اوليه 
اين سازمان دغدغه هاي امنيتي بود كه چين و روسيه نسبت 
به تحركات و تشكل هاي نظامي غرب )از جمله ناتو( داشتند. 
اين روند به خصوص بعد از سال 2001 كه تحركات افراطي 
و بنيادگرايي ديني در قالب فعاليت هاي تروريستي بيشتر 
ش��د، نگراني عميقي را براي چين و روسيه ايجاد كرد و اين 
نگراني ها پايه اصلي همكاري هاي چين و روسيه در تشكيل 
پيمان منطقه اي شانگهاي شد. موضوعات اقتصادي هر چند در 
سال هاي بعد در اين رويكرد منطقه اي مطرح شد اما آرام آرام 
بخش قابل توجهي از برنامه هاي سازمان همكاري شانگهاي 
را در بر گرفت. از س��ال 2014 كه پروژه هاي اقتصادي در اين 
سازمان مطرح شد، پيگيري يك س��ازمان تجاري در داخل 
كشورهاي عضو به عنوان پروژه هاي اصلي در زمينه هايي چون 
نفت، گاز، آب شيرين و... شكل گرفت. با اين مقدمات مي توان 
گفت كه شانگهاي سازماني است كه مبتني بر ضرورت هاي 
امنيتي، ضدتروريستي و نهايتا اقتصادي شكل گرفته است. 
ارتباط ايران با اين س��ازمان اما اغلب به صورت عضوي ناظر 
ش��كل گرفت و به رغم عالقه اي كه ايران ب��راي عضويت در 
اين سازمان داشت به دليل مخالفت هايي كه تاجيكستان با 
عضويت دائم ايران داشت، اين عضويت محقق نشد. بر اساس 
اخبار اعالم شده، در اجالس تاجيكستان2021 مقدماتي براي 
بررسي تقاضاي عضويت ايران طي شده است تا گام هاي موثر 
براي عضويت دائم ايران برداشته شود. در اين ميان هر چند 
كشور چين، موقعيت بسيار خاص در اين پيمان نامه دارد، اما 
با ايران مناسبات ش��فافي ندارد. از يك طرف ايران سند 25 
س��اله همكاري هاي راهبردي با چين را امضا كرده كه در آن 
حوزه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، تجاري، حمل و نقل 
و... برجسته شده و از سوي ديگر چين گام هاي جدي و اساسي 
براي همكاري هاي اقتصادي با اي��ران برنمي دارد و به نوعي 
نگاهي پررنگ به حساس��يت هاي امريكا دارد. در واقع چين 
نگران است كه توسعه مناسبات اقتصادي با ايران در مراوداتش 
با امريكا اثر بگذارد. چرا كه ش��ريك نخست تجارت و اقتصاد 
چين، امريكا است و اياالت متحده نقش برجسته اي در فرآيند 
سرمايه گذاري هاي اين كشور دارد. بنابراين به رغم اينكه يكي 
از اهداف جدي كشورهاي عضو پيمان شانگهاي، مقابله با ناتو و 
نفوذ امريكا در منطقه است اما به لحاظ وزن ثقيل اياالت متحده 
در اقتصاد جهاني و نظامات بازارهاي بين المللي همه كشورها، 
تحت تاثير امريكا در ترسيم ارتباط شان با ايران هستند. نبايد 
فرام��وش كرد، حتي اگر در مرحله نخس��ت، عضويت ايران 
در اجالس تاجيكستان نيز تاييد شود، ايران بايد با تك تك 
كشورهاي عضو ش��انگهاي مذاكره دو جانبه داشته باشد و 
تاييد يكايك اين كشورها را به صورت جداگانه كسب كند. در 
مرحله بعد دوباره عضويت ايران براي نهايي شدن به اجالس 
خواهد رفت. طبيعي است در اين مذاكرات دوجانبه بحث هاي 
اقتصادي و سياس��ي نقش پررنگي دارد و مشكالت ايران در 
خصوص تحريم ها، ارتباط با امريكا و البته fatf  يك مانع جدي 
است. واقع آن است كه مذاكرات آتي ايران با امريكا در خصوص 
برجام و تحريم ها نقش برجسته اي در تداوم پيگيري حضور 
ايران در شانگهاي دارد. چين اساسا نمي تواند اقتصاد خود را 
بدون امريكا تصور كند. حل نشدن مشكالت تحريمي ايران و 
عدم پيوستن به fatf كه كليد رابطه اقتصادي با جهان است، 
باعث مي شود تا تحليلگران با تكيه بر آنها چشم انداز غبارآلودي 
از احتماالتي كه پيرامون عضويت ايران در اين پيمان وجود 
دارد، ارايه كنند. از سوي ديگر در خصوص ايده يك كمربند 
يك جاده، با توجه به اينكه ايران ويژگي هاي مثبت فراواني دارد، 
اما سايه موضوعاتي سياسي بر امور اقتصادي باعث شده است 
تا چين، ايران را دايره برنامه ريزي هاي اجرايي اين پروژه كنار 
بگذارد. بنابراين براي حل مشكل عضويت ايران در شانگهاي 
ايران ابتدا بايد چالش هايي كه در بطن پرونده هس��ته اي با 
كشورهاي 1+4 و امريكا وجود دارد را حل و فصل كند. ضمن 
اينكه حل مشكل  fatfنيز يك چالش جدي است كه بدون 
آن امكان بهبود مناس��بات ارتباطي با چين، روسيه و ساير 

كشورهاي شانگهاي ممكن نيست.

يوسف مواليي

گزارش روز
اختتاميه چهارمين دوره جشنواره فرهنگي امين الضرب در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد

خبرنگار »تعادل« برگزيده اول بخش مصاحبه
 اختتاميه چهارمين دوره جشنواره فرهنگي امين الضرب، 
به صورت محدود و با حضور تعدادي از اعضاي هيات رييسه 
ات��اق بازرگاني تهران و برخ��ي چهره هاي فرهنگي نظير 
سيدمحمود دعايي، مديرمسوول روزنامه اطالعات و احمد 
مسجدجامعي، وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار 
شد و از برگزيدگان جشنواره كه توسط هيات داوران مستقل 
انتخاب شده بودند، تقدير و تجليل شد.در خرداد ماه سال 
جاري بود كه دبيرخانه جش��نواره فرهنگي امين الضرب 
به طور رس��مي فراخ��وان چهارمين دوره اين جش��نواره 
فرهنگي را منتش��ر و با ارس��ال دعوت نامه هاي رسمي و 
پوس��ترهاي فراخوان به دفاتر روزنامه ها و خبرگزاري ها از 
خبرنگاران و روزنامه نگاران در رس��انه هاي چاپي و آنالين 
درخواس��ت كرد كه توليدات رس��انه اي خود را در حوزه 
فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوص��ي و كارآفريني در 
قالب هاي گزارش، مصاحبه، يادداشت، مقاله، تيتر و در دو 

بخش جديد پادكست و ويدئوژورنال به دبيرخانه جشنواره 
ارسال كنند. بدين ترتيب از ميان بيش از يك هزار اثري كه 
به دبيرخانه اين جشنواره ارسال شده بود، امروز از صاحبان 
20 اثر در آيين اختتاميه، تجليل به عمل آمد. همچنين اكرم 
اميني، برنده اول بخش تيتر، به دليل كسالت نتوانست در 
اين مراسم حضور يابد. در ابتداي اين مراسم، سيده فاطمه 
مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق تهران، طي سخناني با اشاره 
به اينكه اتاق تهران موفق شده است، براي چهارمين سال 
پياپي جشنواره فرهنگي امين الضرب را برگزار كند، به تاثير 
فناوري بر تغيير و تحول توليدات رس��انه اي پرداخت. او با 
اشاره به اينكه توليدات رسانه اي بر فضاي تصميم گيري، 
افكار عمومي و فرهنگ سازي موثر بوده است، ادامه داد: امروز 
جشنواره فرهنگي امين الضرب تغييرات ماهوي رسانه ها كه 
تحت تاثير توسعه فناوري به وقوع پيوسته را نيز به رسميت 
شناخته و امسال به توليدات رسانه اي در دو رشته پادكست 

و ويدئو ژورنال نيز توجه نشان داده است.

  توسعه صرفا  از مسير اقتصادي 
به مقصد نمي رسد

در ادامه مراسم اختتاميه جشنواره فرهنگي امين الضرب، 

رييس اتاق تهران پشت تريبون قرار گرفت و با اشاره به فلسفه 
شكل گيري اين جشنواره گفت: در همان مقطع كه برگزاري 
جشنواره كارآفريني امين الضرب آغاز شد، خأل يك جشنواره 
فرهنگي را نيز احساس كرديم. ديدگاه ما اين بود كه توسعه 
ادامه در صفحه 5 صرفاً از... 

بانك ها كنترل رشد ترازنامه 
خود را جدي بگيرند

 رييس جمهور در جلسه هيات دولت به اعضاي دولت 
و دستگاه هاي اداري و اجرايي ابالغ كرد

  طرح ساماندهي بازار خودرو 
در مجلس تصويب شد

يك ميليارد دالربراي واردات 
خودرو از كجا مي آيد

 رشد  ۱۲،۸ درصدي  نقدينگي  
در  5  ماه  نخست ۱400

صفحه 3     صفحه 2    

 اصول ۱۲ گانه رييسي 
براي مقابله با فساد اداري 

مجلس 
واردات 
 خودرو 

را 
آزاد كرد

 طرح ساماندهي بازار خودرو در جلسه مجلس شوراي 
اسالمي مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت به تصويب 
نمايندگان رس��يد.طرح س��اماندهي بازار خودرو از 
مجلس دهم كليد خورده بود اما شوراي نگهبان اين 
طرح را به دليل عدم همسويي با سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي رد ك��رد. در مجلس يازده��م اين طرح به 
اصالح رس��يد و در ماده 4 آن تبصره هاي جديد درج 
شد تا براساس آن ساماندهي بازار خودرو با رعايت آنها 
امكان پذير شود. فيروزي عضو كميسيون صنايع 
مجلس در خصوص جزييات اصالحي ماده 4 طرح 
ساماندهي بازار خودرو گفته است: ماده 4 داراي 
4 تبصره است به نحوي كه براساس آن هر شخص 
صفحه 7 را بخوانيد حقيقي يا...  

FATF عضويت ايران در شانگهاي در گروي حل مشكل تحريم ها و 



نرگس رسولي |
امروز نخستين سفر خارجي رييس جمهور سيزدهم با 
سفر به قزاقستان رقم خواهد خورد. سفري كه اگرچه 
فضاي سياسي را رقم خواهد زد اما ناگفته پيداست كه 
بيش از هر چيز در روابط اقتصادي ايران با ساير كشورها 
مخصوصا كشورهاي عضو شانگهاي مهم و قابل توجه 
اس��ت. ابراهيم رييس��ي رييس جمهور سيزدهم هم 
همانند حسن روحاني رييس دولت يازدهم و دوازدهم 
در شرايطي به نشست شانگهاي مي رود كه نگاه هاي 
زيادي متوجه اين نشست و سخنراني ها و نشست هايي 
اس��ت كه در جريان اين اجالس برگزار خواهد ش��د. 
بسياري با بر شمردن تفاوت هاي دو رييس جمهور سعي 
دارند تا ابراهيم رييسي را رييس جمهوري بخوانند كه 
گره هاي باز نشده در هشت سال گذشته را باز مي كند 
و نخس��تين گره گش��ايي وي را در موضوع عضويت 
اي��ران دراجالس ش��انگهاي جس��ت وجو مي كنند. 
ام��ا همان طور ك��ه پيش از اي��ن هم باره��ا در مورد 
نشست ها و اجالس هاي مختلف ديده شده است نتايج 
اين نشس��ت ها همانند نامه نانوش��ته اند كه فعال بايد 
منتظر بود و بيشتر توجه را معطوف آنچه در مواجهه 
روساي جمهور كش��ورهاي عضو شانگهاي با ابراهيم 
رييس��ي رخ مي دهد، كرد. موضوعي كه قطعا ميزان 
عضويت ايران در اين اجالس را مشخص تر خواهد كرد.

سازمان همكاري شانگهاي سازماني ميان دولتي است 
كه براي همكاري هاي چندجانبه امنيتي، اقتصادي و 
فرهنگي تشكيل شده است. اين سازمان در سال ۲۰۰۱ 
توسط رهبران چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، 
تاجيكستان و ازبكستان با هدف برقرار كردن موازنه در 
برابر نفوذ امريكا و ناتو در منطقه، پايه گذاري شد. نقش 
اصلي و تعيين كننده در سازمان شانگهاي، دو كشور 
چين و روسيه تش��كيل مي دهند. سازمان همكاري 
شانگهاي در حقيقت تركيب جديد سازمان »شانگهاي 
۵« است كه در سال ۱۹۹۶ تأسيس شده بود، ولي نام 
آن پس از عضويت ازبكس��تان به »سازمان همكاري 
ش��انگهاي« تغيير داده ش��د. عالوه بر اعضاي اصلي، 
ابتدا مغولستان در س��ال ۲۰۰۴ و يك سال بعد ايران، 
پاكستان، هند و افغانستان در سال ۲۰۰۵ و پس از آن 

بالروس به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند.
در تاري��خ ۱۰ ژوئي��ه ۲۰۱۵ اين س��ازمان با عضويت 
هندوستان و پاكس��تان موافقت كرد و اين دو كشور 
در كوتاه تر از دو سال همه شرايط براي عضويت كامل 
اين س��ازمان را اجرا كردند و عضويت اين دو كش��ور 
در س��ازمان همكاري ش��انگهاي  در اجالس رهبران 
كش��ورهاي عضو اين سازمان كه طي در ژوئيه ۲۰۱۷ 
در آستانه، پايتخت قزاقستان، برگزار شد، به تصويب 
رسيد. نقش اين س��ازمان از زمان تأسيس آن تاكنون 
در منطقه افزايش يافته اس��ت. اين سازمان، برخالف 
سازمان پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( و پيمان ورشو 
س��ابق، هنوز يك معاهده دفاعي چندجانبه به شمار 
نمي رود و طبق وعده هاي جديد ايران قرار است در سال 

۲۰۲۱ به يكي از اعضاي اصلي بدل شود. 
عضويت ايران در اجالس سازمان همكاري شانگهاي 
به عن��وان اولين س��ازمان منطقه اي بع��د از انقالب 
اسالمي ظرفيت هاي جديدي را به خصوص در حوزه 
همكاري هاي امنيتي و بين الملل��ي در اختيار تهران 
قرار مي دهد كه پيش از اين س��ابقه نداش��ته اس��ت. 
موضوعي كه حتي علي ش��مخاني دبير شوراي عالي 
امنيت ملي هم به آن اشاره كرده و چند هفته پيش از 
رفع موانع سياسي پيوستن ايران به پيمان شانگهاي 
خبر داده و اعالم كرده بود كه عضويت ايران در سازمان 
همكاري هاي ش��انگهاي پس از طي تش��ريفات فني 
نهايي خواهد ش��د. وي در ۲۰ م��رداد در توييتر خود 
نوشت: »ساعتي قبل در گفت وگو با دوست و همكارم 
جناب آقاي پاتروشف دبير شوراي امنيت ملي روسيه 
تحوالت افغانستان، س��وريه و خليج فارس را بررسي 
كرديم. خوشبختانه موانع سياسي براي عضويت ايران 
در پيمان شانگهاي برداش��ته شده و با طي تشريفات 
فني، عضويت ايران نهايي خواهد شد.« اين در حالي 
اس��ت كه تحوالت افغانس��تان، مطرح بودن برجام و 
رفع تحريم ها، قدرت گيري چين، قراردادهاي جاري 
بين الملل ايران در حال رخ دادن است و پيوستن ايران 
به اين اجالس ش��رايط مهمي را به وجود خواهد آورد 
و ظرفيت هاي جدي��دي را آغاز مي كند كه تاكنون در 
اختيار ايران نبوده است. در سال هاي گذشته با وجود 
اهميت ايران در منطقه اما مخالفت هايي با حضور ايران 
شد تا س��ال ۲۰۱۵ و امضاي رسمي توافق هسته اي از 
سوي ايران و كشورهاي ۱+۵، تحريم هاي بين المللي 
عليه ايران و به طور ويژه قطعنامه هاي شوراي امنيت 
س��ازمان ملل متحد ب��ه عنوان مان��ع اصلي حقوقي 
پيش روي عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي 
مطرح مي ش��د.  اين موضوع به طور صري��ح از طرف 
مقامات رسمي اين سازمان و كش��ورهاي تاثيرگذار 
نظير روسيه و چين طرح ش��ده است. در همين حال 
سياست تقابل جويانه ايران با غرب نيز كه مي توانست بر 
روند همكاري هاي گسترده اقتصادي و سياسي روسيه 
و چين با غرب تاثير بگذارد نيز منطق پيوست  شده به 
اين مانع حقوقي ب��ود. با اين حال از جوالي ۲۰۱۵ و با 
رسمي ش��دن برجام در وين كه متعاقب آن تصويب 
بيانيه ۲۲3۱ در شوراي امنيت سازمان ملل متحد را 
نيز در بر داشت، به طور رسمي نخستين مانع عضويت 
ايران در س��ازمان همكاري شانگهاي برداشته شد. به 
همين منوال، اجراي دقيق تعهدات ايران به مفاد برجام 
و تعامل نزديك تهران با مس��كو و پكن در روند پس از 

آن، نوعي اعتماد متقابل ميان طرفين به وجود آورد.
از سوي ديگر، به قدرت رسيدن دونالد ترامپ در امريكا 
از سال ۲۰۱۶ شرايط را در حوزه سياست بين الملل نيز 

براي چين و روسيه تغيير داد. روسيه از سال ۲۰۱۴ و با 
آغاز بحران اوكراين تقابل بي سابقه اي را با غرب تجربه 
كرد كه گام هاي ديگر آن را مي توان در تحوالت اخير 
بالروس، ماجراي الكسي ناوالني و به خصوص تحركات 
نظامي اخير مالحظه كرد. چين نيز در همين حال در 
بحران تايوان، مس��ائل امنيتي هنگ كنگ، تحركات 
امري��كا در درياي چين جنوبي و به وي��ژه در ماجراي 
مس��لمانان اويغور، روند بي سابقه اي از تهاجم غرب را 
تجربه كرده اس��ت. رويكردهاي تهاجمي و بي پرواي 
دونال��د ترامپ در آغاز جنگ تج��اري با پكن و تهديد 
مستقيم منافع مس��كو كه بروز چالش هاي جدي در 
همكاري هاي راهبردي اين بازيگ��ران به وجود آورد، 
نگاه اين كش��ورها را به ابعاِد تقاب��ل با غرب تاحدودي 
تغيير داد. همي��ن امر نيز به عنوان منطِق سياس��ي 
جديد در شانگهاي، مي توانس��ت عضويت ايران را در 
اين سازمان تسهيل كند. بروز اختالفات سياسي بين 
ايران و تاجيكس��تان عاملي بود ك��ه حتي پس از رفع 
موانع فوق الذكر نيز نتوانس��ت عضويت دايم ايران در 
سازمان همكاري شانگهاي را موجب شود. در آخرين 
تالش رس��مي ايران براي جلب اتفاق نظر كشورهاي 
عضو در اين س��ازمان در س��ال ۲۰۱۷، تاجيكستان 
بنا به داليل مختلف سياس��ي و امنيتي، تنها مخالف 
عضويت ايران بود. با اين حال طي دو سال اخير كه به 
نظر مي رسد روند بازيابي مناسبات تهران و دوشنبه نيز 
به نتايج ملموسي منتهي شده، نظر تاجيكستان تغيير 
كرده اس��ت. چند ماه پيش نظام الدين زاهدي، سفير 
تاجيكستان در تهران در يك كنفرانس مطبوعاتي كه به 
مناسبت رياست دوره اي اين كشور بر سازمان همكاري 
شانگهاي برگزار شد، نخستين بار نشانه هايي از تغيير 
ديدگاه تاجيكستان را ارايه داد. روالي كه در كنفرانس 
مطبوعاتي، س��راج الدين مهرالدين، وزير امور خارجه 
تاجيكس��تان هم ادامه يافت و وي نيز به طور رسمي 
اعالم كرد كه در صورت اتفاق آراي كش��ورهاي عضو، 
اين كشور نيز مخالفتي با عضويت دايم ايران در سازمان 

همكاري شانگهاي ندارد.

  چرا حضور در شانگهاي مهم است؟
سازمان همكاري هاي شانگهاي شايد يكي از معدود 
نهادهاي بين المللي اس��ت كه توانمندي مقاومت در 
مقابل سياس��ت يكجانبه امريكا را داراست. نمونه آن 
درخواست رسمي از امريكا براي خروج از پايگاه نظامي 
در منطقه »دره فراغنه« در كش��ور ازبكستان در سال 
۲۰۰۵ بود. اين سازمان با افزايش جمعيت به سه ميليارد 
نفر و پهنه سرزميني به 3۵ ميليون و ۹۷۲ هزار كيلومتر 
مربع به يكي از بزرگ ترين قدرت هاي منطقه اي جهان 
تبديل ش��ده اس��ت كه منافع دوجانبه و چندجانبه 
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي اعضا و 

شركاي اقتصادي غير عضو دارد.
در ۱۵ سال اخير، س��ازمان همكاري شانگهاي نقش 
مهمي را در منطقه ايفا كرده است. اين سازمان برخالف 
ديگر سازمان ها به منظور همكاري منطقه اي و تقويت 

روابط بين كشور هاي عضو ايجاد شده است.   
در حال حاضر، فعاليت و سودمندي نهاد هاي منطقه اي 
همكاري براي حل و فصل مشكالت فراملي و واكنش 
به تهديدات به رسميت شناخته مي شوند. كشور هاي 
عضو س��ازمان همچنان به تقويت تالش هاي خود در 
حوزه هاي امنيت، همكاري سياسي-اقتصادي و ثبات 
منطقه اي ادامه مي دهند. فعاليت سازمان همكاري هاي 
شانگهاي به عنوان سازماني كه با برخي مسائل محدود 
منطقه اي س��ر و كار دارد، فرات��ر از منطقه مي رود. به 
عالوه، سازمان همكاري هاي شانگهاي به ديپلماسي 
شبكه اي منطقه اي پرداخته و بر روي ايجاد يك فضاي 
دوستانه كار مي كند. در حال حاضر، اين سازمان امكان 

ايفاي نقش بزرگ تري را در منطقه دارد.
اين سازمان يك مكانيسم امنيت منطقه اي و همكاري 
بشردوستانه ايجاد كرده و مبارزه با سه شر را با عنوان 
تروريسم، افراط گرايي و جدايي طلبي را در اولويت قرار 
داد. در حال حاضر، چين و روس��يه و همچنين ديگر 
كشور هاي س��ازمان همكاري هاي شانگهاي، حامي 
روابط سياسي و اقتصادي نزديك بوده و با يكديگر در 
برخي از پروژه هاي منطقه اي همكاري مي كنند.چين 
يك اس��تراتژي تلفيقي براي منطقه طراحي كرده و 
به طور كلي روابط دوجانبه با كشور هاي عضو سازمان 
همكاري هاي شانگهاي را تقويت مي كند. اين استراتژي 
ه��م در حوزه امنيت و هم در حوزه اقتصاد گس��ترش 
مي يابد. به طور كلي، اس��تراتژي كه چين در رابطه با 
منطقه در چارچوب سازمان همكاري هاي شانگهاي 
اجرا مي كند در جهت مبارزه با تروريسم، افراط گرايي 
و جدايي طلبي، تأمين امنيت مرزي، ثبات منطقه اي، 
مش��اركت در توس��عه اقتصادي و دسترسي به منابع 
انرژي منطقه اي است.ديگر اعضاي سازمان هم مبارزه 
با 3 شر، مبارزه افراط گرايي، تروريسم و جدايي طلبي 
را اعالم كردند.در طي ۱۵ سال، در رويكرد هاي سازمان 
همكاري هاي شانگهاي نسبت به توسعه اش در آينده 

يك توازن خاص ايجاد شد. 
چين همكاري هاي اقتصادي نزديك تري با كشور هاي 
عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي برقرار مي كند، 
اما روسيه بر جنبه هاي سياس��ي و مسائل امنيتي به 
صورت چندجانبه متمركز مي شود. ديگر كشور هاي 
سازمان همكاري هاي شانگهاي )قزاقستان، ازبكستان، 
قرقيزستان و تاجيكستان( محتاطانه رفتار كرده و از 
اين دو رويكرد حمايت   مي كنند.   روالي كه قطعا مورد 
توجه ايران است و مي تواند منافع اقتصادي براي ايران 
به همراه آورد. بسياري از ناظران بر اين باورند كه در پس 
اجالس سران شانگهاي مالقات هاي دوجانبه اي شكل 
مي گيرد كه مي تواند هزين��ه بپردازند، چرا كه عموما 

تنها برگزاري يك ديدار دوجانبه نيازمند صرف زمان 
و هزينه قابل توجهي است، اما در حاشيه اجالس هاي 
اين چنيني كشور ها مي توانند نه تنها يك ديدار دوجانبه 
بلكه چندين ديدار مهم داش��ته باشند براي مثال در 
حاشيه جلسه فعلي سازمان همكاري هاي شانگهاي 
ابراهيم رييسي رييس جمهور با رهبران چين، روسيه، 
هند، پاكستان، افغانستان و قرقيزستان ديدار خواهد 
كرد و به  طور قط��ع يقين ديدار هايي در اين س��طح 
مي تواند دستاورد هاي قابل توجهي داشته باشد. ايران 
ب��ه دليل روابط نزديك تاريخي، سياس��ي و فرهنگي 
يكي از كشور هاي پيش��گام نه تنها در خاورميانه بلكه 
آسياي مركزي محسوب مي شود. عالوه بر آن، تهران 
براي كشور هاي منطقه، به عنوان يك شريك اقتصادي، 
سرمايه گذار قابل اعتماد و مبتكر پروژه هاي زيرساختي 
)كه س��يماي جديدي از منطق��ه را از جمله به عنوان 
يك مركز لجستيك كه ش��رق غرب را به هم متصل 
مي كند( عمل مي كند. رابطه نزديك ايران با منطقه، 
باعث عالقه زياد جمهوري اسالمي به ثبات منطقه شده 
و انگيزه براي تالش هاي دائمي تهران در تامين امنيت و 
توسعه كشور هاي آسياي مركزي را فراهم كرده است. 
بدون مش��اركت ايران هيچ  يك از موضوعات مربوط 
به تحكيم امنيت در آس��ياي مركزي و مسائل توسعه 
اقتصادي منطقه را نمي توان به  طور جدي مورد بحث 
و بررسي قرار داد؛ بنابراين آنها كه مي خواهند تهران را 
از ميان بازيگران مهم و پيش��گام در اين منطقه حذف 
كنند، مرتكب اشتباه بزرگي مي ش��وند. عالوه بر آن، 
اقتصاد ايران از اين طريق به بازار هاي جديد دسترسي 
يافته و افق هاي تازه مش��اركت تجاري و اقتصادي و از 
جمله در حوزه سرمايه گذاري، مالي و علمي - فناوري 
باز خواه��د كرد. در كنار اين مس��ائل، همكاري فعال 
تهران در چارچوب سازمان همكاري هاي شانگهاي در 
مباحث مربوط به مسائل بحث برانگيز با غرب و برخي 
از كشور هاي عربي مزاياي اضافي براي ايران دارد ضمن 
اينكه منفعت سازمان همكاري هاي شانگهاي هم در 
اين زمينه كم نيست. همچنين، ايران به عنوان مركز 
ژئوپلتيك جهان تشيع، موقعيت بين المللي سازمان 

همكاري هاي شانگهاي را تقويت مي كند.
 

  قدرت برتر منطقه اي
از ديدگاه كش��ور هاي عضو س��ازمان از جمله ايران، 
سازمان همكاري ش��انگهاي به  تدريج به يك قدرت 
برتر منطقه اي به خصوص در آسياي مركزي و حتي 
خاورميانه و كل آسيا تبديل خواهد شد و يك نيروي 
قوي مانند ناتو خواهد بود. اين س��ازمان در واقع وقتي 
مانند ناتو شود يكي از وظايفش جلوگيري از نفوذ امريكا 
در منطقه خواهد بود و براي همين يكي از خواست هاي 
تهران اين اس��ت كه ايران هم عضو رس��مي سازمان 
شانگهاي شود كه در آينده قدرتي در برابر امريكا خواهد 
بود. گستردگي سازمان همكاري شانگ هاي مي تواند 
باعث تقويت همكاري هاي سياسي، امنيتي، نظامي و 
اقتصادي و حتي فرهنگي طرفين شود و به همين سبب 
ايران با كش��ور هاي ديگر در چارچوب همين سازمان 
همكاري و رايزني مي كند. اگر ايران عضو سازمان شود 
قدرت سازمان در خاورميانه بيشتر خواهد شد و سپس 
شمار بيشتري از كش��ور ها خواستار عضويت رسمي 
خواهند شد و ايران از هم اكنون آماده است در زمينه هاي 
اقتصادي، سرمايه گذاري و تجارت و همچنين انرژي با 
كشور هاي اين سازمان همكاري نزديك داشته باشد. 
امتيازاتي در اين زمينه ه��ا به آنها بدهد تا بتواند عضو 
رسمي سازمان شود.  ايران داراي جايگاه مهم در منطقه 
است و به خصوص براي راه ابريشم نوين چين از شرايط 
بس��يار خوبي براي همكاري ها برخوردار است. براي 
همين انتظار مي رود كه اعضاي رسمي سازمان از جمله 
چين و روسيه نيز اين مساله را به  طور جدي تري مدنظر 
قرار بدهند و جايگاه مطلوب منطق��ه اي ايران باز هم 

تقويت شود و به اين موضوع بهاي بيشتري داده شود.
اعضاي س��ازمان با وسعت گرفتن س��ازمان از مزاياي 
مكمل يكديگر بهره مند خواهند شد. براي مثال ايران 
به دليل داشتن منابع غني انرژي و نفت و گاز طبيعتا يك 
مهره و وزنه مهم در سازمان همكاري شانگهاي خواهد 
بود و همكاري بيشتر سازمان با ايران و تهران با سازمان 

همكاري شانگهاي و تقويت نقش ايران در راه ابريشم 
براي همه طرف ها سودمند خواهد بود.

افزون بر اين طرفين مي توانند همكاري هاي تجاري و 
اقتصادي و امنيتي خود را نيز گسترش دهند. در حال 
حاضر ايران و چين داراي روابط مش��اركتي راهبردي 
هس��تند و بر اس��اس توافقات طرفين قول داده شده 
است كه مفاد مربوط نيز اجرا شود و همكاري هاي آنها 
در بخش هاي اقتصادي و انرژي نه براي ايران بلكه براي 
چين هم اهميت دارد. يك پژوهشگر مسائل بين الملل 
در تحليل مزاياي حضور ايران در عضويت ش��انگهاي 
معتقد است: »پيوستن و عضويت دائم ايران در سازمان 
شانگهاي يك گام بسيار بزرگ در رويكرد نگاه به شرق 
به حساب مي آيد، بنابراين راهبرد نگاه به شرق از چند 
جهت قابل بررسي است. در اين موضوع از يك جهت 
مي توان گفت تمام آمار، شواهد و اسناد نشان مي دهد 
كه چين در آينده، به عنوان اقتصاد اول در دنيا خواهد 
بود و در كنار آن بازيگران ديگري مانند هند، ژاپن، كره 
و مالزي در قاره آس��يا و همچنين بازيگر موثر ديگري 
مثل روسيه در سطح بين المللي نقش هاي جدي تري 
را ايفا خواهند كرد و به  تدريج از محوريت غرب در سطح 
نظام بين الملل كاسته و يك گردشي از سمت غرب به 
شرق شكل مي گيرد كه نيازمند توجه بيشتر ايران به 
اين مساله است. اما از زاويه سياست خارجي ايران هم 
مي توان به اين موضوع پرداخت؛ به اين معنا كه در طول 
سال هاي گذشته تجربه اي كه در دولت آقاي روحاني 
براي توسعه روابط با كش��ورهاي غربي به ويژه اروپا به 
دست آورديم، عمال راه به جايي نبرد. اما در حال حاضر 
رويكرد نگاه به شرق مي تواند تامين كننده منافع ملي 
ايران بوده و توازن را در سياس��ت خارجي كشور ما در 
ارتباط با كشورهاي غربي به وجود آورد. بنابراين راهبرد 
نگاه به ش��رق هم داراي الزامات جهاني است و هم در 
حوزه سياس��ت خارجي ايران مي تواند به عنوان يك 

عملكرد توازن ساز موثر باشد.
قطعا عضويت دائم ايران در اجالس شانگهاي به نزديك 
شدن مواضع خارجي كشورهايي مثل چين و روسيه 
با ايران منجر خواهد شد، ضمن اينكه اين دو كشور در 
شوراي امنيت سازمان ملل و نهادهاي بين المللي مانند 
آژانس بين المللي انرژي اتمي داراي نقش و جايگاه قابل 
توجهي هستند و از اين جهت عضويت ايران در اجالس 
شانگهاي مي تواند از اين حيث در روند آتي مذاكرات 
موثر باش��د. البته آنچ��ه در مذاك��رات آينده اهميت 
بيشتري دارد، صرفا همراهي و پشتيباني مسكو و پكن 
از تهران نيس��ت بلكه پي ريزي يك استراتژي جديد 
مذاكراتي از سوي دولت آقاي رييسي و وزارت خارجه 

به مسووليت آقاي اميرعبداللهيان است.
اگر ايران بخواهد با استراتژي دوره هاي قبل در مذاكرات 
حاضر شود قطعا مذاكرات نتيجه قابل  توجهي نخواهد 
داشت اما اگر استراتژي جديد مذاكرات طرح ريزي شود 
در آينده مي توان از مذاكرات هم به خوبي بهره برداري 
كرد اما به هر حال آنچه در مقطع خيلي اهميت دارد اين 
است كه عضويت دائمي ايران در شانگهاي قطعا موضع 
حمايتي روسيه و چين از ايران را تقويت خواهد كرد و 
كشورهاي غربي هم به خوبي متوجه اين مساله هستند. 
در حال حاضر تحليل هايي كه در رس��انه هاي غربي 
منتشر مي شود، نشان مي دهد بسياري از تحليلگران 
در كش��ورهاي غربي از خود اروپايي ها و امريكايي ها 
انتقاد كرده و اين نكته را به سياستمداران خود گوشزد 
مي كنند كه فشارهاي بيش از حد به ايران و همچنين 
عدم تعهد و پايبندي به توافقات صورت  گرفته موجب 
شده كه جمهوري اس��المي نگاه راهبرد به شرق را با 
ش��دت بيشتري پيش ببرد و اين مس��اله مي تواند در 
آينده و در مناسبات بين المللي و نوع مواجهه غربي ها 
با ايران نيز اثرگذار باشد. قطعا عضويت در شانگهاي، 
هم در تقويت انواع همكاري ها با چين و هم در توسعه 
مناسبات با روسيه مي تواند نقش قابل توجهي داشته 
باشد. از زماني كه توافقنامه ۲۵ ساله بين ايران و چين 
منعقد شد، عمال چيني ها تمايلي نداشتند كه اين طرح 
را در زمان حيات دولت آقاي روحاني پيش ببرند چرا 
كه كامال به اين مس��اله واقف بودند كه دولت پيشين 
تمايلي به اجراي چنين طرحي ندارد اما در حال حاضر 
با تغيير دولت در كشورمان و همچنين عضويت ايران 

در سازمان ش��انگهاي مي توان به نزديك  شدن روابط 
دو كش��ور و تقويت همكاري ها در حوزه هاي مختلف 
اميدوار بود. نمونه بارز اين مساله هم در موضوع واردات 
واكسن از چين ديده شد در حالي كه دولت قبل تمايل 
نداشت اين اقدام را از طريق چين انجام دهد يا به داليل 
مختلف موضوع واكسن را به FATF و تحريم ها مرتبط 
مي كرد اما در حال حاضر با تغيير دولت نوع نگاه ايران 
به رابطه با چين و هم نوع نگاه چيني ها به ايران نسبت 
به گذشته متفاوت ش��ده كه از اين  رو مي توان انتظار 
داش��ت كه عضويت دائم ايران در س��ازمان شانگهاي 
يك گام جدي براي اجرايي ش��دن توافقات ۲۵ ساله 
ايران و چين باشد. درباره طرح ۲۵ ساله نيز بايد گفت 
كه اين طرح صرفا يك سند كلي است كه حوزه هايي 
را براي همكاري مش��خص كرده و براي تبديل  شدن 

به قراردادهاي اجرايي نيازمند مذاكرات جديد است.
در خصوص تحوالت افغانستان نيز واقعيت اين است 
كه همه كشورهايي كه عضو سازمان شانگهاي هستند 
به نوعي با مساله افغانستان درگير هستند؛ يعني به  طور 
مثال چين، روسيه و پاكستان و اكثر كشورهاي آسياي 
مركزي به نوعي در مجاورت جغرافيايي افغانس��تان 
قرار دارند يا در تحوالت اين كشور نفوذ داشته يا ذينفع 
هستند.  از اين  رو مس��اله افغانستان دغدغه همه اين 
كشورهاس��ت فارغ از اينكه ساز و كار شانگهاي وجود 
داش��ته باشد يا خير. اما اكنون با توجه به اينكه چنين 
نهادي وجود دارد مس��اله افغانستان مي تواند به يكي 
از موضوع��ات اصلي ب��راي همكاري ه��اي مهم بين 
كشورهاي عضو اجالس شانگهاي مبدل شود، كما اينكه 
از س��وي خود ايران هم طرح هايي مبني بر يك ابتكار 
منطقه اي براي افغانستان پيشنهاد شده بود، بنابراين 
سازمان شانگهاي مي تواند نقش موثري در شكل  دادن 
به يك ابتكار منطقه اي براي ايجاد صلح و ثبات پايدار 
در افغانستان داشته باش��د. در واقع اين كشورها، هم 
نگراني هاي خاص خ��ود را دارند و هم داراي منافع در 
كشور افغانستان هس��تند لذا جمع  شدن آنها در يك 
اجالس مي تواند اتفاق خوشايندي باشد كه در آينده 
به يك ساز و كار منطقه اي براي شكل  دادن به مساله 
افغانستان و تصميمات امنيتي در اين كشور منجر شود 
چرا كه در گذشته به ويژه از سال ۲۰۰۱ به بعد مسائل 
افغانستان در خارج از محدوده منطقه حل و فصل شده 
و طرف هاي غربي ابتكار عمل را در دس��ت داشتند اما 
در حال حاضر به نظر مي رسد كشورهايي مانند چين، 
روسيه، هند و پاكستان مي توانند اين ابتكار عمل را در 

سطح منطقه نگه دارند.
راهبرد شرق به معناي همكاري با كشورهايي است كه 
داراي سياست خارجي مستقل هستند. منظور از نگاه 
به شرق صرفا توس��عه مناسبات با كشورهايي نيست 
كه از لحاظ جغرافيايي در ش��رق ايران قرار گرفته اند 
در حالي كه وقتي اين مفهوم مطرح مي ش��ود برخي 
تصور مي كنند هر كشوري كه از لحاظ جغرافيايي در 
محدوده شرقي ايران قرار گرفته بايد در اولويت روابط 
قرار بگيرد در حالي كه اساسا راهبرد نگاه به شرق يك 
نگاه محدود جغرافيايي نيس��ت و رويكرد اين موضوع 
به معناي توس��عه و همكاري با كش��ورهايي است كه 
سياس��ت خارجي مستقلي داش��ته و تمايل دارند به 
شكل مس��تقل به عرصه هاي منطقه اي و بين المللي 
به ايفاي نقش بپردازن��د.  بنابراين اگر چنين تعريفي 
از نگاه به ش��رق صورت گيرد در آن صورت كش��وري 
مانند ونزوئال در امريكاي التين هم مي تواند در راهبرد 
نگاه به ش��رق توصيف شود و حتي يك كشور در خود 
اروپا هم مي تواند در اين سياست جاي بگيرد يا برخي 
كشورهاي آفريقايي نيز در قالب سياست نگاه به شرق 
تعريف مي شوند و در اين روند مي توان با آنها همكاري 
كرد. بنابراين راهبرد شرق داراي يك مفهوم وسيع است 
يعني كشورهايي كه در حوزه عمل سياست خارجي 
خود داراي استقالل هستند و تحت فشار كشورهاي 
غربي، همكاري هاي خود را قطع نمي كنند،  لذا مفهومي 
كه گفته مي شود ممكن اس��ت ايران به سمت بلوك 
ش��رق برود هيچ جايگاهي در روابط نوين بين الملل 
ندارد، بر اين اس��اس حض��ور دائم اي��ران در اجالس 
شانگهاي به نوعي تامين كننده و تقويت  كننده موضع 

استقالل ايران در نظام بين الملل محسوب مي شود. 
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رييس جمهوري اصول ۱۲ گانه 
مقابله با فساد اداري را ابالغ كرد

رييس جمهوري اصول دوازده گانه حاكم بر نقشه ملي 
پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي در دولت 
س��يزدهم را به اعضاي دولت و دس��تگاه هاي اداري و 
اجرايي ابالغ كرد. سيد ابراهيم رييسي در جلسه هيات 
دولت اصول دوازده گانه حاكم بر نقشه ملي پيشگيري و 
مقابله با فساد اداري و اقتصادي در دولت سيزدهم را به 
اعضاي دولت و دستگاه هاي اداري و اجرايي ابالغ كرد. 
به پيوس��ت اين ابالغيه، ماموريت ها و وظايف هر يك 
از دس��تگاه ها براي مقابله با فساد مشخص شده است. 
رييسي در جلسه ديروز دولت يكي از اولويت هاي دولت 
سيزدهم را شناسايي بسترهاي فسادزا، اصالح و مبارزه 
با فساد عنوان كرد و گفت: بناي دولت سيزدهم از ابتدا بر 
اين بوده كه گلوگاه هاي فساد، شناسايي شده و مديران 
دستگاه هاي مختلف به نحوي نسبت به اصالح و رفع 
اين گلوگاه ها اقدام كنند كه زمينه هاي بروز فس��اد در 
نظام اداري به طور كامل زدوده شود. رييس جمهوري 
افزود: پيشگيري از فساد به طور مشخص وظيفه دولت 
و رسيدگي به پرونده هاي تشكيل شده در اين رابطه بر 
عهده قوه قضاييه است. مديران دولتي وظيفه دارند از 
بروز فساد پيشگيري كنند تا ورودي پرونده هاي مفاسد 
به قوه قضاييه كاهش يابد. رييس دولت سيزدهم با اشاره 
به اينكه از ابتداي ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود براي 
پيشگيري و مقابله با فساد تاكيد داشته ام، اظهار داشت: 
پيش از آغاز به كار رسمي دولت، نشستي با نمايندگان 
دستگاه هاي نظارتي سه قوه و ساير بخش هاي مرتبط 
درباره شناسايي گلوگاه هاي فسادزا در نهادهاي مختلف 
برگزار و قرار ش��د اين دس��تگاه ها گزارش هاي خود از 
بسترهاي فسادخيز را به دولت ارايه كنند كه اين گزارش 
چندي قبل به دست دولت رسيد و براي جمع بندي در 
اختيار كارگروهي قرار گرفت. وي ادامه داد: در جلسات 
كارگروه مذكور دستورالعمل هايي درباره وظايف خاص 
دستگاه هاي مختلف در زمينه پيشگيري و مقابله با فساد 
در قالب »نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و 
اقتصادي« تهيه و اصول حاكم بر اين نقشه ملي، امروز 
ابالغ شد. رييسي شفاف سازي، مديريت تعارض منافع، 
فرهنگ سازي و نظارت همگاني، متناسب سازي ساختار 
و تشكيالت دولت، شايسته گزيني، سهولت فرايندها، 
دولت الكترونيك، توسعه رويكرد زنجيره ارزش، حمايت 
از فعاليت سالم، تقويت اشراف، نظارت موثر و كارآمد و 
برخورد قاطع را اين اصول ۱۲ گانه عنوان و تصريح كرد: 
توليد و ارايه اطالعات صحيح، دقيق، به موقع و مرتبط به 
مراجع ذي صالح و مردم به ويژه در حوزه فعاليت هاي 
اقتصادي و تامين اشراف دولت همان شفافيت است. 
وي مديريت تعارض منافع را تفكيك بخش عمومي و 
خصوصي، بستن درب هاي گردان و اتخاذ تدابير موثر 
در پيشگيري از ش��كل گيري تعارض منافع اشخاص 
حقيقي و حقوقي )شركت ها يا تعاوني هاي تاسيسي 
توسط دستگاه هاي اجرايي كه ارايه بخشي از خدمات 
به آنها واگذار شده است( عنوان كرد. رييس جمهوري 
فرهنگ سازي و نظارت همگاني را نهادينه كردن فساد 
ستيزي، رشد فرهنگ پاسخ گويي و مسووليت پذيري، 
بهره گي��ري از ظرفيت رس��انه ها در مبارزه با فس��اد و 
جلوگيري از عمليات رواني مخرب در جامعه و تقويت 
حساسيت عمومي با به مشاركت طلبيدن مردم و توسعه 
زيرساخت هاي حمايتي از افشاكنندگان فساد و فراهم 
ك��ردن زمينه هاي نظارت همگاني برش��مرد و درباره 
متناسب سازي ساختار و تشكيالت دولت را جلوگيري 
از رش��د نامتوازن ان��دازه  دول��ت و كاهش پيچيدگي 
س��اختارها و فرايندهاي اداري، افزاي��ش كار آمدي و 
اثر بخشي نظام اداري و تقويت نقش هدايتي، حمايتي 
و نظارتي دولت بيان كرد. رييس دولت مردمي با تاكيد 
بر شايس��ته گزيني، اظهار كرد: شايسته گزيني يعني 
استقرار نظام شايسته گزيني و انتصاب مديران كار آمد، 
فساد ستيز و انقالبي در اليه ها و سطوح مختلف نظام 
اداري و توانمند سازي نيروي انساني و رفع كمبود نيروي 
انس��اني صاحب صالحيت در تصدي مناصب دولتي 
همراه با تقويت فرهنگ فسادستيزي در آنها. رييسي، 
بازنگري در نظام مجوزها و استعالم هاي دولتي با رويكرد 
حداقل سازي لزوم صدور مجوزها، شفاف سازي فرايندها، 
به روز رساني صدور استعالم ها؛ تصديق و اصالت سنجي 
اس��ناد از مراجع صدور و برقراري پيوند ارتباطي بين 
دستگاه هاي ذيربط را زيرمجموعه سهولت فرايندها 
دانس��ت و دولت الكترونيك را بهره گي��ري از فناوري 
اطالعات به ويژه تكميل و استقرار دولت الكترونيك و 
به حداقل رساندن مواجهه حضوري خدمت دهنده و 
خدمت گيرنده و ايجاد پنج��ره واحد خدمات دولتي و 
شكل دهي دولت هوشمند با لحاظ كردن تعامالت آن با 
ساير بخش ها توصيف كرد. وي با تاكيد بر توسعه رويكرد 
زنجيره  ارزش و زنجيره هاي تامين اين توسعه را با هدف 
كوتاه كردن فاصله  بين توليد كننده و مصرف كننده  واقعي 
و اصالح نظام قيمت گذاري كاالها و خدمات عمومي و 
اصالح و بهبود هدفمند سازي يارانه ها و رفع امتيازات 
ويژه )رانت( ساختاري دانست. رييس جمهوري درباره 
حمايت از فعاليت سالم گفت: حمايت از فعاليت سالم 
يعني احترام گذاشتن به ثروت آفرينان و فعاالن اقتصادي 
سالم و فراهم كردن زمينه فعاليت هاي حداكثري آنها در 
بخش واقعي اقتصاد و صيانت از مديران و كاركنان پاك 
دست و فساد ستيز و تقويت اشراف هم يكپارچه سازي 
اطالعات در نظام مالي و اقتصادي كشور و بهره گيري از 
روش هاي نوين تحليل داده براي افزايش توان پيش بيني 
و پيشگيري را شامل مي شود. رييس دولت، بهره گيري 
از فناوري هاي يكپارچه، برخط و هوشمند براي افزايش 
اثربخشي نظارت ها و حذف بسترهاي فساد زا و طراحي 
س��از وكار حساس و هوش��مند در برابر عدم فعل هاي 
مقامات و كاركنان دولت كه زمينه ساز بروز فساد است 
را همان نظارت موثر و كارآمد عنوان كرد و درباره اصل 
۱۲ مبارزه با فس��اد يعني برخورد قاطع، دقيق و موثر 
گفت: برخورد قاطع و موثر بايد بازدارندگي و جلوگيري 
از تمايل افراد به فساد و بازنگري در  فرايندهاي رسيدگي 
و مجازات با رويكرد سرعت، دقت، قاطعيت در مقابله با 

فساد به همراه داشته باشد.

در آستانه سفر رييس جمهور به دوشنبه  ، »تعادل« ابعاد حضور ايران در سازمان همكاري شانگهاي را  بررسي مي كند

چرا ايران بايد عضو شانگهاي باشد؟
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ريي��س كل بانك مركزي گفت: حجم نقدينگي در پايان 
مردادماه امس��ال به رقم ۳۹ ميليون و ۲۱۴ هزار ميليارد 
ريال رسيد كه نسبت به پايان س��ال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ 
درصد رشد را نشان مي دهد. نرخ سود بازار بين بانكي در 
۲۱ شهريور ماه سال جاري به ۱۸.۶۵ درصد رسيده و حجم 
معامالت نيز در اين بازه زماني حدود ۸۴ هزار ميليارد تومان 
بوده است. »اكبر كميجاني« در جلسه دوره اي با مديران 
عامل بانك ها اف��زود: بايد بانك ه��ا مديريت نقدينگي و 
كنترل رشد ترازنامه خود را جدي بگيرند؛ چراكه اين امر در 
بلندمدت بر متغيرهاي كالن اقتصادي همچون نقدينگي 
و تورم اثرگذار است.همچنين، نقدينگي در دوازده  ماهه 
منتهي به پايان مرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد رشد 
يافت و بانك مركزي در اين مدت تالش كرده است با انجام 
عمليات بازار باز از شتاب رشد نقدينگي كاسته شود. وي 
خواستار اقدامات جدي از سوي شبكه بانكي براي مديريت 
نقدينگي و نيز كنترل اضافه برداشت ها شد و خاطرنشان 
كرد: در صورتي كه ش��بكه بانكي كنترل الزم را بر اضافه 
برداشت هاي خود نداشته باشند، اين بانك ناگزير به انجام 
اقدامات احتياطي و نظارتي الزم خواهد بود.  كميجاني با 
بيان اينكه تاكنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالي اس��المي 
دولت برگزار شده است، تصريح كرد: طي برگزاري اين تعداد 
حراج، در مجموع ۳۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان اوراق بدهي 
دولتي توسط كارگزاري بانك مركزي فروخته شده است. 
همچنين در همين زمينه با همكاري وزارت امور اقتصادي 
و دارايي تعديل هاي الزم درخص��وص نرخ بازدهي اوراق 
انجام شده است.  وي تاكيد كرد: براي اجراي كامل مصوبه 
ش��وراي پول و اعتبار درخصوص كنترل ترازنامه شبكه 
بانكي، بانك ها بايد حداقل ۳ درصد از كل سپرده هايشان را 
به صورت اوراق مالي اسالمي نگهداري كنند و در اين باره 
نيز ضروري است شبكه بانكي اهتمام الزم را به عمل آورد.  
رييس كل بانك مركزي اظهارداشت: عملكرد بانك ها و 
موسسات اعتباري در خصوص نگهداري حداقل ۳ درصد 
مانده س��پرده هاي خود به صورت اوراق مالي اس��المي 
در پايان مردادماه ۱۴۰۰ نش��ان مي دهد كه حدود ۹۲۲ 
هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال اوراق مالي اس��المي در پرتفوي 
بانك هاست كه نسبت به مانده سپرده هاي بخش غيردولتي 
نزد بانك ها و موسسات اعتباري معادل ۲.۴ درصد است. وي 
با اشاره به حجم تسهيالت پرداختي در پنج ماهه سال جاري 
و تأكيد بر اين نكته كه بانك ها در خصوص تسهيالت دهي 
به بخش هاي مسكن، كشاورزي و صنعت اهتمام بيشتري 
داشته باشند، اعالم كرد: تسهيالت پرداختي بانك ها طي 
پنج ماهه ابتداي سال ۱۴۰۰ به بخش هاي اقتصادي مبلغ ۹ 
ميليون و هفت هزار ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با دوره 

مشابه سال قبل معادل ۵۱.۳ درصد افزايش داشته است.  
كميجاني در زمينه خريد تضميني گندم، گفت: شبكه 
بانكي در اين زمينه عملكرد نسبتاً مطلوبي داشته است و از 
ابتداي سال، از مجموع ۱۸ هزار ميليارد تومان تعيين شده 
براي اين طرح، حدود ۱۵ هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان توسط 
شبكه بانكي پرداخت شده است. همچنين از ۵ هزار ميليارد 
تومان تسهيالت در نظر گرفته ش��ده براي واردات كاالي 
اساسي شامل گندم، حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال از 
سوي بانك ها براي اين اقدام، تسهيالت پرداخت شده است.

همچنين بنا به اعالم رييس كل بانك مركزي طي پنج 
ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰، بيش از ۲۱۳ ميليون و ۵۰۰ 
هزار ميليارد ريال تسهيالت به ۷۳۵ شركت دانش بنيان 
پرداخت شده است. رييس كل بانك مركزي گفت: بانك ها 
مديريت نقدينگي و كنترل رشد ترازنامه خود را جدي 
بگيرند و دقت و كنترل هاي الزم را در اين باره داشته باشند؛ 
چراكه اين امر در بلندمدت بر متغيرهاي كالن اقتصادي 
اثرگذار است. دكتر كميجاني در جلسه دوره اي خود با 
مديران عامل بانك ها گفت: با آغاز به كار دولت سيزدهم، 
از شبكه بانكي انتظار مي رود همچون گذشته مساعي 
خود را براي مساعدت و خدمت رساني به فعاليت هاي 
اقتص��ادي و هموطنان عزيز به كار گيرند و در اين باره از 
هيچ تالشي فرو نگذارند.  رييس كل بانك مركزي با اشاره 
به برگزاري همايش بانكداري اس��المي، اين همايش را 
فرصت مغتنمي براي تب��ادل نظر ميان صاحب نظران 
اقتصادي دانست و گفت: اين همايش فرصتي بود كه در 
قالب سخنراني ها و ارايه مقاالت به بسياري از ابهامات، 

س��واالت و انتقادات درباره نظام بانكي پاسخ داده شود. 
البته در اين زمينه ضروري است مديران عامل بانك ها به 
ابهامات، سواالت و انتقاداتي كه درخصوص شبكه بانكي 
مطرح مي شود، پاسخ دهند و در عين حال عملكرد نظام 
بانكي براي هموطنان تبيين شود.  دكتر كميجاني با بيان 
اينكه حجم نقدينگي در پاي��ان مردادماه ۱۴۰۰ به رقم 
۳۹۲۱۴.۳ هزار ميليارد ريال رسيد، تصريح كرد: اين نرخ 
نسبت به پايان س��ال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸درصد رشد را 
نشان مي دهد. همچنين، نقدينگي در دوازده  ماهه منتهي 
به پايان مرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد رشد يافت. 
گرچه اين رشد مطلوب نيست، اما بانك مركزي طي اين 
مدت تالش كرده است با انجام عمليات بازار باز از شتاب 
رشد نقدينگي كاسته شود. رييس شوراي پول و اعتبار 
ضمن اشاره به نرخ سود بين بانكي گفت: نرخ سود بازار 
بين بانكي در ۲۱ شهريور ماه سال جاري به ۱۸.۶۵ درصد 
رسيده و حجم معامالت نيز در اين بازه زماني حدود ۸۴ 
هزار ميليارد تومان بوده است. دكتر كميجاني در ادامه 
خواستار اقدامات جدي از سوي شبكه بانكي براي مديريت 
نقدينگي و نيز كنترل اضافه برداشت ها شد و خاطرنشان 
كرد: در صورتي كه شبكه بانكي كنترل الزم را بر اضافه 
برداشت هاي خود نداشته باشند، اين بانك ناگزير به انجام 

اقدامات احتياطي و نظارتي الزم خواهد بود. 
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه تاكنون ۱۷ مرحله 
حراج اوراق مالي اسالمي دولت برگزار شده است، تصريح 
كرد: طي برگزاري اين تعداد حراج، در مجموع ۳۲.۲ هزار 
ميليارد تومان اوراق بدهي دولتي توسط كارگزاري بانك 

مركزي به فروش رسيده است. همچنين در همين زمينه 
با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تعديل هاي الزم 
درخصوص نرخ بازدهي اوراق به عمل آمده است. به منظور 
اجراي كامل مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص كنترل 
ترازنامه شبكه بانكي، بانك ها بايد حداقل ۳ درصد از كل 
سپرده هايشان را به صورت اوراق مالي اسالمي نگهداري 
كنند و در اين باره نيز ضروري است شبكه بانكي اهتمام الزم 
را به عمل آورد.  به گفته دكتر كميجاني عملكرد بانك ها و 
موسسات اعتباري در خصوص نگهداري حداقل ۳ درصد 
مانده س��پرده هاي خود به صورت اوراق مالي اسالمي در 
پايان مردادماه ۱۴۰۰ نشان مي دهد كه حدود ۹۲۲.۸ هزار 
ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي در پرتفوي بانك هاست كه 
نسبت به مانده سپرده هاي بخش غيردولتي نزد بانك ها و 

موسسات اعتباري معادل ۲.۴ درصد است.
وي با اش��اره به حجم تس��هيالت پرداختي در پنج ماهه 
س��ال جاري و تأكيد بر اين نكته كه بانك ها درخصوص 
تسهيالت دهي به بخش هاي مسكن، كشاورزي و صنعت 
اهتمام بيش��تري داشته باش��ند، عنوان كرد: تسهيالت 
پرداختي بانك ها طي پنج ماهه ابتداي س��ال ۱۴۰۰ به 
بخش هاي اقتصادي مبلغ ۹۰۰۷ هزار ميليارد ريال است 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵۱.۳ درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. به گفته رييس كل بانك مركزي 
ضروري است شبكه بانكي به حمايت از بنگاه هاي كوچك 
و متوسط توجه ويژه داشته باشد. دكتر كميجاني ضمن 
قدرداني از عملك��رد بانك ها در زمينه خريد تضميني 
گندم، گندم را كااليي استراتژيك خواند و گفت: در اين 
زمينه شبكه بانكي عملكرد نسبتاً مطلوبي داشته است و 
از ابتداي سال، از مجموع ۱۸ هزار ميليارد تومان تعيين 
شده براي اين طرح، حدود ۱۵.۲۵ هزار ميليارد تومان 
توسط شبكه بانكي پرداخت شده است. همچنين از ۵ 
هزار ميليارد تومان تسهيالت در نظر گرفته شده براي 
واردات كاالي اساسي شامل گندم، حدود ۳۲۵۰ ميليارد 
تومان از سوي بانك ها براي اين مهم تسهيالت پرداخت 
شده است. همچنين بنا به اعالم رييس كل بانك مركزي 
طي پنج ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۱۳.۵ هزار 
ميليارد ريال تس��هيالت به ۷۳۵ شركت دانش بنيان 
پرداخت شده است. گفتني است در پايان رييس كل بانك 
مركزي بر اهتمام بانك ها در زمينه بهبود زيرساخت هاي 
فناورانه شبكه بانكي در اتصال به سامانه هاي بانك مركزي 
و تالش مجدانه شبكه بانكي در اجراي قانون جديد چك 
تأكيد كرد.وضعيت بازار بين بانكي، بهبود و اصالح ترازنامه 
بانك ها و ساير مباحث پولي و بانكي از جمله مباحث طرح 

شده از سوي مديران عامل بانك ها در اين جلسه بود.

ديدگاهرويداد

اخبار
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الهيان: رييس بانك مركزي
هر چه سريع تر معرفي شود

نماينده تهران در مجلس ش��وراي اسالمي تاكيد كرد 
كه هر چه س��ريعتر رييس بانك مركزي معرفي شود. 
زهره الهيان در مطلبي در صفحه توييتر خود نوشت: 
»انتظار مي رود وزير اقتصاد به منظور ساماندهي بازار 
ارز و جلوگيري از كاهش هرچه بيشتر ارزش پول ملي 
در اسرع وقت نس��بت به معرفي رييس بانك مركزي  
به رييس جمهور اقدام نمايند.« امروز نيز محمدرضا 
پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس در 
جلسه علني پارلمان و در تذكري ضمن تاكيد بر لزوم 
تعيين تكليف هرچه سريعتر رييس كل بانك مركزي 
گفت: مدت هاس��ت تعيين رييس بانك مركزي در 
بالتكليفي به سر مي برد لذا از رييس جمهور درخواست 
داريم كه نس��بت ب��ه تعيين تكليف س��ازمان هاي 

اقتصادي و مجموعه هاي بزرگ تسريع كند.

كريستين ساينس مانيتور: احياي 
قدرت كم درآمدها زمان بر است

تحريم ها و كرونا، اصلي ترين مشكالت خارجي اقتصاد 
ايران هس��تند. پايگاه كريستين س��اينس مانيتور در 
گزارشي به بررسي وضعيت اختالف طبقاتي و افزايش 
آن در زم��ان كرونا در ايران پرداخ��ت كه برگزيده اين 
گزارش در ادامه آمده اس��ت:  چن��د دهه پيش، پولدار 
بودن در ايران خيلي از روي ظاهر قابل تشخيص نبود 
اما امروز شاهد حضور فراري، پورشه و المبورگيني در 
خيابان هاي پرترافيك تهران هستيم. قابل انكار نيست 
كه تحريم هاي امريكا اقتص��اد ايران را تحت تاثير قرار 
داده است اما ثروت برخي ايراني ها در همين مدت هم 
افزايش محسوسي داشته است. تصاوير مربوط به سبك 
زندگي لوكس عده اي از فرزاندان افراد ثروتمند ايراني در 
اينستاگرام و همچنين اخبار مربوط به يك شهرك بسيار 
لوكس در نزديكي شهر تهران )باستي هيلز( در ماه هاي 
اخير سر و صداي زيادي به پا كرده است.  برخالف تصور 
رايج، مي توان برندهاي لوكس دنيا را در برخي از مناطق 
تهران و ديگر ش��هرها پيدا كرد. البته ك��ه اين برندها 
مش��تريان خاص خود را دارند اما تبليغات شان حتي 
در سطح شهر نيز قابل مشاهده است.  به دنبال كاهش 
ارزش ريال، قيمت ها در ايران رشد داشته اند. تحريم هاي 
امريكا دسترسي به منابع ارزي را دشوار ساخته و اين به 
نوبه خود كاهش بيشتر ارزش ريال را در پي داشته است. 
براي بيشتر ايراني ها، تغييرات دو سال اخير به معناي 
كاهش قدرت خريدشان بوده است به ويژه آنكه بحران 
كرونا نيز بسياري از شركت ها را مجبور به تعديل نيرو و 
خانه نشيني نيروي كار كمتر ماهر كرد. طبق تخمين 
صندوق بين المللي پول، اقتصاد ايران در سال هاي ۲۰۱۸ 
و ۲۰۱۹ به ترتيب ۱.۵ درصد و ۳.۶ درصد كوچك شد. با 
توجه به كاهش قابل توجه پس انداز دهك هاي پايين تر 
در سال هاي پس از خروج امريكا از برجام و بحران كرونا، 

احياي قدرت خريد آنها طوالني خواهد بود. 

پايان شهريور؛ آخرين مهلت 
دريافت مجوز شركت اعتبارسنجي

عليرضا قيطاسي دبير شوراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي گفت: آخرين مهلت ثبت نام براي متقاضيان 
تاس��يس شركت هاي اعتبارس��نجي توسط بانك 
مرك��زي آخر ش��هريورماه ۱۴۰۰ اس��ت.  عليرضا 
قيطاسي در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه اموال مازاد 
را مي توان به دو گروه تقسيم كرد گفت: ممكن است 
بانك ها اموالي داشته باشند كه از نگاه بيروني، مازاد 
تلقي شود. بر اساس سياست بانك ها و بانك مركزي، 
خدمات بانكداري الكترونيك بايد افزايش يابد و از 
سوي ديگر تعداد شعب بانك ها كاهش يابد كه در 
اين صورت به عنوان نمونه وقتي يك بانكي كه تمام 
شعب آن ملكي است و بايد حدود ۲۰ درصد شعب 
خود را نيز كاهش دهد، به هر حال مقداري امالك 
مازاد ايجاد خواهد شد. در اين ش��رايط اين نوع از 
اموال بر اس��اس دس��تورالعمل موجود، به مزايده 
گذاشته مي شود. دبير شوراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي تاكيد كرد: برخي ديگر از اموال مازاد بانك ها 
نيز به ناچار به تمليك درآمده است كه طبيعتا بانك 
عالقه اي به نگهداري اموال و بنگاه داري ندارد چرا 
كه بانك پولش را مي خواهد تا بتواند تس��هيالت 
مجدد اعطا كند. ضمن اينكه اين پول ها هم متعلق 

به مردم است و بايد سر جاي خود بازگردد.

مسدودسازي چندهزار دستگاه 
كارتخواِن داراي مشكل هويتي

غالمرضا مرحبا س��خنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: در حال حاضر دستگاه هاي كارتخواني 
كه خارج از كشور تراكنش انجام مي دهند و بستر 
اينترنتي آنها و شماره تماس از خارج از كشور است، 
رديابي و غيرفعال مي شوند. اخيرا بانك ها چند هزار 
دس��تگاه كارتخواني كه خارج از كشور فعال بودند 
يا به دستگاه هاي مالياتي متصل نبودند و نظارتي 
ب��ر كاركرد آنها نبوده، غيرفعال و مس��دود كردند. 
همچنين بسياري از كارت هاي بانكي كه هويت 
صاحبان آنه��ا مجهول ب��وده و اطالعات كافي و 
كاملي از صاحبان آنها نداش��تند و تراكنش آنها 
از خارج كش��ور انجام مي ش��د را مسدود كردند. 
در گذشته براي خروج كارتخوان از كشور منعي 
وجود نداشت و افراد با چمدان اقدام به خروج آن 
مي كردند. در حال حاضر دستگاه هاي كارتخواني 
كه خارج از كشور تراكنش انجام مي دهند و بستر 
اينترنتي آنها و ش��ماره تماس از خارج از كش��ور 
اس��ت، رديابي و غيرفعال مي شوند. فعاليت هاي 
زيرزميني در هر صنفي ممكن است وجود داشته 
باشد و سايت هاي قمار يا مجموعه هاي پولشويي 
بخش��ي از انتقال پ��ول را ممكن اس��ت از طريق 
صرافي هاي غيرمجاز انجام دهند اما با صرافي هاي 

غيرمجاز برخورد قانوني انجام مي شود.

رسولي نژاد: دولت و مجلس براي 
رفع كسري بودجه قدم بردارند

نماينده مردم دماوند و فيروزكوه در مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: بايد با تشكيل كميته اي مشترك ميان 
دولت و مجلس براي بحث كسري بودجه دولت در نيمه 
نخست سال عالجي نمود تا نيمه دوم سال با نگاهي 
منطقي نسبت به درآمدها و هزينه ها قدم برداريم. سيد 
احمد رسولي نژاد، در نطق خود در جلسه علني امروز 
)چهارش��نبه( مجلس شوراي اسالمي ضمن تبريك 
۲۴ شهريور نودمين س��الروز ثبت ملي شهر دماوند 
بيان كرد: شكس��ت مفتضحانه امريكا در افغانستان، 
پايان امپراتوري امريكا را به نمايش گذاشت و روياي 
غربگرايان و غربگدايان را كه تصور مي كردند با حضور 
امريكا، كش��ورهاي منطقه پيشرفت مي كنند، بر باد 
داد ت��ا امروز هم��ه فرمايش امام راح��ل را كه فرمود 
»امريكا شيطان بزرگ اس��ت« بار ديگر به ياد آورند، 
البته بايد مراقب فتنه انگيزي هاي امريكا كه به دنبال 
آغاز جنگ جديد مي��ان قبايل و قوميت هاي منطقه 
است و همچنان س��وداي تجزيه كشورهاي منطقه 
را دارد، باش��يم. مهم ترين مس��اله داخلي اين روزها، 
تكميل انتخاب مردم با ساماندهي سريع وزارتخانه ها، 
اس��تانداري ها و مديران مياني دولت اس��ت. انتظار 
مي رود مديراني مردمي، پاكدس��ت، كاردان، پركار، 
متعهد، انقالبي و جهادي انتخاب شوند. نماينده مردم 
دماوند در ادامه با اشاره به بحث كسري بودجه دولت در 
نيمه نخست سال، بيان كرد: بايد با تشكيل كميته اي 
مشترك ميان دولت و مجلس براي آن عالجي نمود 
تا نيمه دوم سال با نگاهي منطقي نسبت به درآمدها 
و هزينه ها قدم برداريم.كسري نهاده هاي دامي سبب 
س��ختي هاي فراواني براي دامداران ش��ده است، در 
حالي كه اصرار دولت سابق بر ارز ۴۲۰۰ توماني نشان 
داد كه اين سياس��ت نه تنها به حل مش��كل و مساله 
كمك نمي كن��د، بلكه مجموعه بزرگ��ي از رانت ها و 
س��ودجويي ها را به وجود آورد و اين كشاورز و دامدار 
است كه بيشترين آسيب ها را از اين سياست ديده است.

عملكرد مثبت آقاي حسين اميرعبداللهيان وزير امور 
خارجه در ايجاد يك ديپلماسي فعال قابل تقدير است 
و اين ديپلماسي فعال كه با هماهنگي وزارت بهداشت 
و درمان س��بب واردات گس��ترده واكس��ن مورد نياز 
جهت حل دغدغه سالمت مردم گرديد، دروغ بزرگ 
غربگرايان و غربگدايان كه عدم پذيرفتن خواسته هاي 
تحميلي TATF را عامل عدم امكان واردات واكس��ن 
مي دانستند، برمال كرد. نماينده مردم دماوند در ادامه 
ضمن درخواست تس��ريع در محاكمه رييس جمهور 
سابق و همدس��تانش، گفت: از هيات رييسه مجلس 
درخواست دارم كه پيگيري فرمايند در پرداخت حق 
الزحمه اعضاي هيات هاي نظارت استاني، شهرستاني، 
بخش ها و ناظرين س��رصندوق هاي اخذ راي مربوط 
به انتخابات ششمين دوره شوراهاي اسالمي شهرها 
و روس��تاها تسريع شود. رس��ولي نژاد ضمن دعوت از 
رييس جمهور جهت ديدار از شهرس��تان هاي دماوند 
و فيروزكوه ادامه داد: به اس��تحضار ايشان مي رسانم 
كه امروز مهم ترين درخواس��ت اهال��ي محترم حوزه 
انتخابيه ام و بلكه ميليون ها مسافر جاده بسيار مهم و 
پرتردد فيروزكوه، احداث كمربندي گيالوند به دماوند  
است كه بسياري از همكاران در مجلس از استان هاي 
شمالي به ويژه مازندران، گلستان و خراسان شمالي نيز 

به بنده در اين خصوص مراجعه كردند و تذكر دادند.

بانك ها كنترل رشد ترازنامه خود را جدي بگيرند

مبناي طرح ساماندهي رمز ارزها شفافيت است

رشد  1۲،۸ درصدي  نقدينگي  در  5  ماه  نخست 1400

افزايش حدود ۱۵۰ توماني دالر در صرافي هاي بانكي 
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

روز چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۰، در بازار آزاد ارز قيمت 
ارز نسبت به روز قبل اندكي كاهش يافت، قيمت دالر ۲۷ 
هزار و ۳۹۵ تومان، قيم��ت يورو ۳۱ هزار و ۶۸۵ تومان، 
پوند انگليس ۳۸ هزار و ۱۳۹تومان و درهم امارات ۷ هزار 
و ۴۶۱ تومان اعالم شده است. . نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي امروز )چهارشنبه، ۲۴ شهريورماه( با ۱۴۹ تومان 
افزايش نس��بت به روز گذشته به ۲۶ هزار و ۷۶۱ تومان 
رس��يد. قيمت فروش يورو با ۱۷۹ تومان افزايش به ۳۱ 
هزار و ۶۳۳ تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و 
۲۳۱ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۱ هزار و ۶ تومان بود.

عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۶ هزار 
و ۱۱۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۳۴۹ تومان اعالم 
ش��د. نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۸۷۴ تومان 
و ن��رخ فروش آن نيز ۳۱ هزار و ۱۵۵ تومان اعالم ش��د. 
همچنين در سامانه نيما در معامالت روز سه شنبه، حواله 
يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۲۹۸ تومان فروخته و حواله دالر 
به قيمت ۲۳ هزار و ۸۷ تومان معامله شد.  قيمت دالر در 
خردادماه از كانال ۲۵ هزار تومان عبور كرد و وارد محدوده 
۲۶ هزار تومان شد و چند روزي هم با بهاي ۲۷ هزار تومان 
فروخته مي شد. اما از ابتداي شهريورماه شاهد روند نزولي 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي بوديم و قيمت آن در اين 

مدت در كانال ۲۶ هزار تومان نوسان داشته است.

     تثبيت قيمت سكه
 در كانال ۱۱ ميليون تومان 

 قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با كاهش 
۲۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ ميليون و 
۸۴۰ هزار تومان رسيد .سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
۱۱ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنين امروز 
نيم  سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۵۰ هزار تومان، ربع سكه 
سه  ميليون و ۵۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۱۵۷ هزار 
تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۱۶ هزار 
تومان شد.همچنين هر انس جهاني طال نيز امروز يك هزار 
و ۸۰۰ دالر و ۷۹ س��نت قيمت خورد كه در مقايسه با روز 

گذشته ۱۲ دالر و ۱۴ سنت كاهش داشت. 
 مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 
دالر و انس جهاني است. بر اين اساس با وجود آنكه قيمت 
دالر طي چند هفته گذشته در كانال ۲۶ هزار تومان نوسان 
داشته اس��ت اما نرخ انواع سكه و طال به دليل كاهش ۱۲ 

دالري انس جهاني طال افزايش قيمت نداشته باشد. 
در بازار طال نيز قيمت طالي ۱۸عيار هر گرم يك ميليون و 
۱۵۴ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
۱۱ميلي��ون و ۸۹۰ ه��زار تومان و قيم��ت دالر ۲۷هزار و 
۳۹۵تومان است.قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 

نيز ۱۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان اس��ت. قيمت نيم سكه 
بهار آزادي ۶ ميليون و ۵ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۳ 
ميليون و ۵۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان تعيين ش��ده است و به فروش مي رسد.قيمت 
طالي ۲۴عيار در هر گرم يك ميلي��ون و ۵۴۶ هزار تومان 
و هر مثقال طال، ۵ ميليون و ۱۳ هزار تومان ارزش گذاري 
شده است. قيمت هر اونس طال امروز با ۰.۰۴ درصد كاهش 
به ۱۸۰۳ دالر و ۸۳ سنت رسيد. در حالي كه پس از انتشار 
آماره��اي ضعيف از تورم امريكا و نامش��خص بودن زمان 
انقباضي شدن سياست پولي اين كشور، دالر تضعيف شده 
و س��وددهي اوراق قرضه دولت امريكا كاهش يافته است، 
قيمت طال روز چهارشنبه عليرغم كاهش نسبي در بازار رقم 
۱۸۰۰ دالر باقي ماند. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال امروز با ۰.۰۴ درصد كاهش به ۱۸۰۳ دالر و ۸۳ سنت 
رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز براي تحويل در 
ماه دسامبر هم با ۰.۱۲ درصد كاهش به ۱۸۰۵ دالر رسيد. 
شاخص قيمت مصرف كننده در امريكا طي ماه اوت تنها ۰.۱ 
درصد رشد داشته در حالي كه انتظار مي رفت اين رشد ۰.۳ 
درصدي باشد. اين كمترين رشد تورم در امريكا در طي ۶ 
ماه اخير است و نشان مي دهد كه نرخ تورم احتماال بيش از 
اين باالتر نخواهد رفت، اما با توجه به تداوم محدوديت هاي 
عرضه احتماال تورم براي مدتي باال خواهد ماند.نايب رييس 
اتحاديه طالو جواهر از تغيير جزئي قيمت س��كه به دليل 
نوسانات قيمت ارز و اونس جهاني خبر داد.هر انس جهاني 
ط��ال با ۱۳ دالر افزايش با قيمت ۱۸۰۳ دالر عرضه ش��ده 
است افزود: قيمت سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار 
تومان، قيمت سكه طرح جديد ۱۲ ميليون و ۵۰ هزار تومان، 
نيم سكه ۶ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون 
و ۶۰۰ هزارتومان و سكه هاي گرمي ۲ ميليون و ۲۶۰ هزار 
تومان بفروش مي رسد.وي با اشاره به اينكه اين تغيير جزئي 
قيمت سكه به دليل افزايش انس جهاني و تغيير جزئي نرخ 
ارز است ادامه داد: امروز هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و 
۱۶۶ هزار تومان و هر مثقال طال ۵ ميليون و ۵۵ هزار تومان 
فروخته مي شود.ارز نيز در بازار با كاهش اندك قيمت نسبت 
به روز گذشته عرضه مي شود. قيمت دالر امريكا ۲۷ هزار و 
۳۵۰ تومان و هر يورو ۳۲ هزار و ۸۰ تومان بفروش مي رسد.

     عقبگرد دالر
ارزش دالر پس از باقي ماندن تورم امريكا در سطح باالي 
پنج درصد كاهش پي��دا كرد.انتظار مي رود در نتيجه باال 
باقي مان��دن نرخ تورم در اقتصادهاي بزرگ، بس��ياري از 
پيش بيني هاي جديد حاكي از كاهش رشد اقتصادي در 
سطح جهاني است. نرخ تورم امريكا هنوز باالي پنج درصد 
است و اين نگراني وجود دارد كه اجرايي شدن بسته محرك 
جديد دولت به افزايش بيش از پيش تورم دامن بزند. كرونا 
نگراني مهم بعدي بازار ارز است و در برخي از كشورها براي 
مقابله با سويه دلتا، كار تزريق دوز سوم به گروه هاي حساس 

آغاز ش��ده است. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
امروز با ۰.۱۳ درصد كاهش نسبت به روز گذشته در سطح 
۹۲.۵۳۲ واحد بسته ش��د. در تازه ترين دور از معامالت، 
پوند با ۰.۰۱ درصد افزايش نسبت به روز قبل خود و به 
ازاي ۱.۳۸۳ دالر مبادله شد. يورو ۰.۱۳ درصد باال رفت و 
با ماندن در كانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۱ دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.۳۶ درصد كاهش 
به ۱۰۹.۵۹۸ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي ۱.۴۳۹ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل ۶.۴۳۴ يوان چين اعالم شد.

     مبناي طرح ساماندهي
 رمز ارزها شفافيت است

نماينده مردم كرمان گفت: در طرح ساماندهي رمز ارزها 
مبناي كار شفافيت اس��ت زيرا معتقديم بخش عمده اي 
از ظرفيت ه��اي پولي و مالي و مالياتي كش��ور با فعاليت 
رمزارزها از رده تصميم گيري خارج شده است.  »محمدرضا 
پورابراهيمي« در جلسه علني امروز- چهارشنبه- مجلس 
شوراي اس��المي درخصوص طرح ساماندهي استخراج 
رمزارزه��ا با بيان اينكه پديده رمزارزه��ا در حوزه اقتصاد 
منطقه اي و جهاني شكل گرفته و بر اقتصاد كشور ما هم 
اثر دارد اظهار داش��ت: اگر اين پديده را كتمان كنيم هيچ 
فرصتي براي مقابله با تبعات آن نداريم و امكان بهره گيري 
از ظرفيت هاي آن را از دست خواهيم داد. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس بيان داشت: هدف كميسيون اقتصادي 
مجلس ساماندهي اين پديده بوده است چرا كه در طول 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم هيچ اراده اي براي ساماندهي 
پديده رمزارزها ديده نشد اگر امروز دولت و مجلس در اين 
خصوص همكاري كنند اتفاقات خوبي رقم خواهد خورد. 
نماينده مردم كرمان در مورد ساماندهي وضعيت موجود 
گفت: در حال حاضر به دليل عدم ش��ناخت كافي توسط 
مردم و س��رمايه گذاران از پديده رمزارزها دچار ش��رايط 
خاصي هس��تيم كه ضوابط مشخصي درباره فعاليت اين 
س��امانه ها وجود ندارد، وزارت ارتباطات به عنوان متولي 
فضاي مج��ازي، وزارت صنعت به عنوان ناظر بر مجوزها، 
وزارت اقتصاد به عنوان متولي مبارزه با پولشويي و وزارت 
نيرو ب��ه عنوان متول��ي تأمين برق الزم براي اس��تخراج 
رمزارزها همگي دخيل هستند لذا كميسيون اقتصادي به 
دنبال ساماندهي اين وضعيت نابسامان بوده است.  در اين 
ساماندهي مبناي كار ما شفافيت است چرا كه معتقديم 
بخش عمده اي از ظرفيت هاي پولي و مالي و مالياتي كشور 

با فعاليت رمزارزها از رده تصميم گيري خارج شده است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به درخواست 
نماينده بانك مركزي براي ارايه اليحه در اين زمينه از سوي 
دولت گفت: تا به حال هيچ اليحه اي از سوي بانك مركزي 
در خصوص موضوعات مهمي از جمله قانون بانك مركزي 

و قانون بانكداري كشور ارايه نشده و در خصوص رمزارزها 
نيز اگر بانك مركزي اليحه اي ارايه كرد مبناي كار ما قرار 
مي گيرد.تا قبل از ارايه اليحه، طرح كميسيون اقتصادي 
بررسي مي شود و اين طرح كامال كارشناسي شده است 
لذا نمايندگان كمك كنند تا امكان اصالحات الزم در 

كميسيون و طي مراحل قانوني فراهم شود.

     بيت كوين با قدرت 
وارد كانال ۴۶ هزار دالري شد

ارزش بيت كوين و ارزهاي ديجيتالي مهم نس��بت به 
روز قبل افزايش محسوسي را تحربه كرد.در حالي كه 
بسياري از نهادهاي نظارتي نبت به رمزارزها سختگيرتر 
شده اند، رييس كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا 
در موضعي نس��بتا نرم، تنها از صرافي هاي ارايه دهنده 
خدمات مرتبط با ارزهاي ديجيتالي خواس��ته اس��ت 
ت��ا مجوزه��اي قانوني را اخ��ذ و اطالع��ات مربوط به 
تراكنش هاي خود را ثبت كنند. گري گنسلر، توكن ها 
و ارزهاي ديجيتالي را نوعي از دارايي خوانده اس��ت كه 

احتماال زيرمجموعه اوراق بهادار محسوب مي شوند. 

     بسياري از كشورها از رمزارز 
مردم ماليات دريافت مي كنند

معاون حقوقي و امورمجل��س بانك مركزي در خصوص 
گزارش كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 
درباره وضعيت تبادل رمزارزهاي جهان روا در كشور گفت: 
اين رمزارز يك نوع دارايي اس��ت و كشورهايي كه آن را به 
رسميت شناختند آن را دارايي مي دانند و از آن ماليات اخذ 
مي كنند. اميرحسين طيبي فرد در جلسه علني صبح امروز 
)چهارشنبه( مجلس شوراي اسالمي در خصوص گزارش 
كميس��يون اقتصادي درباره وضعيت تبادل رمزارزهاي 
جهان روا عنوان كرد: برخي كشورها اين رمزارزها را به عنوان 
دارايي پذيرفته اند برخي درباره آن سكوت اختيار كرده اند و 
برخي هم آن را ممنوع اعالم داشتند. موضوع مهم ماهيت 
حقوقي اين پديده است اين حوزه ممكن است مخاطراتي 
را همچون ايجاد ضرر و زيان براي مردم، تسهيل موضوع 
قاچاق كاال، پولشويي و فرار مالياتي را به دنبال داشته باشد.

وي اضافه كرد: در گزارش كميس��يون هم به اين ابهام 
اشاره شد كه اصال ريشه اين رمزارزها كجاست؟ چگونه 
است كه با پيام يك سرمايه دار غربي ارزش آن دچار نوسان 
مي شود.طيبي فرد عنوان كرد: از قانونگذار انتظار داريم 
اين حوزه را براي دولت ترسيم كند. دولت، بانك مركزي و 
وزارت اقتصاد صرفا مجري قانون هستند. عالوه بر تدوين 
نقشه راه بايد موضع روشني در خصوص برخي مسائل 
نيز اتخاذ شود. براي مثال در خصوص اينكه مسووليت 
نوس��ان قيمت و ريسك نوسان قيمت با مالك رمزارز 
مي باش��د نه با دولت، يعني ارزش رمزارزها با عرضه و 

تقاضا تعيين شود نه توسط دولت و بانك مركزي.

انتقاد نسبت به شفاف نبودن 
سياست بانك مركزي

سياست هاي ارزي در طول 
۵۰ سال گذش��ته اشكال 
داش��ته و براي رفع آن عزم 
و اراده جدي وجود نداشته 
است. سياست بانك مركزي 
در سال هاي گذشته سياست 
ابهام ب��وده اس��ت و اطالع 
دقيقي از سياس��ت ارزي، 
نرخ ارز و... وجود ندارد، درحالي كه در دنيا سياس��ت 
بانك مركزي بايد شفاف باشد و اعتماد عمومي را جلب 
كند. شرط رياست بانك مركزي در ايران سياست بله 
قربان گويي است و تا زماني كه چنين است، آينده خوبي 
در انتظار اقتصاد ايران نخواه��د بود. اگر علم و تجربه 
ساير كشورها در تصيم گيري ها و سياست گذاري هاي 
اخير مدنظر قرار نگيرد و سياست هاي شكست خورده 
گذش��ته مجددا تداوم پيدا كند، با توجه به ش��رايط 
جمعيتي و وضعيت اقتصادي، آينده خوبي نمي توان 
متصور شد.  در سال هاي گذشته مي توانستيم از توليد 
ملي حمايت كنيم اما متاسفانه سياست هاي ارزي در 
اين مدت به واردات كاالهاي خارجي سوبسيد يا يارانه 
پرداخت كرده است.  نبايد در بازار ارز نرخ گذاري صورت 
بگيرد، بايد در بازارهاي ديگر به طور مشخص در عرصه 
سياست گذاري پولي اصالحاتي صورت بگيرد تا بتوان 
به صورت موث��ر ارزش پول ملي را حف��ظ كرد اما در 
سال هاي اخير برعكس عمل و سعي شده بدون پشتوانه 
سياست گذاري هاي موثر پولي نرخ ارز كنترل شود كه 
اين سياست شكست بزرگي را متحمل اقتصاد كشور 
كرد.  در بسياري از موارد سياست ها برعكس آنچه بايد 
باشند، تعيين مي شوند. به عنوان مثال، رياست بانك 
مركزي بايد شخص مقتدري باشد در حالي كه طي 
ساليان متمادي سكان بانك مركزي در اختيار افرادي 
بوده كه حرف ش��نوي از دولت ها داشته اند. هچنين 
بانك مركزي بايد از نظر حقوقي مستقل باشد اما در 
واقعيت برعكس است و در حال حاضر بيش از ۱۸۰ 
كشور در كنترل تورم موفق عمل كرده اند و ما هنوز در 
مرحله انكار واقعيت هاي اقتصادي كشور و علم اقتصاد 
هستيم.  شرط رياست بانك مركزي در ايران بله قربان 
گويي است و تا زماني كه چنين است، آينده خوبي در 

انتظار اقتصاد ايران نخواهد بود.

علي سعدوندي



گروه بازار سرمايه|
نوسان معامالت ادامه دارد و روز سه شنبه فرش سبز زير پاي 
سهامداران پهن شد و پس  از آن مجدداً در آخرين روز كاري 
هفته شاهد افت شاخص بوديم. اين صعود و نزول داليل 
مختلفي دارد، تغييرات نرخ دالر و سخنراني ها در خصوص 
قيمت گذاري دس��توري باعث شده كه سهامداران اقبال 
كمتري به خريدوفروش سهام داشته باشند.به هرحال نبايد 
فراموش كرد كه اين روزها در بورس كاال در بخش فلزات 
اساسي شاهد افت قابل توجه تقاضا هستيم تا جايي كه بنا 
بر گفته كارشناسان انتظارات به حدي منفي است كه در 
برخي از روزها براي برخي از كاالها خريدار وجود ندارد. در 
بخش محصوالت شيميايي و پليمري اما برآيند معامالت 
بيشتر تحت تأثير بازارهاي جهاني بوده و شنيده ها از تاالر 
نقره اي حكايت از آن دارد كه اين روزها جو كلي معامالت در 
بازار ياد شده به شكل رفت و برگشتي درآمده است. تمامي 
اين تحوالت در بازار ياد شده در شرايطي روي مي دهد كه در 
بازار سهام اوضاع كلي عرضه و تقاضا تطابق چنداني با بورس 
تهران ندارد. اين طور كه به نظر مي رسد در شرايط كنوني 
نوسانات رخ داده در بازار سهام سبب شده تا سرمايه گذاران 
تنها به مجرد تغييرات مثبت يا منفي در بازار ارز بر تقاضا يا 
عرضه خود در بازار سهام بيفزايند و به دليل آنكه تورم فعاًل 
مهم ترين پيشران قيمت ها در بازار سهام است، تحوالت 
ساير بازارها را چندان موردتوجه قرار ندهند.قيمت دالر 
در روز گذش��ته  1.01 درصد كاهش يافت و با رسيدن به 
محدوده ۲۷ هزار و 390 تومان در بازار ارز كاهشي معادل 
با 4۲60 ريالي را نسبت به روز گذشته در بازار يادشده رقم 
زد. به عقيده بس��ياري از كارشناسان همين كاهش يك 
سيگنال منفي و ادامه دار براي بازار سهام به حساب مي آيد.

بر اين اس��اس مي توان گفت كه اين عامل نيز در روزهاي 
پيشرو از واهمه نسبي حاكم بر معامالت سهام بكاهد. البته 
بايد توجه داش��ت كه ماندگاري قيمت دالر در محدوده 
۲3 هزار تومان در سامانه نيما مانع از آن خواهد شد كه در 
صورت هاي مالي شركت ها از اين ناحيه تأثيري بااهميت را 
شاهد باشيم. بااين وجود نمي توان منكر اين شد كه حتي 
افزايش بي ربط قيمت ارز در معامالت غير رسمي اسكناس 
خارجي نيز مي تواند بر اميدواري سهامداران در بازار سرمايه 
بيفزايد.شنيده ها حكايت از آن دارد كه قدرت هاي جهاني 
فعاًل قصد تصويب قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل 
را ندارد. اين مساله مي تواند ضمن كاستن از احتمال نوسان 
بيش ازحد قيمت ارز، بهاي آن را در دامنه معقول قرار دهد. 
ازاين رو با توجه به وجود تورم انتظاري و تداوم پايدار كسري 
بودجه نمي توان انتظار داشت كه روند صعودي قيمت ارز به 
شكلي پايدار و آهسته و پيوسته ادامه پيدا كند. درصورتي كه 
اين امر محقق شود، مي توان انتظار داشت كه بازار سرمايه 
نيز ازلحاظ رواني با تهديد جدي مواجه نشود.بااين وجود در 
ماهيت كلي بازار، با توجه به رشد سهام خرد معامله گران به 
خريد اين گروه روي آورده اند. آمارهاي منتشرشده نشان 
مي دهد كه ثبات نسبي P/S  بازار در مرتبه 3/۸ طي چهار 
ماه گذشته وجود داشته است. رقمي كه نسبت به دوماهه 
نخست سال و هم زمان با روند فرسايشي و راكد بازار كاهش 
داشته است. بااين حال اما P/E  بازار كه در مردادماه با كاهش 
مواجه و به مرتبه 9/۵ رسيده بود، از ابتداي ماه جاري تاكنون 
ميانگين 10 را ثبت كرده است. به نظر مي رسد اين افزايش 
تا حدي ناشي از تزريق برخي اخبار منفي نيز بوده و به دليل 
رشد انتظارات تورمي با چنين روندي مواجه شده است. 
به هرروي اما كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه عموم 

سهام بازار س��رمايه در حال حاضر در مرتبه ارزندگي قرار 
دارند و به ويژه با اصالح روزهاي گذشته بازار تا حد زيادي 
تعديل شده اند. دراين بين و ديگر آمارهاي منتشرشده نشان 
مي دهد كه از ابتداي شهريورماه تاكنون نسبت P/S بازار به 
3/۸ مرتبه رسيده است. بازار توانسته است طي چهار ماه 
گذشته اين سطح را حفظ كند. اين رقم در مردادماه 3/6، در 
تيرماه 3/۸ و در خردادماه برابر با 3/۷ مرتبه بوده است. اين در 
حالي است كه P/S بازار سرمايه در فروردين و ارديبهشت ماه 
به ترتيب 4/4 و 4/1 مرتبه بوده است. گفته مي شود هر چه 
مقدار اين نسبت پايين تر باش��د بيانگر ارزان بودن سهام 
و مقدار باالي آن، نش��ان دهنده گران بودن س��هام است. 
بااين حال اما برخي كارشناسان بازار سرمايه نسبت P/E را 
از اين نسبت مهم تر مي دانند. بررسي ها نشان مي دهد از 
ابتداي شهريورماه تاكنون نسبت P/E بازار به 10 رسيده 
است. اين نسبت در مردادماه كاهش يافته بود اما مجدداً 
روند افزايشي را در پيش گرفته است. به گفته ناظران بازار 
سرمايه اين روند به دليل ابهامات در سياست هاي اقتصادي 
و برخي تحوالت سياسي داخلي و بين المللي رخ داده؛ در اين 
ميان اما بازار سرمايه طي ماه هاي اخير از ناحيه ديگري مورد 
تهديد قرارگرفته. بررسي ها نشان مي دهد فاصله نرخ دالر 
نيمايي كه مبناي محاسبه عملكرد شركت هاي بورسي بوده 
و فاصله زيادي با نرخ دالر آزاد پيداكرده، در روزهاي اخير به 
19 درصد رسيده است! اين روند به تدريج زيان شركت هاي 
بورس��ي را به دنبال خواهد داشت و بخش مهمي از سود 
آنها را از بين خواهد برد. گفتني است اين ميزان، بيشترين 

اختالف از مهرماه سال گذشته تاكنون بوده است.

      نگاهي به وضعيت بازار چهارشنبه
شاخص كل بازار بورس در آخرين روز كاري هفته يعني 
چهارشنبه، ۲4 شهريورماه با هش��ت هزارم و 664 واحد 
كاهش در جايگاه يك ميلي��ون و 4۸۸ هزار واحدي قرار 

گرفت. در معامالت اين روز بيش از هفت ميليارد و ۲۸0 
ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۵ هزار 
و ۷40 ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با يك ه��زار و 449 واحد كاهش به 4۵0 هزار و 
4۵9 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 914 واحد افت 
به ۲۸4 هزار و ۲40 واحد رسيد. شاخص بازار اول 6 هزار و 
936 واحد و شاخص بازار دوم 1۵ هزار و 61۸ واحد كاهش 
داشتند.طي معامالت آخرين روز كاري هفته حقوقي ها 
حدود 410 ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل 
معامالت خرد پنج هزار و ۷00 ميليارد تومان بود، اشخاص 
حقوقي ۲1 درصد يعني هزار و 190 ميليارد تومان سهام 
خريدند و مازاد خريدش��ان هفت درصد از كل معامالت 
شد. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس 
در س��ه گروه »فلزات اساسي«، »محصوالت شيميايي« 
و »فرآورده ه��اي نفتي« رقم خ��ورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »محصوالت كاغذي« و »استخراج 
ساير معادن« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »فارس«، 
»فوالد« و »شپنا« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي 
را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به 
»چكاوه«، »خمحور« و »كماسه« معطوف بود.عالوه بر 
اين در بين همه نمادها، شركت پتروشيمي پارس با نماد 
»پارس« با 339 واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« با 1۸۵ 
واحد، پااليش نفت تبريز با نماد »شبريز« با 1۷۷ واحد، 
تراكتورسازي ايران با نماد »تايرا« با 110 واحد، سيمان 
فارس و خوزس��تان با نماد »سفارس« با ۸9 واحد، پست 
بانك ايران با نماد »وپس��ت« با ۸3 واحد و گروه صنعتي 
ملي با نماد »وملي« با ۷4 واحد تأثير مثبت بر ش��اخص 
بورس همراه شدند.در مقابل شركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شس��تا« با 9۲0 واح��د، فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »فوالد« ب��ا 6۵۷ واحد، مخابرات ايران با 
نماد »اخابر« با 643 واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد 

»فملي« با ۵4۸ واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« با 4۸۸ 
واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با 360 واحد و 
شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با 341 واحد 
تأثير منفي بر شاخص بورس داشتند.بر پايه اين گزارش، 
در اين روز شركت س��پيد ماكان با نماد »سپيد«، توليد 
نيروي برق آبادان با نماد »آبادا«، شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماع��ي با نماد »شس��تا«، ليزينگ كارآفرين 
با نماد »ولكار«، آريان كيمي��ا تك با نماد »كيمياتك«، 
گروه مديريت ارزش سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 
كشوري با نماد »ومدير« و بهس��از كاشانه تهران با نماد 
»ثبهس��از« در نمادهاي پرتراكنش قرار داش��تند. گروه 
خودرو هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه يك  ميليارد و 336 ميليون برگه 
سهم به ارزش چهار هزار و 31۷ ميليارد ريال دادوستد شد. 
طي روز چهارشنبه شاخص فرابورس بيش از ۲4۷ واحد 
كاهش داشت و بر روي كانال ۲1 هزار و 99۸ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و 100 ميليون برگه 
سهم به ارزش 300 هزار و ۸6۸ ميليارد ريال دادوستد شد.

در آخرين روز كاري هفته مجتمع جهان فوالد سيرجان 
با نماد »فجهان«، بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، 
فرآورده ه��اي غذايي و قند چهارمحال با نماد »قچار«، 
ريل پرداز نوآفرين با نماد »حآفرين«، توزيع دارو پخش 
با نماد »دتوزيع«، كشتيراني درياي خزر با نماد »حخزر« 
و داروسازي سبحان انكولوژي با نماد »دسانكو« تأثير 
مثبت بر ش��اخص فرابورس داشتند. همچنين بيمه 
پاسارگاد با نماد »بپاس«، سرمايه گذاري صبا تأمين 
با نماد »صبا«، س��رمايه گذاري مالي سپهر صادرات 
با نماد »وس��پهر«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 
صنعتي مينو با نماد »غصينو«، پتروش��يمي زاگرس 
با نماد »زاگرس« و سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد 
»ذوب« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
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انتقال ۵ درصد »كاال« از نهادهاي 
مالي به دسته ساير اشخاص

مديريت عمليات بازار شركت بورس تهران از انتقال 
۵ درصد از سهام بورس كاال متعلق به سهامداران 
دسته نهادهاي مالي، كارگزاران و توليدكنندگان 
بورس كاال به دسته ساير اشخاص )نماد كاال( خبر 
داد. اين اقدام عطف به نامه شماره 1۲1/1۵30۲1 
مورخ 1400/0۵/31 سرپرست مديريت نظارت بر 
بورس ها در خصوص اجراي بند ۵ ششصد و هشتاد 
و يكمين صورت جلسه هيات مديره محترم سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در رابطه ب��ا ادغام نمادهاي 
معامالت��ي بورس ها انجام ش��د. بنا ب��ر اعالم اين 
مديريت، در راستاي اجراي تدريجي مصوبه مزبور 
و در گام نخست، ۵ درصد از سهام بورس كاال متعلق 
به سهامداران دس��ته نهادهاي مالي، كارگزاران و 
توليدكنندگان بورس كاال به دسته ساير اشخاص 
)نم��اد كاال( انتقال و قابليت معامل��ه براي آنها در 
نماد كاال فراهم شد. اين ۵ درصد شامل سهام كليه 
سهامداران مربوطه مي شود. درواقع هر دارايي كه 
در نمادهاي ديگر قرار دارد ۵ درصدش در نمادهاي 
اعالم ش��ده مي نش��يند و 9۵ درصد باقي مانده در 
هم��ان نماد قبلي باقي مي مان��د. به اين معني كه 
دارايي فرد در دو نماد تعريف مي شود. شايان ذكر 
است بر اس��اس مصوبه س��ازمان بورس و اختيار 
تفويض شده به مديريت نظارت بر بورس هاي اين 
سازمان مقرر شد پنج درصد از دارايي اشخاص در 
س��اير نمادهاي ش��ركت هاي بورس اوراق بهادار، 
بورس كاالي ايران و بورس انرژي به نماد اصلي آنها 

»بورس«، »كاال« و »انرژي 3« انتقال يابد.

»توسن« تخصيص يافت
١٠درصد از سهام شركت سامانه هاي نرم افزاري نگين 
با نماد »توسن«، امروز )٢4 شهريورماه( در فرابورس 
ايران به صورت تركيبي، عرضه اوليه ش��د كه در اين 
عرضه اوليه، قيمت كشف شده به ازاي هر سهم، ٧6٣٠ 
ريال بود و ٢ ميليون و ٩٨هزار و 6٣۵ كد معامالتي در 
اين عرضه اوليه شركت كردند كه تعداد سرمايه گذاران 
واجد شرايط مشاركت كننده در كشف قيمت، ١۵٨ 
صندوق بوده اس��ت. باقيمت كشف شده در مرحله 
اول، پنج درصد ديگر به سهامداران حقيقي و حقوقي 
اختصاص مي يابد. حداكثر سهام قابل خريد در مرحله 
دوم، ٢٠4 سهم است. حداكثر سهام تخصيص يافته 
به هر س��رمايه گذار واجد ش��رايط، 6۵٠هزار و ٨٠4 
سهم بوده اس��ت. ۵0 درصد از سهام خريداري شده 
در روز عرضه اوليه توسن توسط سرمايه گذاران واجد 
شرايط )صندوق هاي مذكور( تا 90 روز پس از تاريخ 
عرضه اوليه امكان عرضه نخواهد داش��ت. عرضه به 
روش تركيبي، به عنوان مدلي جديد در عرضه هاي 
اوليه تعيين ش��ده است. در اين ش��يوه، مدل ثبت 
سفارش در دو مرحله انجام مي شود. به اين ترتيب 
كه در مرحله اول بخشي از سهام )۷0 تا 100 درصد 
كل سهام قابل عرضه به تشخيص بورس( كه براي 
عرضه اوليه مشخص مي ش��ود، به سرمايه گذاران 
واجد شرايط يعني صندوق هاي سرمايه گذاري از 
قبيل ETF ها و صندوق هاي صدور و ابطال  يا همان 

Mutual Funds اختصاص داده مي شود.

توسعه نهادها و ابزارهاي مالي 
ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: رش��د س��رمايه گذاري از 
طريق توسعه اپليكيشن ها از جمله اقداماتي است كه 
در حال حاضر نتايج آن در بازار سرمايه قابل مشاهده 
است.   فدايي در بررسي مش��كالت بازار سرمايه در 
س��ال گذشته گفت: س��ال 99 در ش��رايطي شاهد 
ورود تعداد زي��ادي از مردم به بازار س��رمايه بوديم 
كه زيرس��اخت هاي موردني��از در بخش هاي فني و 
اجرايي آمادگي الزم را براي موقعيت جديد نداشتند.  
اين مس��وول اف��زود: طي اين م��دت در بخش فني 
به خصوص هسته معامالت، شاهد نقص و نوسانات 
زيادي بوديم، از طرفي ديگر زيرساخت هاي اجرايي 
نيز دچار مشكالتي بودند؛ به طور مثال كارگزاري ها و 
شركت هاي سبد گردان، توسعه فيزيكي خوبي پيدا 
نكرده و متقاضيان، دسترسي مناسبي به بسياري از 
اين ابزارها نداشتند. وي تصريح كرد: اكنون به رشد 
مناس��بي در اين بخش ها رس��يده ايم، به طوري كه 
دي ماه گذش��ته، 3۵ س��بد گردان در بازار سرمايه 
فعاليت داش��تند كه اكنون و ب��ا ارايه دو مجوز ديگر 
تا چن��د روز آينده تع��داد مجوزها در اي��ن حوزه به 
۵0 عدد مي رس��د.  فدايي گفت: از سوي ديگر سال 
گذش��ته تعداد صندوق هاي س��رمايه گذاري كه به 
عنوان يك ابزار مهم در سرمايه گذاري غيرمستقيم 
در بازار سرمايه فعال هستند، پاسخگوي بازار نبودند. 
سازمان بورس در آن برهه مي توانست با افزايش سقف 
صندوق ها، ظرفيت اين نهاد را براي سرمايه گذاري 
غيرمستقيم افزايش دهد. مجموع اين عوامل سبب 
ش��د تا در سال گذشته، افراد زيادي به طور مستقيم 
به بازار سرمايه وارد ش��وند كه پيرو اين اتفاق شاهد 
نوسانات زيادي در سال 99 بوديم.  فدايي ادامه داد: 
در نظر داشته باشيد كه سال گذشته تعداد دارندگان 
واحدهاي صندوق ها از ۲ ميليون نفر به 10 ميليون 
نفر رسيد، يعني رشد ۵ برابري داشت. صندوق هاي 
سرمايه گذاري نيز از 40۷ هزار ميليارد تومان به ۵40 
هزار ميليارد تومان رسيدند به اين معني كه طي مدت 
۷ ماه، 140 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كردند. 
با نگاهي به اين آمار، درمي يابيم كه الزم و ضروري 
است كه مديران شاغل در اين حوزه ها از جسارت 
كافي برخوردار باشند كه اين امر در جهت رشد بازار 
خواهد بود. او تأكيد كرد: در كشور ما سرمايه گذاري 
بر روي زيرساخت هاي فني نرم افزاري به نحو مطلوبي 
انجام نمي ش��ود، به طوري كه كارگزاران و نهادهاي 
مالي ما در اين حوزه سرمايه گذاري نكرده اند. بخشي 
از اختالالتي هم كه در روزهاي اخير در بازار سرمايه 

شاهد هستيم ناشي از ضعف در اين بخش است.

عدم پذيرش شركت هاي
با ريسك باال در بورس تهران

عل��ي صحراي��ي، مديرعام��ل بورس ته��ران در 
خص��وص عرض��ه اولي��ه »فس��بزوار« در جمع 
خبرنگاران، اظهار كرد: ش��ركت فوالد س��بزوار 
يك��ي از فعال ترين ش��ركت ها در ح��وزه  صنايع 
معدني كشور است. امروز به عنوان ۵۸9 شركت 
1۵ درصد از سهام اين ش��ركت در بورس تهران 
عرضه ش��د. ارزش كل ش��ركت 1۲ هزار و ۵00 
ميليارد توم��ان و ارزش معامالت ام��روز آن نيز 
ي��ك ه��زار و ۸۷0 ميلي��ارد تومان اس��ت. او در 
پاسخ به اين پرس��ش كه بورس تهران نيز مانند 
فرابورس برنامه اي در جهت تغيير ش��يوه عرضه، 
عرضه اوليه ها دارد يا خير، گفت: از لحاظ بنيادي 
ش��ركت هايي كه وارد بورس تهران مي ش��وند، 
ش��ركت هاي با ريسك كم هستند و شيوه عرضه 
تركيبي و س��اير روش ه��ا براي ش��ركت هاي با 
ريس��ك باال و ش��ركت هاي پروژه اي ك��ه آينده  
شركت هايشان با سيكل هاي اقتصادي ابهام بسيار 
بااليي دارد، صورت مي گيرد.اين مقام مس��وول 
بيان كرد: بعيد به نظر مي رس��د كه بورس تهران 
شيوه عرضه براي عرضه اوليه ها را تغيير دهد، زيرا 
ش��ركت هاي بزرگ و بنيادي در بورس پذيرش 
مي ش��وند و روش عرضه ب��راي عرضه اوليه ها در 
بورس، »بوك بيلدينگ« اس��ت. بورس تهران در 
قيمت گذاري نيز دقت و وسواس الزم را به خرج 
مي دهد.صحرايي در خصوص لغو خريد خودكار 
عرضه اوليه ها اظهار كرد: رابطه بين سرمايه گذار 
و كارگزاري رابطه تعريف ش��ده اي است. برخي 
كارگزاري ها اقدام به خريد عرضه اوليه به صورت 
اتوماتيك براي سرمايه گذار مي كنند اما از لحاظ 
حقوقي بايد مش��تري درخواس��ت داده باش��د.

مديرعامل بورس تهران در پاس��خ به اين پرسش 
مبني بر اينكه، وزير اقتصاد چه اولويت هايي را بايد 
در دس��تور كار خود براي بازار سرمايه قرار دهند، 
گفت: اولويت هاي بازار سرمايه، شفافيت حداكثري، 
ايجاد نقدشوندگي، اعتمادسازي در بازار و كمك به 
تامين مالي در حوزه تولي��د و هدايت نقدينگي به 
سمت بازار سرمايه هستند. اين موارد بايد در دستور 
كار وزير اقتصاد باشد كه البته به اين موارد نيز اشاره 
كرده بودند.صحرايي در پاسخ به اين پرسش كه، 
 ETF علت تغيير س��اعت معامالت صندوق هاي
چيست، اظهار كرد: ساعات معامالتي بورس ايران 
در دنيا به واس��طه محدوديت هاي فني كمترين 
اس��ت و تغيير س��اعت صندوق ه��اي ETF بنا بر 
تقاضاي مردم بوده است. بنابراين فرصت بيشتري 

در جهت معامالت افراد ايجاد كرديم.

نظارت سازمان بورس به 
سايت هاي مبادالت رمز ارز

سيد كاظم دلخوش اباتري، سخنگوي كميسيون 
قضاي��ي و حقوقي مجل��س در رابطه ب��ا گزارش 
كميسيون اقتصادي در خصوص وضعيت صنعت 
استخراج رمزارزهاي جهان روا و مبادالت داخلي 
آن در كشور گفت: گزارش كميسيون اقتصادي در 
اين خصوص شامل نقاط ضعف و قوت رمزارزها بود 
لذا بايد از اين كميسيون و اعضاي آن براي توجه 
به دو جنبه اين موضوع مهم تشكر كنيم. نماينده 
مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: نقش رمزارزها در دنياي امروز هم در كاهش 
تحريم و هم در توليد و ذخيره س��ازي منابع نفتي 
بسيار موثر اس��ت اما اگر دقت كافي به آن نشود، 
آسيب هاي جدي به همراه دارد ازجمله اينكه رمز 
ارز پول يا ارز نبوده چراك��ه قدرت خريد و ارزش 
آن به ص��ورت لحظ��ه اي تغيير مي كن��د ازاين رو 
جنبه كاال ب��ودن آن پررنگ تر اس��ت. وي افزود: 
كميسيون اقتصادي بررس��ي وضعيت رمزارزها 
را به كارگروه اقتص��اد ديجيتال واگذار كردند كه 
اين موضوع نشان دهنده ضرورت توجه و تحقيق 
بيشتر در خصوص وضعيت رمزارزها است. بسياري 
از كشورهاي دنيا در حال اجراي محدوديت هايي 
در معامالت رمزارزها هستند، هيچ كشور معتبري 
اين رمزارزها را به عنوان وسيله پرداخت نپذيرفته 
اس��ت و از طرفي بانك مركزي نيز به دنبال ايجاد 
رمز ارز اختصاصي با اس��تفاده از تكنولوژي هاي 
موجود است. س��خنگوي كميس��يون قضايي و 
حقوق��ي مجلس تصري��ح ك��رد: در تحقيقات و 
بررس��ي هاي رمزارزها بايد بين موضوع معامالت 
عمومي و اس��تخراج رمزارزها تفاوت قائل باشيم 
و اين مهم حتمًا بايد مدنظ��ر كارگروه تخصصي 
قرار گيرد چراكه اس��تخراج به عنوان ابزاري براي 
تقويت مب��ادالت بين المللي مورداس��تفاده قرار 
مي گيرد اما به ش��رطي كه تحت نظ��ارت كامل 
بانك مركزي باش��د. ايجاد س��ايت هاي تبادل يا 
بورس هاي رمز ارز بدون هيچ گونه رمز ارز موضوع 
خطرناكي اس��ت كه در صورت ع��دم توجه به آن 
خطرات زيادي به همراه دارد چراكه موجب تقويت 
خروج ارز از كشور مي شود. دلخوش خاطرنشان 
 ك��رد: ايج��اد هرگون��ه س��ايت مبادله رم��ز ارز
 بايد تحت نظارت شديد س��ازمان بورس يا بانك 
مركزي باشد حتي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نيز كه بخش��ي از اجراي اين عملي��ات را بر عهده 
دارد بايد دقت كافي به اين موضوع داش��ته باشد. 
يكي ديگر از مشكالت و چالش هاي رمزارزها نياز 
آنها به سوخت برق است. امسال مشاهده كرديم 
كه اس��تفاده زياد از امكانات اس��تخراج در مزارع 
رمز ارز موجب بروز اخالل در برق ش��ده و باعث 
ايجاد آسيب به صنعت، زندگي و كسب وكارهاي 
مردم شده است لذا اين موضوع هم نياز به توجه 
و تحقيق بيش��تر در خصوص استخراج رمزارزها 
را يادآور مي ش��ود. عليرغم اينكه ب��ازار ارزهاي 
ديجيتال در دنيا در حال رونق گرفتن است، بايد 
نهايت توجه را به توسعه اين موضوع داشته باشيم.

اصالح تاالر شيشه اي ادامه دارد

تزريق سيگنال منفي به بورس

رانت  و  سود  دالالن پايان  يافت
سيمان صنعتي است كه همواره مورد ظلم واقع شده و فعاالن 
اين صنعت همواره گاليه هاي بسياري دارند، شايد شما نيز 
در عبور از برخي جاده ها ب��ا كارخانه هاي بي رونق و خاك 
گرفته سيمان مواجه شويد اما سيمان كه كااليي مصرفي 
است پس چه چيز منجر به تعطيل شدن اين كارخانه ها و 
بي عدالتي در حق سيماني ها مي شود؟سيمان يكي از مصالح 
اصلي براي ساخت وساز بوده كه چند ماهي است كمبود آن 
در بازار احساس مي شود. مطمئناً با افزايش تصاعدي سيمان 
بسياري از كارهاي ساختماني خوابيده و درنتيجه كارگران و 
كارفرمايان زيادي در اين حوزه بيكار مي شوند. بازار مسكن 
يكي از بازارهايي بوده كه اشتغال فراواني را مي تواند به خود 
اختصاص دهد البته درصورتي كه مديريت صحيحي بر اين 
بازار صورت گيرد.كارشناسان اين حوزه معتقدند افزايش 
قيمت سيمان سياه، افزايش قيمت ساير مصالح ساختماني 
را هم در پي خواهد داشت كه اين امر خود موجب فلج شدن 
بازار ساخت وس��از خواهد شد و مشكالت فراواني را در پي 
خواهد داش��ت. نگراني هاي مردم در حوزه مسكن با رشد 
قيمت مصالح ساختماني در اقتصادي كه هرروز فشارهاي 
آن بيشتر خودنمايي مي كند افزايش يافته و دولت بايد به 
اين موضوع توجه وي��ژه نمايد. در ادامه در گفت وگو با رضا 
نيك پور مديرعامل سيمان كردستان به شرح اين موضوع 
و تأثير قطعي برق و ورود س��يمان به بورس كاال بر قيمت 
تمام شده محصول پرداخته ايم. عرضه سيمان در بورس كاال 
منجر به چه تغييراتي در شركت هاي سيماني مي شود و چه 
اتفاقاتي را رقم زده چه مخاطراتي داشته است و سود حاصل 
از اين اتفاق بيش از قبل بوده يا نه؟بيش از 1۵ سال است كه 
صنعت سيمان قصد ورود به بورس كاال را دارد، اما تاكنون 
بستر آن آماده نشده بود. به دليل اينكه قيمت گذاري طي اين 
سال ها دستوري بوده و قيمت گذاري از طريق وزارت صمت 
انجام مي شد، كارخانجات سيمان نمي توانستند فاصله بين 
عرضه و تقاضا را به نفع خودشان از بازار جذب كنند و تفاوت 
قيمتي موجود به جيب دالالن مي رفت، دالالن نيز طي اين 
سال ها هر زمان روزنه اي را براي افزايش قيمت يافتند اقدام 
كردند و قيمت هاي بازار را باال و پايين مي كردند زيرا متولي 
نرخ گذاري صنعت سيمان نبود.  اما از ارديبهشت امسال كه 
سيمان وارد بورس كاال شد منجر شد تا قيمت سيمان كه 

در زمستان 1399 تا مبلغ هر پاكت ۸0 هزار تومان فروخته 
شد در ارديبهشت هم زمان به ورود به بورس كاال به پاكتي ۲۵ 
هزار تومان رسيد و به نوعي قيمت متعادل شد، اگر در تابستان 
با قطعي هاي مكرر برق روبرو نمي شديم، قيمت همچنان 
متعادل باقي مي ماند هرچند در چند سال اخير شركت هاي 
سيماني همواره بازيان روبرو بوده اند وليكن چنانچه ورود به 
بورس كاال نيز منجر به سودآوري براي صنعت گردد بازهم 
نمي توان صنعت سيمان را به صرف داشتن سود، پويا وزنده 
دانست، اين صنعت از صنايع سنگيني است كه ميباست 
همواره بخشي از س��ود خود را به عنوان هزينه نگهداشت 
سرمايه و اورهال كردن ماشين آالت ذخيره كند، در كشور ما 
صنعت سيمان صنعتي پير به حساب مي آيد و ماشين آالت 
آن طي اين س��ال ها امكان نگهداشت ماشين آالت وجود 
نداشته و مي بايستي هزينه نگهداشت سرمايه آنان از محل 
فروش جذب مي شد كه متأسفانه اين مهم صورت نگرفته 
اس��ت، بنابراين انتظار مي رود با رفتن س��يمان به بورس 
كاال قيمت ها متعادل تر شده و سود مستقيمًا وارد جيب 
توليدكننده شود تا بتوانند از طريق نگهداشت دارايي ها 
و تعمير و نگهداري به موقع ماش��ين آالت، س��هامداران 
اين صنعت را به سود پايدار برساند.محدوديت برق براي 

صنعت سيمان زير ۷0 درصد ممكن است منجر به توقف 
توليد شود. ديماند مصرفي شركت سيمان كردستان ۲۸ 
است و در خردادماه اداره برق، بعضي روزها 6 يا ۸ مگاوات 
بيش��تر به ما برق نمي داد و منجر مي شد تا ظرفيت كوره 
كاهش يابد و نهايتاً در 14 تيرماه منجر به توقف كامل خط 
توليد گرديد.سيمان كاالي ذخيره اي نيست و شما صرفًا 
مي توانيد يك هفته آن را ذخيره كنيد؛ بنابراين زماني كه 
كارخانه هاي سيمان در تير و خردادماه تعطيل شدند عماًل 
نتوانستند ارايه محصول به بازار را به شكل طبيعي ادامه 
دهند زيرا ظرفيت موجود براي يك هفته كفايت مي كرد 
اما دراين بين دالالن باوجوداينكه سيمان وارد بورس كاال 
ش��د و نرخ خوبي داش��ت همچنان به سوءاستفاده ادامه 
دادند و سيمان را تا پاكتي صد هزار تومان افزايش دادند.
در اين ش��رايط اگر مصرف كننده تحمل مي كرد و اقدام 
به خريد سيمان نمي كرد، مجدداً سيمان با همان حجم 
و بدون افزايش قيمت وارد بازار مي ش��د. از ديگر محاسن 
ورود سيمان به بورس كاال، به حداقل رسيدن فاصله قيمت 
تمام شده محصوالت و قيمت فروش محصوالت براي مردم 
عزيز كشورمان مي باشد. اين اقدام نياز به حمايت مستمر 
دولت از بورسي شدن صنعت سيمان و ادامه روند فعلي و 

جلوگيري از قطعي برق و گاز دارد. اقدام درستي كه صنعت 
سيمان پس از وصل مجدد برق نمود، عرضه چند برابري 
در بورس كاال بود. سيمان كردستان در اولين عرضه خود 
در ابت��داي مردادماه 3 برابر ظرفي��ت عرضه نمود كه اين 
موارد بعالوه حمايت وزارت صمت و سازمان بورس مبني 
بر اجباري نمودن ورود كليه شركت هاي سيماني به بورس 
كاال، منجر به كاهش چشمگير قيمت سيمان گرديد. اما 
مساله مهم اين است كه روند تعادل عرضه و تقاضا با حمايت 
وزارت نيرو ادامه يابد و چنانچه صنعت سيمان در آذرماه نيز 
با محدوديت هاي گاز روبرو گردد، پيش بيني مي شود كه 
بازار سيمان دوباره روزهاي بدي را تجربه كند. لذا چنانچه 
محدوديت برق و گاز نداشته باشيم، بورس كاال امن ترين 
جا براي مصرف كنن��ده و توليدكننده خواهد بود. چراكه 
مصرف كننده مستقيماً از توليدكننده خريد مي كند و 
از طرفي به مردم نيز اعالم شده كه اگر يك كاميون نيز 
مصرف دارند از كارخانه خريداري كنند، در حال حاضر 
كف فروش كارخانه ها 10 تن مي باشد و مردم مي توانند 
براي كارهاي س��اختماني خود به راحتي از كارخانه ها 
خريد كنند و تالش مي شود تا فرهنگ خريد مستقيم 
از توليدكننده و حذف دالالن در دستور كار قرار بگيرد.

     نرخ هاي به نسبت به زماني كه بورس
 كاال ارايه كرد و امروزه چه ميزان تفاوت دارد؟

روزي كه سيمان براي اولين بار وارد بورس كاال گرديد 
پاكتي ۲۵ هزار تومان درب كارخانه معامله شد و طي 
هفته جاري دوباره شاهد معامله به همين نرخ بوديم، در 
يك سال گذشته سيمان پاكتي 3۵ تا 100 هزار تومان 
در بازار شهرهاي ايران معامله گرديد كه به واسطه ورود به 
بورس كاال دست دالالن حذف گرديد.با حذف دالالن، 
سود به جيب مردم و سهامداران بازگردانده مي شود 
و عمده سهامداران صنعت سيمان نيز بازنشستگان 
هستند و اميدواريم كه براي اين قشر محترم و عزيز و 
ساير سهامداران اتفاقات خوبي شكل بگيرد، چنانچه 
دولت مسير رونق بورس كاال را ادامه دهد ما نيز قول 
مي دهيم كه قيمت سيمان به مراتب مناسب تر خواهد 

بود تا مردم با اطمينان خاطر خريد كنند.



گروه راه و شهرسازي| 
در پي توافق سازمان هواپيمايي كش��وري با ايرالين هاي 
داخلي، نرخ پرواز به نجف از 28 شهريور تا 10 مهر سال جاري 
از 9 مبدا مشخص شد. به اين ترتيب، بليت رفت و برگشت از 
تهران، شيراز، اصفهان، تبريز و اهواز به مقصد نجف 5 ميليون 
تومان و از مشهد، كرمان، زاهدان و يزد به مقصد نجف نيز 6 
ميليون تومان تعيين و اعالم شد. در حالي كه قرار است، اين 
نرخ ها از امروز اجرايي شوند، نرخ هاي اعالمي ايرالين هاي 
داخلي در روز چهارشنبه بسيار فراتر از رقم هاي يادشده بود 
و به 9 ميليون تومان نيز مي رسيد. در همين حال، نرخ بليت 
ايرالين هاي خارجي از مبادي داخل ايران به نجف و بالعكس 
)با توقف در كش��ور ثالث( حدود 20 ميليون تومان است. 
همزمان تبليغ برخي تورهاي سه روزه به كربال با قيمت 15 
ميليون تومان نيز مشاهده شد.  آنگونه كه فارس گزارش كرده 
است، محمد حسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري ديروز بعد از ظهر، پس از جلسه هماهنگي پروازهاي 
اربعين كه در سازمان هواپيمايي كش��وري و با حضور 12 
ايرالين داخلي تشكيل شد، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
در اين جلسه مديران عامل شركت هاي هواپيمايي، انجمن 
شركت هاي هواپيمايي، نماينده فرودگاه امام خميني )ره( و 
نماينده سازمان حج و زيارت حضور داشتند. او اظهار كرد: با 
مساعدت ويژه انجمن شركت هاي هواپيمايي نرخ هاي 
نهايي پروازهاي اربعين مصوب شد كه در اين راستا در 
مسير مشهد - نجف - مشهد 6 ميليون تومان و يكطرفه 
4 ميليون تومان و در مسيرهاي تهران، شيراز، اصفهان، 
تبريز و اهواز به فرودگاه نجف رفت و برگشت 5 ميليون 

تومان و يكطرفه 3.2 ميليون تومان تعيين شد.

     الزام ثبت نام در سامانه سماح
ذيبخش ادام��ه داد: زواري كه قصد تهيه بليت پروازهاي 
اربعين را دارند، بايد حتما در سامانه سماح ثبت نام كرده 
باشند و از داشتن ويزاي خود اطمينان قطعي حاصل كنند و 
اگر بدون ويزا بليت تهيه كنند، امكان انتقال آنها وجود ندارد 
و كنسلي بليت آنها بر اساس مقررات پروازهاي خارجي انجام 
مي شود. وي افزود: توافق در مورد نرخ ها انجام شده است و 
شركت هاي هواپيمايي داخلي موظف هستند نسبت به 
ارايه بليت با اين نرخ ها اقدام كنند و هر كدام از شركت ها كه 
از مبالغ عنوان شده عدول كنند، از طريق سامان هواپيمايي 
كشوري جريمه خواهند شد، ضمن اينكه مسافران مي توانند 
شكايات خود را در سايت سازمان هواپيمايي درج كنند كه 
قطعا رسيدگي مي شود. س��خنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري تأكيد كرد: زوار اربعين به هيچ عنوان بليت با قيمت 
گران تر از نرخ هاي تعيين شده را خريداري نكنند. ذيبخش 
ادامه داد: البته قيمت بليت شركت هاي هواپيمايي خارجي، 

خارج از اين مصوبه است و اين توافق بين سازمان هواپيمايي 
كشوري و شركت هاي هواپيمايي داخلي انجام شده است 
و ظرفيت هم به اندازه كافي براي اعزام 60 هزار زائر موجود 
است. وي اضافه كرد: نرخ گذاري اعالم شده فقط براي 

بازه زماني 28 شهريور تا 10 مهر 1400 اعتبار دارد.

      تغيير قيمت پروازهاي اربعين 
در برخي مسيرها 

در همي��ن رابطه، مقصود اسعدي س��اماني، دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي نيز گفت: از فرودگاه هاي كرمان، 
زاهدان و يزد به نجف و سپس برگشت قيمت بليت پروازها 
6 ميليون تومان است و در بقيه فرودگاه ها قيمت بليت در 
مسير رفت و برگشت 5 ميليون تومان تعيين شده است. 
وي تأكيد كرد: اين نرخ ها فقط مرب��وط به پروازها در ايام 
اربعين از 28 ش��هريور تا 10 مهر 1400 است و نرخ هاي 
بليت پيش و بعد از اين بازه زماني تابع عرضه و تقاضا است. 
اسعدي ساماني گفت: تاكنون 550 مجوز پروازهاي اربعين 
براي شركت هاي هواپيمايي داخلي و 142 مجوز پرواز براي 
شركت هاي هواپيمايي عراقي صادر شده است. دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي در پاسخ به اين سوال كه هما به 
دليل بدهي به فرودگاه نجف مش��كلي براي پروازهاي 
اربعين ندارد گفت:  طي رايزني هاي انجام شده مقرر شد 
ايران اير با وجود بدهي پروازهاي اربعين را انجام دهد. وي با 
تأكيد بر اينكه نرخ هاي تعيين شده مربوط به صندلي هاي 
اكونومي است و قيمت صندلي هاي تجاري تابع عرضه 
و تقاضا و آزاد اس��ت گفت: 12 ش��ركت هواپيمايي در 

پروازهاي اربعين امسال مشاركت مي كنند.

     ر فع مشكل بدهي به فرودگاه نجف
در همين حال، حسن خوش��خو، مديركل دفتر نظارت 
بر فرودگاه ها، شركت ها و موسس��ات هوانوردي سازمان 
هواپيمايي گفت: پيگيري  ها از مس��ووالن فرودگاه نجف 
براي رفع موقت مشكل بدهي شركت هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران انجام شد و اين شركت دولتي نيز در پروازهاي 
اربعين مشاركت مي كند. خوشخو در گفت وگو با فارس در 
پاس��خ به اينكه آيا شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران كماكان به دليل بدهي به فرودگاه خصوصي نجف، 
امكان فرود در فرودگاه نجف را ندارد؟ اظهار داشت: در حال 
حاضر سه شركت هواپيمايي ايراني به فرودگاه نجف بدهي 
دارند كه اين بدهي ها از گذشته تاكنون جمع شده است. 
وي با اشاره به اينكه فرودگاه نجف كامال خصوصي است، 
اظهار كرد: س��ازمان هواپيمايي كشوري  با توجه به آنكه 
سفرهاي اربعين را پيِش رو داريم، در اين باره مذاكراتي با 
مسووالن فرودگاه نجف انجام داد. مديركل دفتر نظارت 

بر فرودگاه ها، شركت ها و موسس��ات هوانوردي سازمان 
هواپيمايي ادامه داد: پيش بيني مي كنيم مشكالت اين سه 
شركت هواپيمايي تا يكي دو روز آينده رفع شود و شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي و دو شركت ديگر امكان پرواز 
به فرودگاه نجف را داش��ته باشند.   پيش از اين يك منبع 
آگاه در اين باره گفته بود: به دليل بدهي سنگين شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران به فرودگاه  نجف، اين 
شركت هواپيمايي دولتي امسال هم امكان اعزام زوار اربعين 
را ندارد. به گفته وي شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران بدهي ميليون دالري  به فرودگاه خصوصي نجف دارد 
و در اين  راستا مجوز فرود هواپيماهاي هما در فرودگاه نجف 
صادر نشده است.  طبق اعالم قبلي مسووالن صنعت هوايي، 
فرودگاه نجف  خصوصي است و عوارضي كه در اين فرودگاه 
وضع مي شود، در برخي شرايط از تعرفه هاي معمولي بيشتر 
است؛ فرودگاه نجف در ازاي پروازهايي كه به اين فرودگاه 
انجام مي شود، به ازاي هر صندلي، مبلغي از شركت هاي 
ايراني دريافت مي كند، ضمن آنكه مبلغي هم از مسافران 
در فرودگاه دريافت مي كند كه همه به دالر است؛ همچنين 
هزينه هندلينگ پرواز و سوخت نيز در فرودگاه نجف چندين 

برابر هزينه هندلينگ پرواز در فرودگاه هاي ايران اس��ت، 
ضمن آنكه هزينه سوخت در فرودگاه نجف چندين برابر 

هزينه سوخت شركت هواپيمايي در ايران است.

     پيامد تاخير در فروش بليت اربعين
در حالي كه سازمان هواپيمايي پيش تر از 5 ميليون توماني 
بودن هزينه بليت رفت و برگشت اربعين خبر داده بود، اما 
تاخير در فروش بليت اربعين، موجب شده اكنون بليت تا 
دو برابر اين رقم به فروش برسد. بررسي هاي ميداني مهر 
حاكي اس��ت كيش اير پرواز ۷ صبح دوشنبه 29 شهريور 
تهران نجف )رفت و برگشت( را 8 ميليون و 150 هزار تومان 
عرضه مي كند. پرواز 6 صبح تهران نجف )رفت و برگشت( 
روز دوشنبه 29 شهريور از سوي معراج 9 ميليون تومان 
براي هر نفر تعيين شده است. همين ايرالين )معراج( پرواز 
ساعت 18: 15 همان روز )دوشنبه 29 شهريور( به صورت 
رفت و برگشت را 9 ميليون و 600 هزار تومان مي فروشد. 
يك ايرالين اماراتي نيز مسير رفت و برگشت تهران - نجف 
براي روز دوشنبه 29 شهريور با اقامت چند ساعته در دوبي 
به قيم��ت 21 ميليون تومان عرضه كرده اس��ت.ايرالين 

قطري نيز بليت مسير تهران-دوحه-نجف در روز دوشنبه 
29 شهريور را به صورت رفت و برگشت، حدود 44 ميليون 
تومان به فروش مي رساند. اين در حالي است كه به گفته 
سخنگوي سازمان هواپيمايي، قيمت هاي 5 و 6 ميليون 
توماني بليت پرواز اربعين در توافق با ايرالين هاي داخلي – 
نه خارجي- به دست آمده است و قيمت بليت شركت هاي 
خارجي به مقصد نجف تابع عوامل ديگري است. همچنين 
ايرالين العراقيه نيز تا حدود نرخ ايرالين هاي ايراني اقدام به 
عرضه بليت پروازهاي اربعين به مقاصد فرودگاه هاي بغداد و 
نجف همراه با تهيه ويزا )رواديد( مي كند. ضمن اينكه برخي 
آژانس هاي هواپيمايي همراه با بليت، شرايط اقامت را هم 
براي زائران مهيا كرده اند كه براي مسافرخانه هاي درجه 
چندم، ش��بي 200 تا 400 هزار توم��ان و براي هتل هاي 
معمولي براي هر شب اقامت تا 1.5 ميليون تومان هزينه 
اخذ مي شود؛ هزينه اقامت در هتل هاي 4 ستاره يا كمي 
لوكس تر نجف و كربال هم شبي از 2 تا 2.5 ميليون تومان 
است. در حال حاضر برخي آژانس هاي هواپيمايي اقدام به 
عرضه بليت پرواز رفت و برگش��ت به عالوه اقامت كربال و 

نجف به مدت 3 شب با هزينه 15 ميليون تومان مي كنند.

خبر
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سقف وام مسكن ۴۸۰ ميليون 
تومان شد

بانك مركزي افزايش دوبرابري سقف هاي تسهيالت 
»س��اخت و خريد مسكن« و »جعاله مسكن« از محل 
اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت را به بانك 
مسكن ابالغ كرد كه براين اساس سقف تسهيالت براي 
زوجين در شهر تهران به 480 ميليون تومان افزايش 
يافته است. بانك مركزي طي مكاتبه اي با بانك مسكن 
افزايش سقف هاي  تسهيالت »ساخت و خريد مسكن« 
و »جعاله مسكن« از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده 
از تسهيالت مسكن را بر اساس شوراي پول و اعتبار ابالغ 
كرد. طبق ابالغيه بانك مركزي، سقف تسهيالت ساخت 
و خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از 
تسهيالت مسكن در شهر تهران براي زوجين كه پيش 
از اين 2ميليارد ريال بود به 4 ميليارد ريال افزايش يافت. 
همچنين اين تسهيالت به صورت انفرادي نيز از يك 
ميليارد ريال قبلي به 2 ميليارد ريال افزايش يافت. اين 
رقم براي مراكز استان ها و شهرهاي بيش از 200 هزار 
نفر نيز براي زوجين از يك ميليارد و 600 ميليون ريال 
به 3 ميليارد و 200 ميليون ريال و براي افراد نيز از 800 
ميليون ريال به 160 ميليون ريال افزايش يافت. براساس 
اعالم بانك مركزي، س��قف تسهيالت ساخت و خريد 
مسكن در ساير مناطق شهري )شهرهاي با جمعيت 
200 هزار نفر و كمتر( هم براي زوجين از يك ميليارد 
و 200 ميليون ريال به 2 ميليارد و 400 ميليون ريال و 
براي افراد نيز از 600 ميليون ريال به يك ميليارد و 200 

ميليون ريال رسيده است. 

خبرنگار »تعادل« برگزيده اول 
مصاحبه جشنواره

 مسير اقتصادي به مقصد نمي رسد و اين مفهوم كليدي 
از ابعاد فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز برخوردار است. 
بنابراين ت��الش كرديم كه از طري��ق تقويت ارتباط با 
رسانه ها و تشويق آنها به ابعاد اقتصادي و فرهنگي توسعه 
به صورت توامان توجه كنيم. مسعود خوانساري افزود: 
عالوه بر حوزه رسانه، ارتباطاتي با اصحاب هنر نيز برقرار 
شده و قرار است، گروهي از كارگردانان و تهيه كنندگان 
تش��كل مربوط به خ��ود را در اتاق به ثبت برس��انند. 
خوانساري با بيان اينكه اتاق تهران با جشنواره فيلم هاي 
مستند نيز همكاري داشته است، گفت: به واسطه اين 
همكاري چندين فيلم مستند با موضوع كارآفريني نيز 
ساخته شده است. او با بيان اين نكات، ابراز اميدواري كرد 
كه با كاهش شيوع ويروس كرونا در سال هاي آينده، اين 
مراسم باشكوه تر برگزار شود و عالوه بر برگزيدگان، ديگر 
روزنامه نگاران و خبرنگاران نيز به عنوان مهمان در اين 
مراسم حضور يابند. در ادامه اين جلسه، سيدمحمود 
دعايي و احمد مسجدجامعي نيز طي سخناني به تبيين 
خدمات »محمدحسن امين الضرب« در حوزه اقتصاد 
و فرهنگ پرداختند. پس از آن نوبت به اهداي جوايز به 
برگزيدگان اين جشنواره رسيد. اسامي برگزيدگان بر 

اساس راي هيات داوران به شرح زير است: 
گزارش تحليلي- خبري 

نفر اول: عطيه لباف )روزنامه ايران( 
نفر دوم: زهرا علي اكبري )خبرآنالين( 

نفر سوم: مرتضي عبدالحسيني )فرهيختگان( 
گزارش توصيفي

نفر اول: عماد صدر )تجارت نيوز( 
نفر دوم: ليال شوقي )جام جم( 

نفر سوم )مشترك(: نرگس خانعلي زاده )جام جم( 
نفر سوم )مشترك(: الهه محمدي )خبرآنالين( 

مصاحبه
نفر اول: فرشته فريادرس )تعادل( 
نفر دوم: زهرا باراني )تجارت نيوز( 

نفرسوم: عسل اخويان طهراني )جام جم( 
تيتر

نفر اول: اكرم اميني )ترابران( 
نفر دوم: سهيال روزبان )خبرگزاري تحليل بازار( 

نفر سوم: بهاره بوذري )ترابران( 
يادداشت و سرمقاله

نفر اول: مائده اميني )همشهري( 
نفر دوم: محمدمهدي حاتمي )تجارت نيوز( 

نفر سوم: مريم بابايي )روزنامه كسب وكار( 
پادكست

نفر اول: كريم نيكونظر )راديو تراژدي( 
نفر دوم: محمد فاضلي )دغدغه ايران( 

ويدئوژورنال
نفر اول: فرزانه تهراني )ايرنا 24( 

نفر دوم: مريم رحيمي )تجارت نيوز(

در انتظار سفر هوشمند
 اينكه سفرهاي هوش��مند با هدف تسهيل سفرهاي 
غيرتفريحي مردم باش��د، در جه��ت ترغيب مردم به 
تزريق واكس��ن براي استفاده از وس��ايل حمل و نقل 
عمومي است. اين در حالي است كه هم اينك بسياري 
از شهروندان از سويي به دليل احتراز از ابتال به ويروس 
كرونا به هنگام استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي، 
از سفر به زادگاه و ديدار و صله رحم اقوام خود اجتناب 
مي كنند، از س��وي ديگر در صورت س��فر با خودروي 
شخصي متحمل چندين ميليون تومان جريمه از سوي 
پليس راهور مي ش��وند و دقيقا در اين نقطه اس��ت كه 
رنج دوري از بستگان، روي درد و رنج خانه نشيني هاي 
كرونايي انباشته مي شود. اميد است، مسووالن همانطور 
كه در سياس��ت هاي واردات و استفاده از واكسن هاي 
خارجي تجديد نظر كرده و به اش��تباه خود پي بردند، 
در سياست هاي ريز و درشت كرونايي خود هم بازنگري 
كنند و زمينه بازگش��ت هر چه زودتر مردم به زندگي 
عادي را فراهم آورند و در تنظيم الزامات سفر هوشمند، 
اين دسته از سفرها را به سفرهاي با وسايل حمل و نقل 

عمومي محدود نكنند.

تور 3 روزه به كربال 15 ميليون تومان شد

نرخ پرواز به نجف 5 تا 6 ميليون تومان

تصميم�ات مجمع تغييرات اساس�نامه م�ورخ 1400/06/03 صندوق 
سرمايه گذاري بانك گردشگري و با مجوز شماره 122/89833 مورخ 

1400/06/23 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
1- تبصره 3 ماده 35 اساسنامه )مجمع صندوق( به متن ذيل تغيير يافت:

س�ازمان در صورتي تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت مي كند كه 
قبول سمت مجدد اركان يا قبول سمت اشخاص جايگزين را دريافت 
كرده و تمامي مواد تغيير يافته به امضاي اشخاص يادشده رسيده باشد. 
تاييد ذيل صورتجلسه مربوطه توس�ط نماينده اركان، در صورتي كه 
تقاضا يا اعالم آمادگي انتخاب به عنوان ركن و قبولي س�مت در حكم 
نمايندگي مندرج شده باشد، به منزله قبولي سمت ركن ياد شده است.

2- ماده 57 اساسنامه )اطالع رساني( به شرح ذيل اصالح گرديد:
مدير موظف اس�ت ب�راي اطالع رس�اني و ارايه خدم�ات اينترنتي به 
سرمايه گذاران تارنماي مجزايي براي صندوق طراحي كند يا قسمت 
مجزاي�ي از تارنماي خود را به اين امر اختصاص دهد. نش�اني تارنماي 

مذكور به عنوان تارنماي صندوق در اميدنامه ذكر شده است.
3- بند ذيل به انتهاي ماده 58 اساسنامه )اطالع رساني( اضافه گرديد:

اطالع رس�اني كاف�ي در خصوص مبلغ قاب�ل پرداخت، زم�ان و نحوه 
پرداخت ذخيره ناشي از تغيير ارزش سهام در صورت وجود بالفاصله 
پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمايه گذار در پايان هر مقطع 

تقسيم سود صندوق  .
براي كسب اطالعات بيشتر 

به سايت http://www.gbfund.ir مراجعه فرماييد.

صندوق سرمايه گذاري بانك گردشگري
ثبت شده به شماره 27۸37 و شناسه ملي 1۰32۰6۰۰7۸۸

تصميمات مجمع مورخ 1۴۰۰/۰6/۰3

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

گروه راه و شهرسازي|
 اگرچه به باور گروهي از كارشناسان، ماليات ستاني از خانه هاي 
خالي يا در نظر گرفتن ماليات هايي از اين دست، با توجه به 
فضاي بي ثبات اقتصاد، مشكلي از بازار مسكن حل نمي كند، 
اما همچن��ان قوانين مصوب در اين حوزه ني��ز بنا به داليل 
مختلف معطل مانده است و به نظر مي رسد، برخالف وجود 
قانون، اراده اي مانع از اجراي آن مي ش��ود. س��امانه امالك و 
اسكان كشور ابزار الزم براي شناسايي خانه هاي خالي است. 
اما طي 5 سال گذشته اين سامانه همچنان بي سامان مانده 
و به سرانجام مشخصي نرسيده اس��ت. در تازه ترين رويداد، 
پس از وقفه چندباره سامانه امالك و اسكان كه آخرين بار 10 
ش��هريورماه رخ داد، اين سايت از روز سه شنبه هفته جاري 
براي درج اطالعات س��كونتي در دسترس قرار گرفته است. 
amlak.mrud. سامانه ملي امالك و اسكان كشور به نشاني
ir با ويژگي ها و امكانات جديد آماده ثبت اطالعات ملكي و 
سكونتي مالكان و مس��تاجران شده است. اين سامانه كه به 
منظور جمع آوري اطالعات مربوط به بخش مسكن راه اندازي 
شده در سال جاري طي چند مرحله با اختالالتي مواجه شد. 
روز 19 تير س��امانه براي چهار هفته متوقف و 16 مردادماه 

بازگشايي شد. آخرين وقفه ايجاد شده نيز به 10 شهريورماه 
برمي گردد. روز 16 شهريورماه معاون وزير راه و شهرسازي به 
ايسنا خبر داد كه قرار است در نسخه جديد آيتمهايي اضافه 
شود و ثبت نام راحت تر خواهد شد؛ محمود محمودزاده توضيح 
داد: گزينه هايي را ايجاد كرده ايم كه خانوارها مي توانند موارد 
را تاييد يا اصالح كنن��د و زمان كمتري صرف خواهند كرد. 
براي اس��تفاده از اين سامانه بايد از نسخه 51 به بعد مرورگر 
موزيال فايرفاكس يا نسخه 51 به بعد مرورگر كروم استفاده 
كنيد. دولت تالش مي كند خانوارها را مجاب به درج اطالعات 
سكونتي كند. از سوي ديگر قانون گذار تنبيهاتي مثل قطع 
ش��دن يارانه، عدم صدور دسته چك، تعويض نكردن پالك 
خودرو و عدم ارايه انشعابات خانگي براي كساني كه ثبت نام 
نكنند در نظر گرفته است. اما تا اوايل تيرماه فقط 3 ميليون 
خانوار معادل 13 درصد خانواده هاي ايراني اطالعات سكونتي 
خود را ثبت كرده بودند كه البته بخشي از اطالعات به دليل 
قطعي هاي سامانه پاك شد و افراد مجددا مجبور به ثبت نام 
ش��دند. وزارت راه و شهرسازي از طريق تقاطع اطالعاتي در 
سامانه امالك و اس��كان بنا داشت واحدهاي خالي از سكنه 
را شناس��ايي كند كه ظاهرا به طور تم��ام و كمال به هدف 

خود نرسيد. نهايتا از 19 فروردين ماه 1400 به خانوارها اعم 
از مالك و مس��تاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت 
اطالعات سكونتي خود اقدام كنند. اما بسياري افراد براي ثبت 
نام مي بايس��ت به كافي نت مراجعه مي كردند كه با توجه به 
محدوديت هاي كرونا بخش قابل توجهي از جامعه اقدامي در 
اين خصوص انجام ندادند. نهايتا وزارت راه و شهرسازي تصميم 
گرفت ثبت نام را تا پايان مهرماه 1400 تمديد كند كه پس از 
آن سامانه در مقاطعي دچار اختالل شد. با اينكه وزارت راه و 
شهرسازي از سال گذشته يك ميليون و 300 هزار خانه خالي 
از سكنه را از طريق سامانه امالك و اسكان شناسايي كرده، 
ظاهرا در حال حاضر خبري از ماليات واحدهاي خالي از سكنه 
نيست؛ زيرا سازمان امور مالياتي اعالم كرده اطالعاتي كه از 
طريق كارتابل سامانه امالك و اسكان ارسال شده يك بار هم 
از طريق سامانه اي كه وزارت اطالعات بين دستگاه ها به صورت 
رسمي برقرار مي كند ارسال شود. به گفته محمودزاده، ظرف 
چند روز آينده پيامك هايي براي خانوارهاي محترم ارسال و 
از آنها دعوت مي شود با مراجعه به سايت، اطالعات موجود 
كه از تضارب اطالعات در س��امانه هاي مختلف جمع بندي 
كرده ايم را ببينند. اگر نياز به ويرايش دارد ويراش مي كنند و 

سامانه امالك و اسكان دوباره راه اندازي شد

آغاز دور تازه شناسايي خانه هاي خالي 
اگر درست بود تاييد خواهند كرد. بنابراين گزارش، بر اساس 
بند ۷ از تبصره 8 اصالحيه ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي 
مستقيم مصوب پنجم آذرماه 1399 مجلس، دستگاه هاي 
اجرايي مكلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي 
و صدور دسته چك، يارانه و كمك معيشتي، تعويض پالك 
خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي و بسياري 
ديگر از خدمات را صرفا با اخذ كد ملي و بر اساس كد پستي يا 
شرح نشاني يكتاي درج شده مربوط به اقامتگاه اصلي افراد در 

سامانه امالك و اسكان كشور ارايه كنند.

     افزايش مدت ضرب االجل تا پايان 1۴۰۰
به گزارش »تعادل«، قانون اصالح م��اده )54( مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم نخستين بار در حدود 5 سال پيش در 
مجلس تصويب شد اما طي 5 سال گذشته، مهم ترين ابزار 
آن، يعني سامانه ملي امالك و اسكان كشور به دليل آنچه 
مسووالن وزارت راه و شهرسازي، عدم همكاري سازمان هاي 
ذي مدخل همچون ش��هرداري ها، س��ازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور و... اعالم كردند، شكل نگرفت و اطالعات الزم 
براي شناسايي خانه هاي خالي در آن تعبيه نشد. اصالح اين 
قانون، در تابستان سال گذش��ته در مجلس دهم دوباره در 
دستور كار قرار گرفت تا برخي از معيارها و جرايم آن تعديل و 
تصحيح شود. در نهايت اما قانون اصالح ماده )54( مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم، با توجه به تاريخ درج آگهي رسمي در 

روزنامه رس��مي مورخ ۷ دي 1399 پس از 15 روز يعني از 
تاريخ 22 دي 1399الزم االجرا شد. اما تاكنون به دليل نقص 
سامانه ملي امالك و اسكان معطل مانده است. در نخستين 
روزهاي بهار سال جاري وزارت راه و شهرسازي براي خانوارها 
اعم از مالك و مستاجر مهلتي را تعيين كرد تا اطالعات هويتي 
و اطالعات محل سكونت خود را در سامانه ياد شده درج كنند 
تا به اين ترتيب، مسير صعب العبور شناسايي خانه هاي خالي 
هموار ش��ود. اين مهلت در دولت دوزادهم تا پايان شهريور 
ماه تمديد شده بود. هفته پيش اما، رستم قاسمي وزيرراه و 
شهرسازي در 10 اقدام راهبردي اين وزارتخانه، از معاونان 
خود خواسته اس��ت كه تا پايان سال 1400، كار شناسايي 
خانه هاي خالي و معرفي آنها را ب��ه وزارت امور اقتصادي و 
دارايي براي اخذ ماليات، به اتمام برسانند. بر اساس برنامه 
معاونت هاي وزارت راه و شهرسازي، تكميل و به روز رساني 
»س��امانه ملي امالك و اس��كان« جهت اجراي ماده 169 
مكرر قانون ماليات هاي مستقيم به عنوان مهم ترين ابزار 
سياست گذاري و مديريت حوزه مسكن، شناسايي و معرفي 
خانه هاي خالي و گران قيمت با اولويت كالن شهرها به وزارت 
اقتصاد و دارايي جهت اخذ ماليات با اجراي ماده 54 مكرر 
و 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره 6 قانون 
بودجه س��ال 1400 و تدوين طرح هاي هدايت اعتباري و 
مالياتي در حوزه مسكن از جمله ماموريت هاي درج شده در 

پنجمين محور برنامه وزير راه و شهرسازي است.



كشورهاي مختلف يكي پس از ديگري عليه انحصارطلبي 
فروشگاه هاي اپليكيشن اپل و گوگل قوانيني وضع و تالش 
مي كنند به زورگويي آنها به توسعه   دهندگان اپ بومي پايان 
دهند. هرچند اقداماتي كه در ايران مي تواند براي مقابله با 
انحصارگرايي فروشگاه هايي مانند گوگل پلي و اپ استور 
صورت گيرد، با چالش تحريم ها هم گره خورده است و كار 
را براي شركت ها و مصرف كنندگان ايراني سخت تر مي كند.

در حال حاضر يكي از پرسودترين صنايع، توسعه  نرم افزار و 
اپليكيشن و البته بازي هاي رايانه اي براي موبايل است. اين 
بازار پرسود فرصت رشد بسياري براي شركت هاي كوچك 
و متوسط فراهم مي كند و البته يك منبع ايجاد شغل نيز به 
حساب مي آيد. هرچند ظاهر اين صنعت بسيار خوش آب 
و رنگ به نظر مي رسد اما زير پوسته آن چالش هاي بسياري 
از معرفي و عرضه گرفته تا هزينه هاي انبوه وجود دارد. شايد 
يكي از چالش هاي مهم در مسير رشد توسعه دهندگان ، 
فروش��گاه هاي اپ باش��د. اپل و گ��وگل، دو ب��ازار بزرگ 
اپليكيشن را اداره مي كنند. ورود به بازارهاي اين شركت ها 
يك چالش و ادامه حضور و درآمدزايي در آن چالش ديگري 
است. سال هاس��ت كه اين ش��ركت ها با توجه به قدرت 
انحصاري خود ش��رايطي را بر توسعه   دهندگان تحميل 
مي كنند كه عماًل امكان رشد و نوآوري را كاهش مي دهد. 
عالوه بر آن كميس��يون هاي باالي ۱۵ تا ۳۰ درصدي كه 
اين دو ش��ركت از توسعه   دهندگان دريافت مي كنند نيز 
اعتراضات زيادي را در پي داشته است. از سوي ديگر فرآيند 
بررسي و اجازه ثبت اپليكيشن در فروشگاه هاي اپ و اجبار 
به استفاده از سيستم پرداخت اپل و گوگل نيز مشكل ساز 
بوده است. به بيان ديگر اين شركت ها براي حفظ قدرت و 
درآمد خود بازار اپليكيشن ها را مختل مي كنند. اما اكنون 
در پي انتظارات مردم و فشار  قانون گذاران، اين شرايط در 
حال تغيير است و فروشگاه هاي اين شركت ها تحت فشار 
هستند تا كنترل خود را بر بازار كاهش دهند. هرچند اين 
امر كار ساده اي نيس��ت اما  قانون گذاران در سراسر جهان 
خود را آم��اده كرده اند تا با تصويب قوانيني جديد با اپل و 

گوگل مقابله كنند.

     امريكا براي كنترل قدرت اپل و گوگل 
دست به كار شد

تالش ها براي قانونمند كردن اپ��ل و گوگل از مردادماه 
سال جاري بيشتر شد. اوايل مرداد، گروهي از سناتورهاي 
امريكايي اليح��ه اي را با هدف تغيير س��اختار عملكرد 
فروش��گاه هاي اپ گ��وگل و اپ��ل ارايه كردن��د. اليحه 
پيش��نهادي »قانون بازاره��اي اپ آزاد« ن��ام دارد و به 
اپراتورها اجازه نمي دهد توسعه   دهندگان را وادار كنند 
از سيستم هاي پرداختشان اس��تفاده كنند. اين بخش 
مالكان بازارهاي اپ را مجبور مي كند تا به كاربران اجازه 
دهند نرم افزارها را از فروش��گاه هاي اپ طرف سوم روي 
دستگاه هايش��ان دانلود و نصب كنند. ايمي كلوبوچار، 
ريچارد بلومنتال )س��ناتورهاي دموكرات( با همكاري 
مارش��ابلك برن )س��ناتور جمهوري خواه( از اين اليحه 

پشتيباني مي كردند.

     تغيير در سياست اپل زير بار فشارها
هرچند اليحه ارايه ش��ده به كنگره امريكا با موانع زيادي 
از جمله البي گري گس��ترده اپل روبرو ش��د، اما به ايجاد 
جريان��ي منتهي ش��د كه اي��ن ش��ركت را وادار به انجام 
تغييراتي ك��رد. انتق��ادات و افش��اگري ها در اين زمينه 
ادامه داش��ت ت��ا زماني كه اپ��ل اعالم كرد براي تس��ويه 
شكايت گروهي از توسعه   دهندگان اپ عالوه بر پرداخت 
۱۰۰ ميلي��ون دالر غرامت، تغييراتي در اپ اس��تور خود 
ايج��اد مي كند. اين ش��ركت اعالم ك��رد مجموعه اي از 
محدوديت ه��اي بازاريابي ايميلي را ح��ذف مي كند. به 
عبارت دقيق تر اپ��ل به توس��عه   دهندگان  نرم افزار براي 
iOS اجازه مي دهد با مشتريانش��ان تماس برقرار كنند. 
همچنين توسعه   دهندگان با استفاده از اطالعاتي كه از داخل 
اپ هايش��ان جمع آوري مي كنند، مي توانند گزينه هاي 
پرداخت خارج از اپ استور را براي مشتريان فراهم كنند. 
شكايت مذكور توسط گروه كوچكي از توسعه   دهندگان 
 نرم افزار در ۲۰۱۹ ميالدي ثبت ش��ده و اپ��ل را به دليل 
دريافت كميسيون ۳۰ درصدي از خريد مربوط به اپ استور، 
به نقض قانوني آنتي تراست )ضدانحصار( متهم كرده بود. 
اين تغيير هرچند چندان بزرگ به نظر نمي رسد اما اهميت 
زيادي براي توس��عه   دهندگان  نرم افزار دارد. در كنار اين 
موارد اين ش��ركت تعهد كرد برنامه اي ب��راي حمايت از 
كسب وكارهاي كوچك اپ استور طراحي كند. طي اين 
برنامه توس��عه دهندگاني با درآمد كمت��ر از يك ميليون 
 دالر در س��ال مي توانند درخواست پرداخت كميسيون

 ۱۵ درصدي را در اپل ثبت كنند.

     استراليا خواهان قانونمند شدن 
سرويس هاي پرداخت اپل و گوگل

از س��وي ديگر جنبش واكنش نس��بت به عملكردهاي 
 اپ اس��تور اپل و گوگل پلي به اس��تراليا نيز رسيد. جاش 
فرايدنبرگ خزانه دار اين كشور در اوايل شهريور ماه اعالم 
كرد مشغول بررسي پيشنهاداتي براي وضع قانوني جهت 
نظارت بر سرويس هاي پرداخت شركت هاي بزرگ از جمله 
اپل و گوگل است. سرويس هايي مانند اپل پي، گوگل پي 
و وي چت پي چين طي سال هاي اخير به سرعت فراگير 
شده اند اما س��رويس هاي مذكور به عنوان سيستم هاي 
پرداخت طراحي نشده اند و در نتيجه خارج از چهارچوب 
 قانون گذاري شده، فعاليت مي كنند. به عقيده فرايدنبرگ 
اگر هيچ كاري براي اصالح وضعيت فعلي انجام نش��ود، 
ش��ركت هاي بزرگ امريكايي به تنهايي سيس��تم هاي 

پرداخت را تعيين مي كنند.

     وضع قانون آنتي گوگل در كره جنوبي
در اين ميان جدي ترين اقدام براي كنترل قدرت اپراتورهاي 
 اپ استور از سوي كره جنوبي انجام شد.  قانون گذاران اين 
كشور اصالحاتي در قانون كسب و كار ارتباطات تصويب 
كردند تا به اپ��ل و گوگل اجازه ندهند با سوءاس��تفاده از 
قدرتش��ان در بازار، سيستم هاي پرداخت مشخصي را به 
توس��عه   دهندگان محتوا براي موبايل ها تحميل كنند. 

همچني��ن اپراتورهاي فروش��گاه هاي اپ اج��ازه ندارند 
بررس��ي يا حذف محتواي موبايل را به ط��ور ناعادالنه به 
تأخير بيندازند. دولت كره جنوب��ي اپراتورهاي بازار اپ را 
ملزم مي كند از لطم��ه زدن به حقوق كاربران اجتناب و از 
حقوق و منافع آنها محافظت كنند. در كنار اين موارد دولت 
مي تواند از اپراتورهاي بازار اپ تحقيق كند و در خصوص 
پرداخت، لغو ي��ا بازپرداخت مبالغ در اين بازارها به عنوان 
ميانجي عمل كند. تصويب قانون مذكور در كره جنوبي 
به توسعه   دهندگان  نرم افزار قدرت انتخاب بيشتري براي 
انتخاب سيستم پرداخت مي دهد و احتمااًل نشان دهنده 
تغييري در شيوه مديريت اپ استورهاي گوگل و اپل خواهد 
بود. كره جنوبي نخستين كش��ور جهان است كه قانوني 
براي كنترل  اپ استور اپل و گوگل وضع كرده كه به قانون 

»آنتي گوگل« مشهور شده است.

     واكنش هند
 به كميسيون هاي ۳۰ درصدي اپل

در اين ميان يك س��ازمان غيرانتفاع��ي در هند نيز از اپل 
شكايت كرده است. در اين شكايت ادعا شده كميسيون 
۳۰ درصدي كه اين شركت دريافت مي كند هزينه هاي 
توسعه   دهندگان را افزايش مي دهد و در نتيجه به مشتريان 
و رقابت خسارت مي زند. در بخش��ي از شكايتنامه آمده 
است: »دريافت كميسيون ۳۰ درصدي بدان معنا است كه 
برخي توسعه   دهندگان اپل هيچگاه وارد اين بازار نمي شوند. 
چنين روندي به مشتريان ضرر مي زند.« البته اپل با اتهامات 
مشابهي در يك پرونده آنتي تراست در اتحاديه اروپا نيز روبرو 
است. سال گذشته رگوالتورهاي اين منطقه تحقيقاتي 
درباره محدوديت ها و كميسيون ۳۰ درصدي آغاز كردند 

كه اپل بر توسعه   دهندگان برنامه تحميل مي كند.

      ژاپن هم اپل را وادار به تغيير سياست كرد
پس از تصويب قانون عليه اپل و گوگل در كره جنوبي، ژاپن 
نيز توانس��ت اپل را وادار كند برخي سياست هاي خود در 
 اپ استور را تغيير دهد. اين شركت امريكايي براي تسويه يك 
شكايت از سوي »كميسيون تجارت عادالنه ژاپن« حاضر 
شد به برخي از اپ ها اجازه دهد لينك هايي به وب سايتشان 
فراهم كنند تا كاربران بتوانند به طور مستقيم از آنها خريد 
كنند. اين تغيير كوچك به توسعه   دهندگان برنامه اجازه 
مي دهد كميسيون ۳۰ درصدي اپل را دور بزنند. به گفته 
رگوالتور مذكور اين تغيير به ان��دازه اي تأثيرگذار بود كه 
سبب شد تحقيق پنج ساله از اپل بسته شود. موضوع تحقيق 
گفته شده اپ هاي ويدئو و موسيقي بود. چنين تغييري به 
توسعه   دهندگان كوچك اجازه مي دهد به طور مستقيم 
با مشتري ارتباط برقرار و حساب ها و پرداخت هايشان را 
مديريت كنند. اين تغيير از سال آينده ميالدي در سراسر 

جهان اجرا مي شود.
 

     چالش هاي ايران براي مقابله با قلدري 
فروشگاه هاي گوگل و اپل

سابقه دستبرد به حقوق و حريم خصوصي كاربران ايراني 
توسط اپ اس��تورهاي امريكايي به سال ۹۶ مربوط است. 
در آن زمان گوگل و اپل حذف اپليكيش��ن هاي ايراني را 
آغاز كردند و اپ ارايه   دهندگان خدمات تاكسي آنالين در 
ايران نيز از گوگل و اپل حذف ش��د. در سال ۹۸ نيز تلگرام 
طاليي و هاتگرام نيز از گوشي هاي كاربران ايراني حذف 
شد كه البته توجيه اين كار ناامن بودن اپ ها اعالم شد. طي 

روزهاي گذشته نيز چهار اپليكيشن ايراني اشتراك گذاري 
ويديو، ويديو درخواستي، نقشه و كتابخوان از گوگل پلي 
حذف شدند. پيش از آن نيز اپليكيشن هاي ايراني ديگري 
كه يكي پيام رسان و ديگري موتور جست وجو بود، توسط 
گوگل پلي حذف شده بودند كه در پي آن مركز ملي فضاي 
مجازي در بيانيه اي اين اقدام را محكوم كرد. هرچند سابقه 
برخورد اپ استورهاي خارجي با برنامه هاي ايراني طوالني 
است، اما تاكنون واكنش جدي و عملي از سوي مسووالن 
ذي ربط مشاهده نشده و تنها به واكنش هاي كالمي و اعالم 
پيگيري حقوقي مح��دود بوده اس��ت. در اين ميان نبود 
استقالل در خدمات كاربردي فضاي مجازي و وابستگي 
كشور به سرويس هاي گوگل سبب شده اين شركت و ساير 
سرويس دهنده هاي امريكايي نس��بت به كاربران ايراني 
اعمال قدرت كنند و رفتارهاي يكجانبه اي داشته باشند. 
برخي كارشناس��ان اين حوزه معتقدند، راهكار مقابله با 
تمام تحريم هاي فضاي مجازي و قطع وابستگي ها در اين 
حوزه، توسعه شبكه ملي اطالعات است و براي آنكه بتوانيم 
سرويسي جايگزين براي اين خدمات پيدا كنيم، در وهله 
اول بايد پلتفرمي توسعه داد كه خدمات مناسب را به مردم 
ارايه كند. هرچند در مقابل، برخي كارشناسان معتقدند 
حوزه فناوري نبايد مشمول تحريم ها و اقدامات سياسي 
دولت ها ش��ود، اما تاكنون اين اتفاق بارها رخ داده اس��ت. 
بررس��ي ها حاكي از آن اس��ت كه ما در بيش از ۹۹ درصد 
خدمات پايه كاربردي به API گوگل وابس��تگي داريم و 
تنها راه اين قطع وابستگي ايجاد استقالل در اليه خدمات 
پايه در زيرساخت شبكه ملي اطالعات است. اين موضوع 
در س��ند طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات نيز 

تاكيد شده است. 

 با آن مخالفت مي كنند. اغلب اين مخالفت ها با ش��رق نيز 
متوجه روسيه است. اين دسته افراد با تكيه بر روابط تاريخي 
ايران با روسيه و حوادثي كه در جريان جنگ ايران و روسيه 
در زمان قاجار و انعقاد قراردادهاي تركمانچاي و گلس��تان 
ش��كل گرفته، نگاهي خصمانه به هر نوع ارتباط با روسيه 
دارند. آنها معتقد روس��يه به دنبال نارو زدن به ايران است 
و نبايد حس��اب جدي روي آن باز ك��رد. اما بايد بدانيم كه 
در صحنه روابط بين الملل هر نوع نگاه افراطي با ارتباطات 

برخالف منافع ملي است.
  ش�ما به رويكرد هاي افراطي به ارتباط با روس�يه 
اش�اره كرديد، چين در اين معادله در چه جايگاهي 

قرار مي گيرد؟
چين در گذشته و تاريخ ايران واجد ويژگي هاي متفاوتي با 
غرب و روسيه است. يعني در سابقه مناسبات ايران و چين 
نه مش��كالتي از جنس اس��تعمار غربي، ماجراي كودتاي 
۲۸مرداد و... وجود دارد، و نه نشانه هايي از جنس مراودات 
خصمانه اي كه ايران با روس��يه داشته. چين حتي با وجود 
داشتن يك حكومت كمونيستي عمدتا يك كشور سوداگر 
و تجارت پيشه است كه مبتني بر منافع اقتصادي خود روابط 
با كشورهاي مختلف را ترسيم مي كند. اما به طور كلي هم در 
خصوص رابطه با غرب و هم در خصوص رابطه با شرق نوع 
خاصي از رويكردهاي افراطي در كشورمان وجود دارد كه 

امكان استيفاي منافع حداكثري را ناممكن مي كند.
  ب�راي عبور از يك چنين ديدگاه ه�اي افراطي در 
جامعه چه بايد كرد؟ محمدجواد ظريف زماني كه در 
قامت وزير امور خارجه كشور فعاليت مي كرد، موضوع 
ارتباطات مبتني بر حاصل جم�ع برد-برد را مطرح 
كرد. يعني تفسير جديدي از سياست نه شرقي و نه 
غربي مطرح كرد ب�ه اين صورت كه خروجي نگاه به 
اين شعار هم رابطه با غرب و هم رابطه با شرق باشد. 

آيا يك چنين برداشتي از اين شعار ممكن است؟
به زعم من و بسياري از دوستان همفكر ما از جمله محمدجواد 
ظريف، ايران نه بايد خود را دشمن هميشگي روسيه و چين 
معرفي كند و نه دش��من و خصم هميشگي امريكا و اروپا. 
همان طور كه س��اير كش��ورها مبتني بر منافع ملي خود، 
مناسبات ارتباطي شان را تنظيم مي كنند، ايران هم بايد بر 
اساس يك چنين المان هايي برنامه هاي سياست خارجي 
خود را ترسيم كند. يعني سياس��ت برد- برد. البته در اين 
ميان بايد به برخي افرادي كه احساس نزديكي افراطي به 
تفكر غربي مي كنند، يادآور شد كه ممكن است در برخي 
موارد ايران نياز داشته باشد از برگ برنده روسيه در راستاي 
منافع ملي خود استفاده كند. در اينگونه موارد ضرورتي ندارد 

كه در برابر اين ضرورت ها مخالفت هاي گسترده اي در فضاي 
رسانه اي مطرح كنند و با بدبيني هاي فراگير هر نوع رابطه 
با روسيه را به معناي عقد قرارداد تركمانچاي نوين معرفي 
كنند. همچنين ايران مي تواند از تضاد موجود ميان امريكا و 
چين بهترين بهره برداري را داشته باشد. چين منافع فراواني 
را در منطقه جست وجو مي كند و با توجه به نقش ايران ناچار 
اس��ت، ضرورت مراوده معقول با ايران را بپذيرد. بايد از اين 
فرصت ها و حفره هايي كه در پهنه روابط بين الملل وجود 

دارد، استفاده كنيم.
  حرف شما كامال درست اس�ت. اما مشكل زماني 
برجسته مي شود كه ايران تمام تخم مرغ هاي خود 
را در س�بد چين و روسيه گذاش�ته است و توجهي 

به باالنس كردن شاقول ارتباطي با غرب نمي شود.  
اينك��ه ايران در دوران دولت جديد برجام را به هر ش��كل و 
شمايلي دنبال مي كند نش��ان دهنده آن است كه ايران در 
سطوح باالي تصميم سازي متوجه ايجاد اين توازن است. 
ايران از يك طرف برجام را دنبال مي كند و از س��وي ديگر 
تالش مي كند روابط خود را با چين و روسيه تقويت كند. اين 

رويكرد منطقي  است.
  اگر موافقيد به موضوع ش�ركت آقاي رييسي در 
اجالس شانگهاي بازگرديم. برنامه ريزي براي حضور 
ايران در اجالس شانگهاي در زمان دولت قبلي دنبال 
ش�د و امروز دولت س�يزدهم در حال پيگيري اين 
راهبرد است. چه مسيري براي پذيرش دائم ايران در 

شانگهاي طي شده است؟
مساله عضويت ايران در ش��انگهاي مرتبط با امروز نيست 
و ريش��ه در دولت هاي گذش��ته دارد. همي��ن امروز اخبار 
صداوسيما را مي ديدم و متاسفانه به شكل ناجوانمردانه اي به 
گونه اي در اخبار فضاسازي مي شد كه انگار موضوع عضويت 
ايران در شانگهاي از ابداعات اين دولت است و دولت آقاي 
روحاني نقش��ي در آن نداشته است. دردآور آن است كه در 
خبر پخش شده، زماني كه تصاويري در خصوص اجالس هاي 
قبلي ش��انگهاي پخش مي كرد، زماني كه تصوير به آقاي 
روحاني و ظريف مي رسيد، اين تصاوير سانسور مي شدند. 
تاسف آور است كه رسانه رس��مي كشور، واقعيات رسمي 
و تاريخي كشور را سانس��ور مي كند. اين نوع نگاه جناحي 
بيشترين آسيب ها را به منافع ملي وارد مي سازد. معتقدم 
صداوسيماي كشور بايد از ملت ايران به خاطر يك چنين 
رويكردي عذرخواهي كند. سال ها روحاني و ظريف براي 
عضويت ايران در اين اجالس تالش كرده اند، سفر رفته اند، 
ديدار داشته اند و كار را پيش برده اند. اما برخوردهاي سياسي 
و جناحي با موضوعاتي كه به منافع ملي كشور ارتباط دارند، 

باعث شده تا ايران نتواند برداشت حداكثري از تالش هاي 
خود داشته باشد. عضويت ايران در شانگهاي منافع فراواني 
براي كشورمان دارد اما آن گونه كه صداوسيما تصويرسازي 
مي كند، اين ضرورت كش��ف آقاي رييسي يا دولت ايشان 

نيست و ريشه در تالش دولت هاي قبلي دارد.
  به رغم تالش هاي دولت هاي قبلي و در شرايطي كه 
ايران تالش كرده تا روابط راهبردي با چين و روسيه 
برقرار كند. چرا هنوز روند پذيرش ايران در اجالس 

شانگهاي طي نشده است؟
ايجاد هر رابطه اي دو س��و دارد. يك طرف ايران است و در 
مقابل هم ساير كشورها هستند كه بايد ايران را بپذيرند. بر 
اساس اساسنامه اجالس شانگهاي پذيرش كشورها بايد با 
اجماع همه اعض��ا صورت بگيرد. در برخي برهه هاي قبلي 
دولت روحاني تالش كرد تمام مشكالت را از سر راه بردارد 
اما نهايتا مخالفت تاجيكستان باعث شد تا عضويت ايران 
ميسر نش��ود. رعايت حكمت و منافع ملي ايجاب مي كند 
كه ايران از موضع عزت و كرامت به يك اجالس بپيوندد. در 
برخي برهه ها از جمله در دوران دولت هاي نهم و دهم نحوه 
ايجاد رابطه با كشورها با خوش بيني و به صورت غيرواقعي 
برنامه ريزي مي شد و در نهايت هم نتايج مورد نظر حاصل 
نمي شد. به نظر مي رس��د اين رويكرد خوش بينانه در اين 
دولت هم وجود دارد و برخي در اين دولت تصور مي كنند كه 
به راحتي مي تواند روند پيوستن به اين اجالس را طي كرد. 
پيش زمينه هايي وجود دارد كه تا وقتي آنها طي نش��وند، 
امكان عضويت فراهم نمي شود. از سوي ديگر ايران هم بايد 
مراقب باشد كه زير بار خواسته هاي نابجاي احتمالي نرود. 
داد و ستد معقول ايرادي ندارد، اما اينكه طرف مقابل بخواهد 
خواسته هاي نامعقولي داشته باشد، از سوي افكار عمومي 

ايران قابل پذيرش نيست.
گفته مي شود ظريف به نوعي بنيانگذار قرارداد 25 
ساله ايران و چين است و از آن دفاع كرده است. اما در 
ويسي كه از گفت وگوي ظريف و سعيد ليالز بيرون 
آمد، آقاي ظريف به نكاتي در خصوص روباط ايران و 
چين اشاره كردند كه به نظر مي رسد، نيازمند توجه 
ويژه اس�ت. محمدجواد ظريف در اين ويس اشاره 
مي كند كه با توجه به اينكه چين و روسيه مي دانند، 
تخاصم ايران و امريكا جدي است و از كارت مشكالت 
ايران با غرب سوءاستفاده هاي خاصي مي كنند. در 
همان گفت وگو اش�اره مي شود كه روسيه در مسير 
امضاي برجام و احياي روابط با غرب س�نگ اندازي 
مي كرد يا اش�اره مي ش�د كه ايران نفت خ�ود را با 
قيمت هاي ارزان در اختيار چين قرار مي دهد و چين 

مطمئن اس�ت چون رقيبي در برابر خود نمي بيند. 
ظريف در اظهاراتش اش�اره مي كند كه ايران همان 
گونه كه بايد با شرق رابطه داشته باشد، بايد مبتني بر 
منافع خود با غرب نيز ارتباطات منطقي داشته باشد. 

شما در اين زمينه چطور فكر مي كنيد؟
اين نكته بسيار مهمي است. ايران براي اينكه روابط سازنده اي 
با ساير قطب هاي قدرت مانند هند، ژاپن، روسيه يا هر كشور 
مستقل ديگري داشته باشد )البته رابطه با قدرت هاي بزرگ 
اقتصادي ارزشمندتر است( بايد تنش زدايي و بحران زدايي در 
ارتباط خود را غرب داشته باشيم. من حتي مي خواهم كمي 
از اظهارات محمدجواد ظريف هم عدول كنم و خواسته هاي 
كمتري مطرح كنم؛ يعني به جاي حل كامل مشكالت با 
غرب، فقط تنش زدايي كنيم و به حدي از تعادل برسانيم. 
يعني از وضعيت تخاصم به رابطه اي سرد ولي تهي از بحران 
برسيم. اين روند باز هم به نفع ايران است. امروز نه تنها روسيه و 
چين، بلكه حتي ازبكستان، آذربايجان، پاكستان، هند و حتي 
عراق )كه ظاهرا با ما روابط راهبردي دارد( تالش مي كنند 
از كارت ايران براي بهبود مناسبات با امريكا استفاده كنند. به 
ايران به عنوان وسيله اي براي دستاوردهاي افزون تر از غرب 
بهره مي برند. يعني ايران منافع همه كشورهاي جهان را در 
مواجهه با امريكا تامين مي كند به جز منافع خودش را. اين به 
نفع ايران است. حتي اگر ايران احساس مي كند، ارتباطاتش 
با چين و روسيه در راستاي تحقق منافع ملي اش است، بايد 
تالش كن��د با كارت امريكا ت��وازن را در روابطش با چين و 
روسيه برقرار سازد. تاكيد مي كنم از رابطه گرم و راهبردي 
سخن نمي گويم، بلكه منظور اتخاذ سياست تنش زدايي و 
نوع خاصي از سياست هاي حداقلي است. اينكه كاري كنيم 
كه تحريم و تهديد مستمر توس��ط غرب و امريكا متوقف 
ش��ود. بدون ترديد ايجاد توزان با غرب باعث خواهد شد تا 
بسياري از كش��ورها، مايل به ارتباط با ايران باشند. در آن 
صورت عضويت ايران در اجالس هايي از جنس شانگهاي 

نيز با دردسر كمتري همراه خواهد بود.
  گفته مي شود كه به صورت سنتي، ارتباط روسيه 
و چين با اصولگرايان ايراني نزديك تر است. برخي 
تحليلگران حضور گاه و بيگاه سفير روسيه در مجلس 
اصولگراي يازدهم را دليلي بر اين قرابت مي دانند. 
فكر مي كنيد، دولت اصولگراي سيزدهم مي تواند 
مشكل عضويت ايران در پيمان شانگهاي را حل كند؟

براي حدسي كه مي زنم شواهد مستندي ندارم، اما تصور 
مي كنم كه چيني ها و روس ها توجهي به مناسبات سياسي 
داخلي ايران ندارند. اساس��ا براي روس ها تفاوتي ندارد كه 
رييس دولت در ايران اصولگرا است يا اصالح طلب يا ميانه رو. 

اي��ن واقعيت را از بط��ن رفتار پوتين مي ت��وان درك كرد. 
چند بار كه والديمير پوتين به ايران آمده اس��ت، مخاطب 
اصلي اش، مقامات عالي نظام  بوده اس��ت و تالش كرده با 
راس هرم در ارتباط باش��د. فرقي ندارد، رييس جمهوري 
ايران، روحاني اس��ت يا رييسي و وزير خارجه ايران ظريف 
است يا اميرعبداللهيان. در هر حال بايد اين سلسله مراتب 
را رعايت كنند. اينكه تصور كنيم اصولگرايان عزت بيشتري 
در نزد روس ها دارند، مبتني بر واقعيت نيست و از آن مهم تر 
يك اشتباه بزرگ محاسباتي است. گروه هاي سياسي بايد 
تالش كنند، نزديك ترين قرابت ممك��ن را با بطن مردم و 
افكار عمومي داشته باشند. بدون ترديد در بزنگاه ها روس ها 
منافع ملي خود را پيگيري خواهند كرد و براي آنها اهميتي 
ندارد كه منافع ملي آنها باعث رنجش اصولگرايان مي شود 

يا اصالح طلبان. 
  در شرايطي كه چين ايده يك كمربند يك جاده را 
پيگيري مي كند، اي�ران از بخش هاي راهبردي اين 
پروژه كنار گذاش�ته شده اس�ت. تا چه اندازه نقش 
تحريم ها يا پيوستن به FATF را در اين كنار گذاشته 
شدن موثر مي دانيد؟ آيا عضويت در پيمان شانگهاي 

در تغيير اين وضعيت موثر است؟
هنوز اطالعات جامعي در خصوص سند همكاري ۲۵ ساله 
ايران و چين منتشر نشده است. تنها كلياتي در اين زمينه 
منتشر شده كه فاقد اعداد ارقام جزيي است. من هم اطالعاتي 
از جزييات مناسبات ارتباطي و بهانه هاي چيني ها ندارم. اما 
به  طور كلي مي توان گفت كه چيني صرفا مبتني بر منافع 
اقتصادي و راهبردي خود به مسائل نگاه مي كنند. اگر يك 
همكاري به نفع ش��ان نباشد و در راس��تاي دستاوردهاي 
تجاري شان نباشد، هيچ پيمان اخوت و برادري نمي تواند آنها 
را مجبور كند كه كاري را انجام دهند يا ندهند. البته انعقاد 
يك سند همكاري مشترك از جنش تالش هايي كه ظريف 
و الريجاني صورت دادند، مي تواند پيش زمينه اي براي بهبود 
وضعيت باشد. حضور ابراهيم رييسي در اجالس شانگهاي 
در تاجيكستان، فرصتي است تا ايران اين موضوعات مهم 
را پيگيري و دنبال كن��د. ضمن اينكه اي��ران در كنار اين 
گفت وگوها بايد مشكل تحريم هاي اقتصادي و پيوستن به 
كنوانسيون هاي بين المللي را نيز حل و فصل كند تا كشورها 
بهانه اي براي كنار گذاش��تن ايران پيدا نكنند. به هر حال 
ايده يك كمربند يك جاده، موضوعي است كه سرنوشت 
اقتصادي و تجاري منطقه را در افق بلندمدت پيش رو تعيين 
مي كند و ايران نبايد به راحتي در برابر كنار گذاشته شدن از 
اين پروژه بي تفاوت باشد. احياي برجام در اين زمينه نقش 

كليدي خواهد داشت.
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ضرورت ساماندهي بازار 
تلفن همراه با آغاز سال تحصيلي

آغاز س��ال تحصيلي و نياز دانش آموزان به تلفن همراه 
براي ش��ركت در كالس هاي مجازي، ساماندهي بازار 
تلفن همراه را بيش از پيش ضرورت بخش��يده است. 
به گ��زارش ايرنا، بر اس��اس آخرين آماري كه س��ال 
گذش��ته از تعداد دانش آموزان كل كشور منتشر شد، 
بي��ش از ۱۳ ميليون دانش آموز و يك ميليون معلم در 
آستانه آغاز س��ال تحصيلي قرار دارند. سال تحصيلي 
امسال نيز مانند سال قبل قرار است به صورت مجازي 
آغاز ش��ود و اگر ش��رايط پاندومي كرونا اج��ازه دهد 
مي توان كالس ها را به ص��ورت حضوري نيز داير كرد. 
 در اين ش��رايط رابط مهم بين آموزش و دانش آموزان، 
سخت افزار و نرم افزارهاي ارتباطي است. زيرساخت هاي 
ارتباطي، اتصال مدارس به ش��بكه ملي اطالعات و در 
دسترس بودن تبلت و تلفن همراه براي دانش آموزان 
تكه هاي پازل آموزشي مجازي هستند. در سال هاي 
گذشته، پيش از شيوع ويروس كرونا در كشور و با آغاز 
سال تحصيلي، درخواست خريد تلفن همراه كاهش 
پيدا مي كرد، اما سال گذشته )پس از شيوع ويروس 
كرونا( و با آغاز مهرماه تقاضا براي خريد تلفن همراه 
شدت گرفت. با اين وجود، تامين به موقع ارز و اشباع 
بازار تلفن همراه باعث ش��د در اين زمينه با مشكل 
خاصي رو به رو نشويم و قيمت ها نيز صعودي نشوند.

كاهش واردات تلفن همراه
 به كشور

عاليان با اشاره به كاهش واردات تلفن همراه به كشور، 
افزود: اكنون واردات برخي از برندها به نصف رس��يده 
اس��ت، در حالي كه آن برند سهم ۳۳ درصدي در بازار 
ايران دارد و به دليل داشتن قيمت و كارايي مناسب، 
جزو گزينه هاي اصلي بسياري از خانواده ها براي خريد 
تلفن همراه است. وي افزود: برندي مانند سامسونگ 
كه س��هم ۵۴ درصدي در بازار موبايل ايران دارد نيز از 
چند ماه قبل به دليل كمبود »چيپ ست« نه در كشور 
ما بلكه در همه كشورهاي جهان با كاهش فروش مواجه 
شد. به واسطه اتفاقات داخلي و جهاني، واردات ۲ برند 
پرفروش در ايران اكنون با مش��كل مواجه شده است. 
وي تصريح كرد: با توجه به آغاز سال تحصيلي جديد به 
صورت مجازي و امكان ادامه دار بودن اين روند، مي توان 
اين احتمال را داد كه در آينده بازار موبايل ملتهب باشد. 
در گذشته و پيش از ش��يوع كرونا در اواخر شهريور و 
اوايل مهرماه به دليل آغاز سال تحصيلي معموال تقاضا 
براي خريد تلفن همراه كاهش پيدا مي كرد، اما با آغاز 
پاندمي دقيقا در همين بازه زمان��ي با افزايش تقاضا 
مواجه مي ش��ويم. وي خاطرنشان كرد: با تجربه سال 
قبل و تقاضاي باالي مردم در اين روزها براي خريد تلفن 
همراه، پيش بيني ما اين است كه كمبود واردات تلفن 
همراه بازار ملتهبي را رقم بزند. عاليان درباره شايعات 
مطرح شده درباره قفل شدن گوشي هاي شيائومي در 
ايران گفت: اين شايعه نيز تاثير خود را بر بازار موبايل 
داش��ت. آمارهايي كه از فروش تلفن همراه داشتيم، 
نشان داد اين شايعه به حدي تاثيرگذار بوده كه برخي 
از مشتريان با مراجعه به مغازه ها قصد داشتند تلفن 
شيائومي خود را بفروش��ند و برند ديگري خريداري 
كنند. سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل درباره 
قيمت تلفن همراه در بازار گفت: هميشه سعي بر اين 
بوده كه قيمت تلفن همراه باال نرود اما با توجه به مسائلي 
كه گفته شد امكان دارد قيمت دو برندي كه تامين آنها با 

مشكل مواجه شده، با افزايش مواجه شود. 

آخرين وضعيت اپراتورها
در طرح ترابردپذيري

گزارش تجميع��ي از وضعيت و جاي��گاه اپراتورهاي 
تلفن همراه در حوزه »ترابردپذيري شماره هاي تلفن 
همراه« از ابتدا تا تاريخ ۱۹ ش��هريور ۱۴۰۰ نشان از آن 
دارد كه همراه اول در اين بخش نيز پيشتاز بوده و تنها 
اپراتور داراي تراز مثبت است. موبنا – بر اساس اين آمار 
همراه اول در مقط��ع زماني مذكور ميزبان بالغ بر ۶۹۹ 
هزار ورودي مشترك از طريق ترابردپذيري از ۲ اپراتور 
ديگر بوده اس��ت. در اين م��دت همچنين بالغ بر ۶۱۷ 
هزار مش��ترك همراه اول نيز به ديگر اپراتورها ترابرد 
كرده اند. اما در مجموع تراز ميزان مشتركان ورودي و 
خروجي هم��راه اول در ترابردپذيري مثبت بوده و بالغ 
بر ۸۱ هزار مش��ترك بيشتر جذب اين اپراتور شده اند.

تراز آمار ترابردپذيري اما در خصوص ايرانس��ل منفي 
اس��ت. به اين ترتيب كه در مدت مذك��ور بالغ بر ۶۶۹ 
هزار مش��ترك از طريق طرح ترابردپذيري وارد شبكه 
ايرانسل شده اند، اما در سمت مقابل بيش از ۶۷۰ هزار 
مشترك از اپراتور دوم خارج شده اند. به اين ترتيب تراز 
ايرانسل در طرح ترابردپذيري منفي ۱۴۹۴ مشترك 
بوده اس��ت.اين وضعيت در خصوص رايتل به مراتب 
ضعيف تر است و با توجه به سهم و پوشش اندك كاربران 
و شبكه اين اپراتور، نشان از آن دارد كه در ازاي ۶۶ هزار 
مشترك ورودي، بيش از ۱۴۶ هزار مشترك خروجي 
قرار دارند كه تراز رايتل در ترابردپذيري را به منفي ۸۰ 
هزار مشترك رسانده است.بر اساس اين گزارش، به اين 
ترتيب همراه اول به داليل متعددي همچون پوشش 
ش��بكه، رضايت مندي كاربران و خدمات گسترده تر، 
تنها اپراتور كش��ور اس��ت كه باز ه��م در اجراي طرح 
ترابردپذيري موفقيت و جايگاه ملي خود را حفظ كرد. 
در زمان آغاز اجراي طرح ترابردپذيري نيز اين موضوع 
قابل پيش بيني بود كه مشتركان دو اپراتور ديگر به ويژه 
رايتل، با توجه به كمبود و ضعف در زيرساخت ها، مهمان 
شبكه همراه اول خواهند شد و از سرمايه گذاري هاي اين 
اپراتور در شبكه زيرساخت، بهره خواهند برد.اتفاقي 
كه در س��نوات گذش��ته به كرات رخ داد و مشتركان 
اپراتورهاي ديگر نيز توانس��تند از امكانات و پوش��ش 

گسترده همراه اول در سراسر كشور استفاده كنند.

كشورها براي ايستادن در برابر انحصارگرايي شركت هاي بزرگ فناوري دست به كار شده اند

چالش هاي  مقابله با غول هاي فناوري

ادامه از صفحه اول

FATF عضويت ايران در شانگهاي در گروي حل مشكل تحريم ها و 



گروه صنعت |
 طرح س��اماندهي بازار خودرو در جلسه مجلس شوراي 
اسالمي مورد بررس��ي قرار گرفت و در نهايت به تصويب 
نمايندگان رسيد.طرح ساماندهي بازار خودرو از مجلس 
دهم كليد خورده بود اما شوراي نگهبان اين طرح را به دليل 

عدم همسويي با سياست هاي اقتصاد مقاومتي رد كرد.
در مجلس يازدهم اين طرح به اصالح رسيد و در ماده 4 آن 
تبصره هاي جديد درج شد تا براساس آن ساماندهي بازار 

خودرو با رعايت آنها امكان پذير شود.
فيروزي عضو كميسيون صنايع مجلس در خصوص 
جزييات اصالحي ماده 4 طرح ساماندهي بازار خودرو 
گفته اس��ت: ماده 4 داراي 4 تبصره است به نحوي كه 
براساس آن هر ش��خص حقيقي يا حقوقي مي تواند 
به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كاالها 
و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرومحركه يا از طريق 
واردات بدون انتقال ارز نس��بت ب��ه واردات خودروي 
تمام برقي يا دونيرويي )هيبريدي( يا واردات خودروي 
بنزيني يا گازسوز با برچسب انرژي ب و باالتر يا داراي 
شاخص ايمني سه ستاره يا باالتر برحسب گواهي هاي 
اس��تاندارد معتبر معادل ارزش صادراتي خود اقدام 
نمايد. في��روزي افزود: در تبصره ي��ك اين ماده آمده 
است نبايد هيچ تعهد ارزي جديدي براي دولت ايجاد 
شود همچنين سقف تعداد خودروهاي مجاز وارداتي، 
هر شش ماه يك بار توس��ط شوراي رقابت و براساس 
ميزان كمبود عرضه نسبت به تقاضاي موثر خودروي 
س��واري طي يك سال گذش��ته تعيين مي شود. در 
تبصره سه آمده است منحصر كردن داشتن نمايندگي 
يا ارايه خدمات پس از فروش، صرفًا از خودروس��ازان 
خارجي ممنوع است، س��اير مقررات مربوطه توسط 
وزارت صنعت تأمين مي شود همچنين واردات مجدد 
اقالم ممنوع و در حكم كاالي قاچاق است. با توجه به 
تصويب طرح ساماندهي بازار خودرو در صحن علني 
مجلس اين طرح براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان 
ارسال مي ش��ود كه در صورت موافقت شورا اين طرح 
بايد از س��وي وزارت صنعت به اجرا گذاش��ته ش��ود. 
مرتضي شجاعي كارشناس حوزه خودرو در گفت وگو 
با تس��نيم درباره طرح س��امان دهي صنعت خودرو 
گفت: براس��اس ماده 4 اين طرح، واردات خودروهاي 
هيبريدي و برق��ي در ازاي صادرات خودرو يا قطعات 
منفصله خودرو يا به روش واردات از محل واردات بدون 
انتقال ارز، مجاز شناخته شده است. بنابراين، عملياتي 
ش��دن اين طرح به معن��اي آزادس��ازي واردات انواع 
خودرو نيست و با توجه به زيرساخت خودروهاي برقي 
در كشور، تمركز آن بر واردات خودروهاي هيبريدي 
خواهد بود كه نمونه هاي آن همچون تويوتا پريوس، 
CHR  و كمري پيش تر نيز وارد بازار ايران ش��ده  اند. 
وي با اشاره به تصويب تغييرات طرح ساماندهي بازار 
خودرو در مجلس گفت: واردات حدود 4۰ تا ۵۰ هزار 
دس��تگاه خودرو در سال بين ۱ تا ۱.۳ميليارد دالر ارز 
نياز دارد. در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمين ارز 
آن تحت نظارت بانك مركزي صورت بگيرد. وي افزود: 
با توجه به كيفيت و فناوري محصوالت داخلي در حوزه 
خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدي تر 
باشد و بعيد است اين مصوبه افزايش چشمگيري در 
حوزه صادرات خودرو يا قطعات س��اخت داخل رقم 
بزند. البته انتظار مي رف��ت، توليدكنندگان خودرو و 
قطعه سازان همچون صنايع پتروشيمي و فوالد، ارز 
حاصل از صادرات قابل توجهي رابه چرخه اقتصادي 

كشور برگردانند كه ريشه يابي اين ناكامي بحث مفصل 
و مجزايي است. كارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: 
تبديل دارايي ارزي به خودرو ودريافت ريال حاصل از 
فروش خودرو، تمايل به تكرار اين چرخه و نياز ارزي 
را افزايش مي دهد.واردات هرگونه كااليي تحت عنوان 
واردات با ارز اش��خاص يا واردات ب��دون انتقال ارز، به 
جهت كم عمق بودن بازار غيررسمي، نرخ ارز را افزايش 
مي دهد.بنابراين، بهتر است در صورت ضرورت واردات 
خودرو، تأمين ارز آن تحت نظارت بانك مركزي صورت 
بگيرد. همچنين بعيد اس��ت، در شرايطي كه اقتصاد 
ايران تحت شديدترين تحريم هاست، سرمايه گذاري 
دارايي دالري خود را به ري��ال تبديل كند و مجدد از 
كش��ور خارج نكند. وي با انتق��اد از ناهماهنگي ها در 
حوزه مديريت منابع ارزي گفت: با وجود تأكيد مكرر بر 
جلوگيري از واردات تلفن هاي همراه لوكس امريكايي، 
همچنان واردات انواع تلفن همراه نزديك به ۳ ميليارد 
دالر از مصارف ارزي كشور را در سال به خود اختصاص 
مي دهد و اين يعني در مقطعي كه كش��ور با كاهش 
شديد منابع ارزي در دسترس روبروست، بدون هيچ 

محدوديتي ارز صرف واردات موبايل مي شود.
شجاعي افزود: در چنين شرايطي ممنوعيت واردات خودرو 
كه پيامدهاي نامباركي در بازار داشته و حتي با افزايش 
قيمت نمونه هاي وارداتي، قيمت خودروهاي داخلي را هم 
ملتهب كرده، نشان از نبود وحدت رويه در سياست هاي 
ارزي كشور است. آن هم در شرايطي كه واردات خودرو 
با توجه به كاهش مصرف س��وخت و استانداردهاي 
ايمني باالتر از خودروهاي داخلي، مي توانست نسبت 

به تلفن همراه ارجحيت باالتري داشته باشد.

     واردات خودرو
 به بيش از 1 ميليارد دالر ارز نياز دارد

اين كارش��ناس حوزه خودرو درباره ميزان نياز ارزي براي 
واردات خ��ودرو نيز گف��ت: اگر به ط��ور ميانگين قيمت 

خودروهاي وارداتي متناسب با بازار را بين 2۰ تا 2۵ هزار 
دالر در نظر بگيريم و س��قف دالري ب��راي واردات هر 
خودرو قائل شويم، واردات حدود 4۰ تا ۵۰ هزار دستگاه 

خودرو در سال بين ۱ تا ۱.۳ ميليارد دالر ارز نياز دارد.
شجاعي تأكيد كرد: برآوردها نشان مي دهد، واردات خودرو 
با چنين كيفيتي با فرض ثبات نرخ ارز، قيمت خودروهاي 
وارداتي را حداكثر 4۰ درصد و قيمت خودروهاي داخلي 
را به دليل همبستگي قيمت ها در بازار، نهايتًا 2۰ درصد 
كاهش خواهد داد.البته، واردات خ��ودرو صرفًا به عنوان 
يك قطعه از پازل تنظيم بازار خودرو و براس��اس تصميم 
وزارت صمت معنا پيدا مي كند و هرنوع آزادسازي واردات 
هرچند به ميزان اندك، بايد براساس منابع ارزي پيش بيني 
شده صورت بگيرد. ش��جاعي در پايان با اشاره به زمان بر 
بودن اصالحات در صنعت خودرو اظهار داش��ت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي كاهش التهاب بازار خودرو در 
كوتاه مدت مي تواند، رويه كنوني فروش خودرو را با هدف 
دس��تيابي مصرف كننده واقعي به توليدات داخلي مورد 
تجديدنظر قرار دهد و در طوالني مدت نيز به سراغ اصالحات 
صنعت خودرو با هدف كاهش هزينه هاي توليد و افزايش 
س��طح كيفيت و فناوري برود. به نظر برنامه كوتاه مدت 

6 ماهه و 2 ساله وزير جديد صمت در همين راستا باشد.
از سوي ديگر، وزير اقتصاد در واكنش به طرح تسهيل صدور 
برخي از مجوزهاي كسب و كار تاكيد كرد: تبديل نظارت 
پيشيني به نظارت پسيني و ايجاد شفافيت در اخذ مجوزها 
و قراردادهاي بانكي از رويكردهاي مهم اين طرح اس��ت. 
احسان خاندوزي در دفاع از كليات طرح صدور برخي از 
مجوزهاي كسب و كار در صحن علني مجلس از كاهش 
بسياري از فس��ادها، رانت ها، انحصارطلبي و امضاهاي 
طاليي با تصويب اين طرح خبر داد.  وزير امور اقتصادي و 
دارايي در جلسه علني روز )چهارشنبه( مجلس شوراي 
اسالمي و در دفاع از كليات طرح تسهيل صدور برخي از 
مجوزهاي كسب و كار گفت: در سال مانع زدايي از توليد، 
تصويب طرح صدور مجوزهاي كسب و كار پيام خوشي را 

از مجلس به فعاالن اقتصادي مخابره مي كند. بخش زيادي 
از فعاالن اقتصادي منتظر تصويب اين طرح و باز شدن غل 
و زنجير از پاي خود هستند. وي افزود: در رتبه بندي موانع 
كسب و كار يا به عبارت ديگر سهولت محيط كسب و كار 
مهم ترين شاخص، مجوز شروع كسب و كار است و كشور 
ما از جهت دشواري شروع فعاليت اقتصادي رتبه ۱78 را 
در دنيا دارد. كسب مجوز بسيار پيچيده است و دست و 
پاي فعاالن اقتصادي را مي بندد. بسياري از فرآيندهاي 
ناسالم و فساد آلود در همين مسير ايجاد مي شود. مجلس 
شوراي اس��المي و دولت بايد با همگرايي براي تسهيل 
صدور مجوزها گام بردارند. در س��ال هاي اخير به دنبال 
اين بوديم كه براي توليد اقتصادي يك شاه كليد معرفي 
كنيم كه قطعا ً افزايش سرمايه گذاري، رونق توليد را به 
دنبال خواهد داشت. متأسفانه يك سرمايه گذار بايد 6 
ماه تا دو سال و گاهي بيشتر در فرآيندهاي كسب مجوز 
سرگردان باشد تا مجوز شروع يك فعاليت اقتصادي را 
اخذ كند. در طول پنج سال گذشته رشد سرمايه گذاري 
در كشور حدود صفر بوده است. به عبارتي ديگر نه تنها 
سرمايه گذاري صورت نگرفته بلكه اشتغالي نيز ايجاد 
نشده است و به دنبال آن توليد نيز رونقي نداشته است. 
دليل اين امر يكي به تحريم ه��اي ظالمانه خارجي باز 
مي گردد و يكي به تحريم هاي داخلي كه دستگاه هاي 
اداري و اجراي��ي چ��وب الي چ��رخ توليد كنندگان و 
سرمايه گذاران گذاش��ته اند. اين تحريم داخلي بسيار 
آزاردهنده تر است. خاندوزي در پايان تصريح كرد: تصويب 
اين طرح بسياري از فسادها، رانت ها و انحصارطلبي را 
كن��ار زده و امضاهاي طاليي را كاهش مي دهد. تبديل 
نظارت پيشيني به نظارت پسيني و ايجاد شفافيت در 
اخذ مجوزها و قراردادهاي بانكي از رويكردهاي مهم 
اين طرح است. گفتني اس��ت، در پايان و پس از دفاع 
وزير اقتصاد از طرح و استماع نظرات نمايندگان موافق 
و مخالف، كليات طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي 

كسب و كار با 2۰۳ رأي موافق به تصويب رسيد.

رويداداخبار
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۵ كشتي كاالي اساسي
در بندر  شهيد رجايي

مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان گفت: ۵ كشتي 
كاالي اساس��ي حامل روغن، جو و گندم در حال انجام 
فرآيند قانوني و اسنادي هستند و تا پايان شهريور در بندر 
شهيد رجايي پهلودهي خواهند شد.»علي رضا محمدي 
كرجي ران« در گفت وگو با تس��نيم با تشريح جزييات 
محموله هاي اين كش��تي ها اظهار كرد: اين كشتي ها 
شامل دو فروند كشتي حامل روغن به مجموع تناژ 7۱ 
هزار و ۵۰۰ تن، يك فروند گندم به تناژ 66 هزار تن و دو 
فروند جو به مجموع تناژ ۱۳۵ هزار تن مي باشد.عالوه بر 
كشتي هاي ياد شده هم اكنون يك كشتي حامل 66 هزار 
تن ذرت و كشتي دوم نيز به همين ميزان گندم در حال 
تخليه كاال و حمل يكسره به استان هاي مقصد هستند.

به گفته مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي، 
بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، چهار فروند كشتي 
حامل گندم به مجموع تناژ 276 ه��زار تن در راه بندر 
شهيد رجايي هستند كه تا هفته نخست مهرماه وارد 
لنگرگاه بندرعباس خواهند شد.  طي پنج ماهه امسال تا 
هفته نخست شهريورماه جاري، با پهلوگيري ۳2 فروند 
كشتي يك ميليون و 49۰ هزار و 6۳ تن كاالهاي اساسي 
از جمله روغن نباتي، برنج، ذرت، ش��كر، كنجاله سويا، 
كود، گندم و جو در بندر شهيد رجايي تخليه شده است. 
بندر ش��هيد رجايي با اختصاص تعداد 6 پست اسكله 
ويژه كاالي اساس��ي، بهره گيري از تعداد ۱۵ باب انبار 
مسّقف به مساحت ۱۳۰ هزار مترمربع با ظرفيت بالغ بر 
۳۵۰ هزار تن، محوطه بارانداز به مساحت 9۰ هزار متر 
مربع و ظرفيت ۱۰۰ هزار تن انواع كاالهاي اساسي فله 
خشك و همچنين تعداد ۳ پايانه نگهداري فرآورده هاي 
روغن خوراكي به ظرفيت ۳7۰ هزار تن يكي از مهم ترين 

مبادي ورودي كاالي اساسي كشور به شمار مي آيد.

3 ميليارد و 163 ميليون دالر 
صادرات به عراق

در پنج ماه نخس��ت امسال نس��بت به مدت مشابه، 
واردات ايران از عراق از لحاظ ارزش 4۳۰درصد افزايش 
پيدا كرده و صادرات نيز ۳۱درصد رشد را تجربه كرده 
است. سيد روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك اظهار 
داشت: عراق دومين كشور خريدار كاالهاي ايراني در 
چند سال اخير بوده است كه متأسفانه در سال گذشته 
به دليل شيوع كرونا، چند مرز با اين كشور ماه ها مسدود 
ش��د و مانند بسياري از كش��ورها تجارتمان در سال 
گذشته كاهش يافت. در پنج ماه نخست امسال با بي اثر 
شدن آثار كرونا بر تجارت خارجي روند تجارت خارجي 
كشور رو به رشد بوده و همين امر در خصوص عراق به 
عنوان دومين شريك صادراتي كشورمان نيز موثر بوده 
است. لطيفي توضيح داد: صادرات كشورمان به عراق 
تا پايان مرداد ماه، بي��ش از ۱2ميليون و 24هزار تن 
به ارزش سه ميليارد و ۱6۳ميليون و ۳4۳هزار و 248 
دالر بوده است كه نسبت به پنج ماه نخست سال قبل، از 
لحاظ وزني ۵۳درصد رشد و از لحاظ ارزش ۳۱ درصد 
رشد را شاهد بوديم.  در ۵ماهه نخست امسال ۳۱۳هزار 
و 6۱2 تن كاال به ارزش ۱7۵ميليون و 989هزار و 687 
دالر نيز از عراق وارد كشورمان شد كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از لحاظ وزني 97۰درصد و از لحاظ 

ارزش 4۳۰درصد رشد را شاهد بوديم.

راه اندازي بازارهاي ديجيتالي 
براي افزايش تجارت با پاكستان

س��فير ايران در پاكس��تان طي ديدار با مقامات اتاق 
بازرگاني و صنعت اسالم آباد با ابراز نارضايتي از كاهش 
حجم تجارت دوكش��ور تأكيد كرد ك��ه مقامات بايد 
راه اندازي بازارهاي ديجيتالي را براي افزايش تجارت 
دوجانبه به عنوان يك گزينه در نظر بگيرند. روزنامه 
پاكستاني »نيوز« در گزارش��ي كه روز )چهارشنبه( 
منتشر كرد به نقل از سيد محمدعلي حسيني، سفير 
ايران در اين كشور نوشت: ايران و پاكستان زمينه هاي 
زيادي براي تقويت روابط تجاري دارند و بايد راه اندازي 
بازارهاي ديجيتال��ي را براي افزايش تجارت دوجانبه 
متناسب با پتانسيل هر دو كشور به عنوان يك گزينه در 
نظر بگيرند.بر اساس يك بيانيه مطبوعاتي، سفير ايران 
در پاكستان اين اظهارات را هنگام ديدار خود با مقامات 
اتاق بازرگاني و صنعت اسالم آباد )ICCI( همراه با يك 
هيات ايراني اظهار داشت. حسيني گفت كه تجارت 
دوجانبه ايران و پاكستان قبل از شيوع كرونا حدود ۱.۵ 
ميلي��ارد دالر بود كه اكنون به كمتر از ۱ ميليارد دالر 
رسيده اس��ت.وي گفت كه تحريم هاي خارجي عليه 
ايران مشكلي براي ارتقاء تجارت است، بنابراين ايجاد 
بازارهاي ديجيتالي بين دو كشور و بازارهاي مشترك 
مرزي مي تواند گزينه هاي بهتري براي بهبود حجم 
تجارت دو طرفه باشد. حس��يني در ادامه تأكيد كرد 
كه ايران و پاكستان براي ايجاد ۳ گذرگاه مرزي كه به 
افزايش تجارت دوجانبه كمك مي كند، توافق كردند. 
با اين حال، وي گفت كه تسهيل تجارت و معافيت هاي 
دولت پاكستان براي بازارهاي مرزي از جامعه تجار اين 
كشور حمايت خواهد كرد و به افزايش تجارت آنان با 
همتايان ايراني كمك مي كند.سفير ايران عدم ارتباط 
قوي بين بخش خصوصي ايران و پاكستان را يكي از 
عوامل كاهش حجم تجارت دانست و بر لزوم همكاري 
نزديك اتاق هاي بازرگاني دو كشور براي توسعه روابط 
تجاري بي��ن بخش هاي خصوصي تاكي��د كرد. وي 
 TIR »گفت كه پاكس��تان با اجراي كنوانسيون »تير
مي توان��د صادرات خود را از طريق ايران به روس��يه و 
ديگر كش��ورهاي منطقه ارتقا دهد.وي همچنين بر 
لزوم تبادل هيات هاي تجاري براي ارتقاء تجارت تاكيد 
كرد و اطمينان داد كه سفارت ايران آماده است تا در 
معرفي بيشتر محصوالت پاكستاني در بازار ايران كمك 
كند. سردار ياس��ر الياس خان، رييس اتاق بازرگاني 
و صنعت اس��الم آباد نيز در اين دي��دار تأكيد كرد كه 
تجارت دوجانبه پاكستان و ايران بسيار كمتر از پتانسيل 
واقعي است و هر دو دولت بايد با بخش هاي خصوصي 

همكاري كنند تا آن را به سطوح باالتري برسانند.

بودجه انبساطي گراني را
 به مردم تحميل مي كند

ايرج نديمي، نماينده سابق مجلس و كارشناس امور 
اقتصادي گفت: رويكرد دولت بيشتر به سمت بودجه 
انبس��اطي اس��ت و تا زماني كه چنين باشد، بودجه 
تورمي خواهد بود و گراني به مردم تحميل مي ش��ود. 
وي دررابطه با ابزارهاي دولت براي كنترل تورم به ايبنا 
گفت: تورم جزو جدايي ناپذي��ر اقتصاد ايران از زمان 
ورود نفت به كشور محس��وب مي شود. دوره پيش از 
انقالب وجود داش��ت و پس از آن هم با عناصر اضافي 
مانند جنگ، تحريم، ركود، بودجه انبساطي و سياسي 
شدن مجلس از جهت بودجه يا دولت از نظر مجلس و 
نقش انتخابات وجود دارد، به نحوي كه در بروز حفظ، 
افزايش و ت��داوم آن تاثيرگذار ب��وده، بنابراين اولين 
موضوع دراين زمينه نوپديد نبودن اين معضل است.  
تورم حاصل اقتصاد نفتي است و عناصري كه مخصوصا 
درموضوع انتخابات و انتظارات مطرح مي ش��ود، بايد 
مورد توجه قرار گيرد. به اين معنا؛ هر كانديدايي براي 
انتخابات شورا، دولت و... وعده هايي را طرح مي كند كه 
بدون خرج نيست و همين امر سبب بودجه انبساطي 
را فراهم مي سازد. بنابراين تا زماني كه چنين نگاهي 
نسبت به موضوع اقتصاد ايران وجود دارد يعني كمرنگ 
بودن نقش احزاب و پررن��گ بودن نقش وعده ها اين 
اتفاق ادامه خواهد داشت. دولتي بودن اقتصاد دومين 
موضوع در اين رابطه است كه نبايد دور از نظر داشت. 
دولت ش��ركت داري مي كند و اين درحالي است كه 
به طور كلي نقش هدايت، حمايت، سياست و نظارت 
را رها كرده است. دولت بايد از شركت ها پول بگيرد و 
نبايد به آنها پول بدهد. اكنون در بسياري از شركت ها 
به جاي اينكه اجازه دهند رقابتي درآمد داشته باشند، 
كمك زي��ان و معافيت دريافت مي كنن��د و عوارض 
گمركي را براس��اس سود خود به تعريف درمي آورند. 
تا زماني ك��ه چنين انگاره اي دراقتص��اد وجود دارد، 
نمي توان به كنترل تورم باور داشت.  سومين نكته در 
اين زمينه واسپاري درون حوزه اي است كه براساس 
سياست هاي كلي فرادست برنامه اي، دولت بايد تا حد 
امكان خدمات درون دس��تگاهي خود را واگذار كند 
كه متاس��فانه با چند آفت روبرو شده است. آفت اول 
اينكه واگذار نمي كند و آفت دوم هم شراكت است. اين 
كارشناس اقتصادي در اين خصوص افزود: نكته ديگر 
اقتصاد يارانه اي است. به اين معنا؛ تا زماني كه از پايش 
نظارت صنعتي خبري ديده نشود و ارايه يارانه بيش از 
هر موضوع ديگري مورد توجه قرار گيرد، انواع مسائل 
به وجود مي آيد و مداخ��الت و تنظيم دربازار يكي از 
اين موارد خواهد بود و ارز 42۰۰ توماني نمونه خوبي 
دراين رابطه محسوب مي شود كه بايد موردتوجه قرار 
گيرد. به طور كلي مديريت برمنابع به درستي صورت 
نمي گيرد و به جاي خدمت به مصرف كننده، وارد كننده 
در اولويت واقع مي ش��ود با چنين رويكردي نه مانعي 
براي مفاسد به وجود مي آيد نه گراني مورد چاره قرار 
مي گيرد، مگر اينكه اسكناس از خريد و فروش حذف 
شود. نكته بعدي بودجه اس��ت، به اين معنا؛ رويكرد 
بودجه اي كه آذرماه ارايه مي شود سيگنال هاي تورم و 
گراني را ارسال مي كند. درصورتي كه رويكرد به طرف 
مردم باشد تقسيم و توزيع، مسائل و مفاسد آن كامال 
مشخص است، اما چنانچه به سمت دولت باشد، بايد 
مورد يادآوري قرار داد كه اكنون دولت 66 هزار پروژه 
تحت اختيار دارد كه چنانچه درصدد برآيد خودش 
اين كار را انجام دهدبه تورم خواهد انجاميد و مانند 
مساله مسكن مي شود. اكنون وزير محترم شهرسازي 
مطرح كرده كه بانك زمين درس��ت كردند، همين 
بانك زمين در گذشته در پروژه پرديس دماوند صورت 

گرفت، اما در كوهي جاي داشت كه پر هزينه شد. 

وزير راه و شهرسازي: 

ذوب آهن اصفهان ياري رسان 
دولت در تامين مسكن است

بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان 
با حضور رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي و مشاركت 
ذوب آهن اصفهان و ش��ركت هاي داخلي و خارجي، 
22 شهريورماه در محل نمايشگاه بين المللي تهران 
گشايش يافت. رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي از 
غرفه ذوب آهن اصفهان در اين نمايشگاه بازديد نمود 
و با توضيحات كارشناسان و مسووالن غرفه در جريان 
آخرين تحوالت و دس��تاوردهاي توليدي ذوب آهن 
اصفهان از جمله ريل راه آهن ق��رار گرفت. وزير راه و 
شهرس��ازي، ذوب آهن اصفهان و محص��والت آن را 
ياري رس��ان دولت در تامين مسكن براي هموطنان 
برش��مرد و ضمن آگاهي از انواع توليدات و مشكالت 
و محدوديت هاي توليدي ذوب آهن اصفهان بر رفع 
مش��كالت تامين مواد اوليه اين شركت تاكيد كرد. 
محمود محمود زاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهر س��ازي نيز ضمن بازديد از غرفه ذوب آهن 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار آتشكار با قدرداني از 
زحمات كاركنان ذوب آهن اصفهان در توليد و تامين 
نيازهاي اوليه مسكن در كش��ور به پروژه ساخت هر 
سال يك ميليون مسكن در كشور اشاره كرد و افزود: 
وزارت راه و شهرسازي آمادگي دارد كه با پيش خريد 
توليدات، در تامين مالي اين شركت همكاري نمايد. 
وي گفت: وزارت راه و شهر سازي درصدد است كه با 
هماهنگي ديگر سازمان هاي مرتبط به كاهش قيمت 
تمام ش��ده توليدات ذوب آهن اصفهان كمك كند تا 
از اين طريق هم اين ش��ركت و هم مصرف كنندگان 
منتفع شوند. گفتني است؛ بيست و يكمين نمايشگاه 
بين المللي ساختمان كه تا 2۵ شهريور ماه داير خواهد 
بود با اس��تقبال و حضور فعال شركت هاي داخلي و 
خارجي به منظور ارايه آخرين دستاوردها و فناوري هاي 
صنعت ساختمان جهان و تعامالت بازرگاني و تبادل 

نظر صاحب نظران در حال برگزاري مي باشد.

 طرح ساماندهي بازار خودرو در مجلس تصويب شد

خاندوزي: بساط امضاي طاليي جمع خواهد شد

يكميليارددالربرايوارداتخودروازكجاميآيد

محمدنژاد: استخراج رمزارزها تهديدي بزرگ براي صنعت برق كشور است
نماينده مردم لنگرود در مجلس تاكيد كرد: متاسفانه 
عده اي سودجو ماينرهاي نس��ل اول از رده خارج شده 
چيني را به كشور وارد كرده كه مصرف برق آن به مراتب 
باال است. به گزارش ايسنا، پرويز محمدنژاد در جريان 
جلسه علني امروز مجلس و بررسي گزارش كميسيون 
اقتصادي در خصوص رمزارزها و مبادالت آن در داخل 
كش��ور گفت: بس��ياري از كش��ورها كه از علم بااليي 
برخوردار هستند بحث اس��تخراج رمزارزها را ممنوع 
كردند. ما در داخل كش��ور 6۰ هزار مگاوات توليد برق 
داريم كه ۱۱.۵ درصد در طول مسير تلف شده و ۱2 هزار 
مگاوات آن به حوزه برق آبي بازمي گردد كه هيچ منبع 
ثابتي به شمار نمي رود. در نهايت 27 هزار مگاوات برق 
در دسترس ماست و ما حدود ۱2 هزار مگاوات كمبود 
برق داريم. حال از كجا مي خواهيم يك پروژه عظيم مانند 

رمزارزها را كه مصرف بااليي دارد تامين برق كنيم؟ وي 
در ادامه اظهار كرد: استخراج رمزارزها بزرگ ترين تهديد 
براي صنعت برق و تامين برق مصارف خانگي و تجاري 
هس��تند. تنها بخشي كه وارد شبكه ش��ده و به صورت 
مستمر برق مصرف مي كنند استخراج رمزارزها است 
و اين امر آسيب جدي به تاسيسات برقي وارد مي كند. 
نماينده مردم لنگرود در مجلس گفت: از سوي ديگر از 
زماني كه رمزارزها وارد شده است سوداگران متصل شده 
و ماينرهاي نسل اول را وارد كشور مي كنند با استفاده از 
ماينرهاي نسل اول 8۰۰ هزار كيلو وات برق براي توليد 
يك بيت كوين استفاده مي شود و در حالي كه ماينرهاي 
نس��ل جديد ۱42 هزار كيلو وات برق براي توليد يك 
بيت كوين استفاده دارند؛ متاسفانه امروز عده اي تمام 
ماينرهاي نسل اول كه از رده خارج شده را از چين وارد 

كشور مي كنند. اين ماينرها همگي از رده خارج شده و 
برق قابل توجهي نياز دارند در صورتي كه ماينرهاي نسل 
جديد به مراتب برق كمتري استفاده مي كنند. وي در 
ادامه تاكيد كرد: بهترين كار احداث مزارع كنترل شده 
استخراج رمزارز است كه افرادي كه داراي تخصص در 

اين حوزه هستند در اين مزارع مشغول فعاليت شوند.

     محفوظي: بايد قانوني جامع 
براي ساماندهي رمزارزها وضع شود

نماينده مردم آبادان در مجلس تاكيد كرد: بحث رمزارزها 
قابل نفي نبوده و انتظار مي رود دولت اليحه جامعي براي 
س��اماندهي اين حوزه به مجلس تقديم كند. به گزارش 
ايسنا، س��يد مجتبي محفوظي در جريان جلسه علني 
امروز و بررسي گزارش كميسيون اقتصادي در خصوص 

رمزارزها و مب��ادالت داخلي آن بيان ك��رد: امروز بحث 
رمزارزها و ارزهاي ديجيتال در كل دنيا معمول شده است 
و دنيا به سرعت در حال حركت به اين سمت است بايد به 
صورت دقيق اين موضوع مورد پژوهش قرار گيرد. وي در 
ادامه گفت: ما نمي توانيم موضوع رمزارزها را نفي كنيم و 
متاسفانه قانوني در اين حوزه نداريم. ضروري است كه براي 
حوزه رمزارزها قانوني وضع كنيم. نماينده مردم آبادان 
در مجلس گفت: از دولت انتظار مي رود اليحه جامعي 
در اين خصوص تقديم مجلس كنند و نمايندگان براي 
ساماندهي رمزارزها تالش خود را به كار خواهند گرفت 
و از سوي ديگر مصرف برق توسط اين صنعت منجر به 
قطعي مكرر و نارضايتي مردم در تابستان سال جاري شد 
بايد جلوي ضربه اي كه اين صنعت به برق كشور مي  زند 

را گرفت و بايد قانوني جامع در اين حوزه وضع شود.

۱۵ دستور دادستاني براي تعيين تكليف ۶۰۰۰ كاميون دپو شده
سرانجام بعد از مدت ها بالتكليفي و سرگرداني صاحبان 
كاميون هاي وارداتي و دپوي 6۰۰۰ دستگاه در گمركات، 
با ورود دادستاني و صدور مصوباتي در اين رابطه با تعيين 
مهلت، دستگاه هاي مربوطه مكلف به تعيين تكليف و 
ترخيص اين كاميون ها شدند. به گزارش ايسنا، ماجراي 
كاميون هاي وارداتي به مصوبه نوسازي ناوگان حمل 
و نقل عمومي برمي گردد كه در همين رابطه در س��ال 
۱۳98 و براساس ماده ۳۰ قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه، شرايط واردات اين كاميون ها از سوي وزير وقت 
راه و شهرس��ازي به گمرك اعالم مي ش��ود و بعد از آن 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت طي ابالغيه هايي ش��رايط واردات از 
جمله رديف تعرفه كاميون هاي وارداتي، نحوه واردات، 
كاميون هاي اس��قاطي، مجوزهاي قانوني و مقرراتي و 

همچنين تاييد منشأ اين كاميون ها را مشخص و ابالغ 
مي كنند. اما به هر صورت جهت ترخيص اين كاميون ها 
مجوزهايي مانند تاييديه سازمان ملي استاندارد يا محيط 
زيست نيز الزم است كه گمرك بتواند بعد از كنترل، در 

كنار رعايت مقررات نسبت به ترخيص اقدام كند.

     دپوي 36۴3 دستگاه تا دو ماه پيش
ول��ي در ادامه اين جريان با موانع بس��ياري و اعتراض 
صاحبان اين كاميون ها مواجه شد و اختالف نظرهايي 
بين دستگاه هاي مربوطه از جمله گمرك و وزارت راه و 
شهرسازي وجود داشت و مانع از ترخيص اين كاميون ها 
بود؛ به طوري كه در تيرماه سال جاري گزارش معاون 
فني گمرك ايران نشان داد كه ۳64۳ دستگاه كاميون 
در گمركات رسوب كرده كه 2۵۵9 دستگاه از آنها 

حتي به گمرك اظهار نش��ده و ۱۰84 دستگاه نيز 
علي رغم اظهار امكان ترخيص پيدا نكرده بود.

     دو طرف توافق كردند
 ولي باز هم اتفاقي نيفتاد

براين اساس جهت رفع موانع، پيشنهاداتي از سوي گمرك به 
سازمان راهداري ارايه شد كه از جمله آن ارايه شماره شاسي 
كاميون هاي اسقاطي پس از ترخيص و قبل از شماره گذاري 
با ناج��ا، پذي��رش مغايرت هاي جزئي در مش��خصات 
كاميون ها با اسناد ابرازي، موكول كردن ارايه كدرهگيري 
بانك به بعد از ترخيص كامي��ون از گمرك و همچنين 
اس��تقرار نمايندگان س��ازمان راهداري در راستاي رفع 
مشكالت موجود بر سر راه ترخيص كاميون هاي وارداتي 

بود كه در نهايت دو پيشنهاد مورد پذيرش قرار گرفت.

     ورود دادستاني و اخذ تصميم 
اما در روز هاي اخير معاونان دادس��تان تهران طي 
بازديدي از گمرك در جريان كاميون هاي وارداتي 
قرار گرفتند و در اين رابطه تصميماتي اتحاذ ش��ده 
است.بر اين اساس، معاون فني گمرك طي گزارشي 
به دادستان عمومي و انقالب تهران ابعاد مختلف اين 
موضوع و مصوبات مربوطه را اعالم كرده است. نكات 
مورد توجه در اين موضوع، افزايش تعداد كاميون ها 
به 6۰۰۰ دستگاه، برند كاميون ها، موانع ترخيص، 
وظايف وزارت راه و شهر س��ازي و مهلت سه روزه، 
جريان وظايف وزارت صمت، تكليف بانك مركزي 
در وثيقه، وظايف محيط زيست و استاندارد، تكاليف 
چند گانه گمرك در ترخيص كاميون هاي دپو شده 

و مهلت 4 روزه براي انبارها بوده است.
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خبرروز

كرونا نفس ۴۵۲ نفر ديگر را گرفت
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۴۵۲ نفر ديگر قرباني كرونا شدند. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۱۹ هزار و ۷۳۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه سه هزار و ۱۶ نفر از آنها بستري شدند. 
به اين ترتيب مجموع جانباختگان اين بيماري در كش��ور به به ۱۱۵ هزار و ۶۱۹ نفر و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به 
۵ ميليون و ۳۶۰ هزار و ۳۸۷ نفر رس��يد. اين در حالي است كه وزارت بهداشت بر اساس برآوردهاي اپليكيشن ماسك، از عبور 
كش��ور از خيز پنجم كرونا خبر داد. تاكنون ۲۶ ميليون و ۱۳۹ هزار و ۱۳۳ نفر ُدز اول واكس��ن كرونا و ۱۳ ميليون و ۷۵ هزار و 

۶۰۱ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۳۹ ميليون و ۲۱۴ هزار و ۷۳۴ ُدز رسيد.

خبر

 ۳۳ هزار قلم داروي 
قارچ سياه توزيع شد

مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و 
دارو از توزيع ۳۳ هزار قلم داروي قارچ سياه در 
داروخانه بيمارستان هايي كه بيماران مبتال به 
قارچ سياه دارند، خبر داد. سيد حيدر محمدي 
افزود: داروي آمفوتريس��ين براي درمان قارچ 
سياه است كه در داروخانه هاي عمومي وجود 
ندارد و فقط در داروخانه بيمارس��تان هايي كه 
داراي بيم��اران كرونايي مبتال به قارچ س��ياه 
هستند، موجود اس��ت. او با بيان اينكه واردات 
داروي آمفوتريس��ين همچن��ان ادام��ه دارد، 
اظهار داش��ت: در صورت موج��ود نبودن اين 
دارو در بيمارس��تان هاي مربوط��ه، افراد براي 
كسب اطالعات بيش��تر با ۱۹۰ تماس بگيرند. 
ش��يوع قارچ س��ياه در چند اس��تان از جمله 
گيالن، اردبيل، خوزس��تان، مشهد، لرستان، 
كردس��تان و تهران و ش��مار تلفات آن در كنار 
نبود داروي درمان اين بيماري س��بب نگراني 
بسياري از مردم شده است. قارچ سياه در واقع 
ي��ك عفونت قارچي خطرناك، ن��ادر و مهاجم 
است، بيماري نادر قارچ سياه در هند و در بين 
بيماران كوويد ۱۹ شناسايي شده و به سرعت 
در حال گسترش است و اكنون در چند كشور 
جهان موارد جديدي از ابت��الء به اين بيماري 
گزارش شده كه نگراني بين المللي از شيوع آن 
را افزايش مي دهد. يك عل��ت ابتالي بيماران 
يا بهبوديافتگان كرونا مي تواند اين باش��د كه 
قارچ از طريق مرطوب كننده ها يا دستگاه هاي 
اكس��يژن حاوي آب آلوده به آنها منتقل شده 
باش��د. اما عفون��ت از طريق فرد ب��ه فرد قابل 
سرايت نيس��ت. علت نام گذاري نيز آن است 
كه لكه س��ياهي بيني بيماران را فرا مي گيرد. 
در ايران نيز ۳۰ درصد مبتاليان به قارچ سياه 
كه ب��ه دليل ابتال به كرونا دچ��ار اين بيماري 
ش��دند، به دليل درگيري مغز با آن، جان خود 
را از دس��ت داده اند، ۵۰ درص��د مبتاليان به 
قارچ س��ياه با اقدامات درماني كنترل شدند و 
۲۰ درصد ديگر مبتاليان تحت اعمال جراحي 
ق��رار گرفتند. س��ازمان غ��ذا و دارو نيز اعالم 
كرد همزمان با كمبود مقطعي اين دارو افراد 
س��ودجو مبادرت به فروش داروهاي تقلبي با 
برچسب داروي اصلي و قيمت ۱۰ تا ۲۰ برابري 
مي كردند كه عالوه بر كالهبرداري از خانواده 
بيماران، جان آنان را نيز به خطر مي انداختند. 
به مردم توصيه مي شود داروي مورد نظر خود 
را تنها از داروخانه ها و پس از استعالم از سامانه  
TTAC  به آدرس  www.ttac.ir تهيه كرده 
و به هيچ عن��وان براي تهيه داروي خود به بازار 
آزاد مراجعه نكنند، چرا كه هيچ تضميني براي 

اصالت و سالمت اين داروها وجود ندارد.

گليماندگار|
هفته گذشته يكي از روزنامه ها خبري 
را مبني بر تصوي��ب قانوني كه در آن 
مدارس موظف هستند كارنامه و مدارك تحصيلي 
را از اين پس تنها به پدر دانش آموزان تحويل دهند، 
باعث ش��د تا موج��ي از اعتراضات )البت��ه تنها در 
فضاي مجازي( نسبت به اين خبر از سوي مادران 
و فعاالن حقوق زنان و ... به راه بيفتد. تنها يك روز 
بعد از انتش��ار اين خبر مديركل ارزيابي عملكرد و 
پاسخگويي به ش��كايات وزارت آموزش و پرورش 
اين مطلب را تكذيب كرد و گفت اين قانون تنها در 
مورد خانواده هايي اجرا مي ش��ود كه پدر و مادر از 
هم جدا شده و پدر درخواست مي دهد كه مدارك 
تحصيلي فرزند و كارنامه او تنها به خودش تحويل 

داده شود.

     مادران كجاي ماجرا ايستاده اند
نكته جالب اين اس��ت كه آيا اگ��ر مادري هم بدون 
اينكه برگه حضانت را همراه داش��ته باش��د، چنين 
درخواستي از مدرس��ه بكند باز هم مورد تاييد قرار 
مي گيرد؟  رودابه باستاني، كارشناس حقوق در اين 
باره به »تعادل« مي گوي��د: قطعا چنين اتفاقي رخ 
نمي دهد. مادر تنها با ارايه مدارك حضانت مي تواند 
از مدرس��ه چنين درخواستي داش��ته باشد، طبق 
قانون فرزندان تا سن مدرسه تحت حضانت مادر قرار 
دارند و بعد از آن پدر مي تواند با اقدام قانوني فرزند را 
از مادر گرفته و حضانت كامل او را در اختيار داشته 
باش��د. البته در برخي موارد مشاهده شده كه مثال 
پدر خانواده در قبال مهريه س��نگين همسرش كه 
حاال از او جدا شده و تنها در صورتي كه زن مهريه را 
تمام و كمال ببخشد حضانت فرزند را به او مي دهد. 
او در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: خبري 
ش��دن اين موضوع چندان هم تعجب آور نيست، 
چرا كه در بسياري از موارد اتفاق افتاده كه مدارس 
از اراي��ه مدارك تحصيلي و حت��ي كارنامه به مادر 
دانش آموزان خ��ودداري مي كنن��د. در واقع اين 
خبر يادآور داستان مادراني است كه پس از فوت، 

طالق و به طور كلي در نبود همسر »دايه«اي بيش 
محسوب نش��ده و مدت هاس��ت كه رد پاي ترس 
مدي��ران ادارات از بي اطالع بودن پ��در به عنوان 
»ولي« فرزند نس��بت به اقداماتي ك��ه مادر قصد 
انجام آن را دارد و پيرو آن به رس��ميت نشناختن 
»مادر« به عنوان نماينده قانوني فرزند براي انجام 
امور اداري و غير مالي فرزند، خود را نشان مي دهد.

باستاني با اشاره به مش��كالت و خالءهاي قانوني 
پيرامون حضانت فرزندان براي مادران مي افزايد: 
سال هاست كه هم فعاالن حوزه زنان و هم برخي از 
حقوقدانان بر وجود مشكالتي در اين زمينه تاكيد 
دارند، اما متاس��فانه ماجرا ب��ه گونه اي پيش رفته 
كه چاله هاي موجود در اين زمينه هر روز بزرگ تر 
ش��ده و تبديل به چاه مي ش��وند و هيچ فردي هم 
گامي در جهت بهتر شدن وضعيت بر نمي دارد. در 
بس��ياري از موارد مادرها به عنوان دايه اي در نظر 
گرفته مي ش��وند كه بايد فرزند را تا س��ن مدرسه 
 تر و خش��ك كنند و بعد از آن اين پدر است كه به 
راحتي مي تواند حضان��ت فرزند را بر عهده بگيرد. 
در بسياري از موارد حتي با وجود ادله كافي مبني 
بر صالحيت نداشتن پدر براي نگهداري فرزند باز 
هم دادگاه حكم به سلب حضانت از مادر مي دهد.

     از پرده برون افتاد راز
با اينكه يكي از مس��ووالن آموزش و پرورش خبر 
منتشرش��ده مبني بر ارايه كارنامه دانش آموزان 
با مادران را تكذيب كرد اما در تمام اين س��ال ها 
بس��ياري از مادراني كه اتفاقا با همس��ران خود 
يعني ول��ي فرزند ني��ز زندگ��ي مي كنند اعالم 
مي كردن��د؛ باره��ا هن��گام انجام ام��ور اداري و 
آموزشي فرزند نظيرگرفتن پرونده يا ثبت نام در 
مدرسه جديد با اين درخواست مواجه شدند كه 
حضور پدر و امضاء و نظر او الزامي است و مدارك 
آموزشي فرزند به مادران تحويل داده نمي شود. 
در واقع مديران و مس��ووالن آموزش��ي مدارس 
همانند بس��ياري ديگر از ادارات مي ترسند طبق 
درخواس��ت مادر اقدامي انجام داده و سپس پدر 

به عنوان ولي قانوني فرزند مدعي بي اطالع بودن 
از اين اقدام مادر شود و از مدرسه شكايت كند.

     سر  باز كردن زخم كهنه
اما زخمي كه اين بار با خبري تكذيب ش��ده سر باز 
كرد، آنقدر عميق است كه در ابعاد مختلف زندگي 
مادران حاضن رسوخ كرده و همچنان التيام نيافته 
است. زخمي كه بخشي از آن به خالء ها و ضعف هاي 
قانوني پيرام��ون حضانت فرزند ب��راي مادران باز 
مي گردد كه لزوم توجه مسووالن و اصالح قوانين را 
مي طلبد اما بخش ديگر آن نظير همين هزارتوهاي 
انجام امور اداري فرزند، بي هيچ پش��توانه قانوني 

شكل گرفته است.
رودابه باس��تاني در اين باره مي گويد: در ماده ۱۱۷۱ 
قانون مدني صراحتا اعالم مي كند »در صورت فوت 
يكي از ابوين )والدين، پدر و مادر( حضانت طفل با آنكه 
زنده است، خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و 
براي او قيم معين كرده  باشد«. همچنين مطابق با ماده 
۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدني، طفل صغير تحت واليت 
قهري پدر و جد پدري خود اس��ت و »هر يك از پدر و 
جد پدري نسبت به اوالد خود واليت دارند«. در مورد 
طالق نيز طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدني براي حضانت 
و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي 
مي كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس 
از آن با پدر اس��ت. بعد از هفت سالگي نيز در صورت 
حدوث اختالف، حضانت طف��ل با رعايت مصلحت 
كودك به تش��خيص دادگاه است. بنابراين واليت بر 
عهده پدر و جد پدري است، حضانت اما در نبود پدر و 

با حضور مادر، به مادر مي رسد.
او مي افزاي��د: در اين ميان اما آنچ��ه در ماده ۱۱۸۳ 
قانون مدني آماده اين است كه »در كليه امور مربوطه 
به »اموال« و »حقوقي مالي« مولي  عليه ولي نماينده 
قانوني او است«. در واقع ولي فرزند در امور مربوط به 
اموال و حقوق مالي طفل نماين��ده قانوني وي بوده 
و هيچ ماده قانوني وجود ندارد ك��ه مادر را به عنوان 
حاضن در انجام ام��ور اداري نظير ثبت نام و گرفتن 
كارنامه و... نماينده قانوني فرزند محسوب نكند، اين در 

حالي است كه در بسياري از امور اداري نگاه مردانه اي 
كه تنها »پ��در« را نماينده قانوني فرزند محس��وب 
مي كند يا ترس��ي از ادعاي مردان به عنوان ولي پس 
از انجام امور اداري و در نهايت ش��كايت از آن نهاد و 
دستگاه اداري كه چرا بدون اطالع به ولي فرزند اقدامي 
انجام داده ان��د، همچنان بي هيچ پش��توانه قانوني 
حاكم است و از اين رو است كه بي هيچ منع قانوني، 
بسياري از نهادها و ادارات امضاء و رضايت مادر را 

براي انجام امور اداري فرزند كافي نمي دانند.

     هيچ قانوني در خصوص انجام امور اداري
و غير مالي فرزند منوط به اجازه پدر نداريم

سميرا مقدس��ي، فعال حقوق زنان و وكيل پايه يك 
دادگستري با بيان اينكه مطابق با قانون مدني پدر و جد 
پدري همزمان بر فرزند واليت دارند، مي گويد: براي 
حضانت تعريفي در قانون مدني نيامده است اما حضانت 
به معناي انجام تمام امور پرورشي و تربيتي فرزند است. 
تمام امور مالي فرزندان تا ۱۸ سالگي كه سن رشد آنها 
است، تحت نظر ولي يا قيم انجام مي شود و اگر پيش 
از ۱۸ س��الگي بخواهند امور مالي ش��ان را خودشان 

 انجام دهند مي توانند با دادخواس��ت »اثبات رشد« 
به دادگاه امور ماليش��ان را خودشان انجام دهند. اين 
وكيل دادگس��تري در ادامه مي افزايد: اما ممانعت از 
انجام امور غير مالي و اداري توس��ط مادر غيرقانوني 
است و ما هيچ بخشنامه با قانوني در اين راستا نداريم 
كه انجام امور اداري و غير مالي فرزند منوط به اجازه 
پدر باش��د. اين در حالي است كه در بسياري از موارد 
عمال در امور اداري از اين امر امتناع مي شود و مادران با 
مشكالت متعددي مواجه اند. اوعلت تاكيد بسياري از 
نهادها به حضور و اجازه پدر براي انجام امور غير مالي 
و اداري فرزندان را اينطور توضيح داد: براي مثال در 
انجام امور اداري مدارس در بسياري از اوقات اگر مادر 
كارنامه يا پرون��ده را بگيرد، بعضا پدر به عنوان ولي 
اعالم شكايت كرده و كار مدرسه به دعوا مي كشد. از 
اين رو مدارس براي جلوگيري از اين عرف و قانون از 

تحويل مدارك به مادر امتناع مي كنند. 

    تنها راه نجات مادران، نظارت قوي بر 
قوانين خودسرانه ادارات است

مقدس��ي در پايان س��خنان خود با بي��ان اينكه در 

بسياري از موارد ما خأل قانوني نداريم اما مادران در 
رويه و عرف اداري با مشكالتي مواجه اند، تاكيد كرد: 
گاهي اوقات در نامه هاي اداري فقط درج مي ش��ود 
امض��اء پدر و وقتي مادر امضا مي كن��د، اين امضا را 
قبول نمي كنن��د. اين در حالي اس��ت كه بعضا آن 
مادر حتي راي قي��م بودن فرزند را هم دارد. به ويژه 
در مواردي كه دسترسي به پدر و پدر بزرگ راحت 
اس��ت، چنين رويه هاي اداري آنق��در مادر را اذيت 
كرده و در تنگنا ق��رار مي دهد و مادري كه حضانت 
و قيموميت با او اس��ت در پيچ و خم كارهاي اداري 
گير مي كند. قانون و بخش��نامه اي پش��ت چنين 
عرف هايي نيس��ت و تنها راهكارش نظارت قوي بر 
روي اين مسائل است. به نظر مي رسد مسووالن بايد 
در اتخاذ تدابير و ساز وكارهايي براي جلوگيري از 
اين دوگانه به رس��ميت نش��ناختن مادر به عنوان 
نماينده قانوني در عين حالي كه حاضن فرزند است 
همت به خرج دهند تا مديران ادارات با طيب خاطر 
بيشتري و بدون ترس از ادعاي مطلع نبودن پدر از 
اقدامات انجام شده به عنوان ولي قانوني، مادران را 

در پيچ و خم هاي اداري گرفتار نكنند.

گزارش

خبر ارايه كارنامه دانش آموزان تنها به پدر تكذيب شد اما...

زخم كهنه حضانت و مادراني كه تنها »دايه« اند سر باز كرد

رويداد

در يك س��ال و نيم اخير كه ويروس كرونا دنيا را با يك 
پاندمي بزرگ روبرو كرده است، نظام هاي تعليم و تربيت 
كشورها دوره هاي كوتاه مدت و بلندمدت را براي تعطيلي 
مدارس انتخاب كردند و آموزش از طريق فضاي مجازي 
را در دس��تور كار قرار دادند اما حاال با توجه به هش��دار 
متخصصان حوزه آموزش و تربيت و سنجش مبني بر 
اينكه تداوم وضع موجود مي تواند عواقب جبران ناپذير 
روحي، س��المتي و يادگيري را ب��راي دانش آموزان به 
همراه داشته باش��د، اغلب كش��ورها در سال جديد بر 
آموزش حضوري برنامه ريزي كرده  و تالش مي كنند با 
روش هاي مختلف مدارس به روي دانش آموزان باز باشد. 
رضا كالنتري، سرپرست پژوهشكده آموزش و پرورش 
روستايي، عش��ايري و چند زبانه پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش با اشاره به شواهد پژوهشي و مستندات 
جهاني درباره مش��كالت تداوم تعطيلي مدارس اظهار 
كرد: نهادهاي بين المللي مانند يونيسف و يونسكو همواره 
مخاطرات دور بودن كودكان از مدرسه را هشدار مي دهند 
و نسبت به آن حساس هستند. او افزود: طبق گزارش 
يونسكو در مارس ۲۰۲۱ به علت كوويد-۱۹ مدارِس 
بيش از ۱۶۸ ميليون دانش آموز در سراسر جهان به 
مدت يك س��اِل كامل تعطيل شده اند و در اين ميان 
توانايي كودكان در خواندن، نوشتن و رياضي پايه كه به 
عنوان مهارت هاي ضروري براي رسيدن به توانمندي 

آينده كودكان است، به شدت آسيب ديده است.

      ۱۰۰ ميليون دانش آموز در جهان
 به پايين ترين سطح يادگيري هم نرسيدند

سرپرس��ت پژوهش��كده آموزش و پرورش روستايي، 
عش��ايري و چند زبانه پژوهش��گاه مطالعات آموزش و 
پرورش با بيان اينكه بي��ش از ۱۰۰ ميليون دانش آموز 
حتي به پايين ترين سطح يادگيري در مهارت خواندن 
كه مع��ادل با س��اده ترين انتظارات يادگي��ري در پايه 
تحصيلي است، نرسيده اند اظهار كرد: آمار كودكان خارج 
از مدرسه و تاركان تحصيل در حال افزايش است. البته 

اينها تنها بخشي از ُبعد يادگيري مهارت هاي شناختي 
را ش��امل مي ش��ود و تأثير عدم حضور دانش آموزان در 
مدرسه پيامدها و ابعاد مختلفي دارد. كالنتري ادامه داد: 
وضعيت آموزش در كشور ما هم راستاي ساير بخش ها و 
كشورها از اين همه گيري جهاني به شدت تاثيرپذيرفته 
و رونده��ا و نتايج پژوهش ها نش��ان مي دهد، فقط ۳۵ 
درصد دانش آموزان كشور در دوره كرونا در كالس هاي 
آموزش مجازي حضور كافي داش��ته اند. ضمن اينكه 
۳۳ درصد دانش آموزان كمتر از پنج ساعت در هفته 
در كالس هاي مجازي ش��ركت كرده اند. دسترسي 
دانش آموزان به ابزار ديجيتال و اينترنت آس��ان نيز 
حدود ۶۰ درصد بوده است و از هر چهار دانش آموز، سه 
نفر معتقدند آموزش هاي از راه دور نتوانسته است خأل 

آموزش حضوري را به طور كامل جبران كند.

      از هر ۱۰ نفر، ۸ نفر مطالب اندكي
 از طريق آموزش از راه دور آموخته اند

سرپرس��ت پژوهش��كده آموزش و پرورش روستايي، 
عش��ايري و چند زبانه پژوهش��گاه مطالعات آموزش و 
پرورش با بي��ان اينكه البته اين موضوع جهاني اس��ت 
گفت: به عنوان مثال، مطالعه در ۴۶ كشور جهان نشان 
مي دهد، از هر ۱۰ نفر هشت نفر احساس مي كنند كه از 
طريق آموزش راه دور چيز كمي آموخته اند. بنابراين به 
نظر مي رسد، تداوم تعطيلي مدارس تهديدي است براي 
نسل آينده و ادامه اين امر باعث تداوم فقر و نابرابري بين 
نسلي مي شود. در اين راستا، يونسكو از كشورهايي كه 
براي كم كردن تأثير تعطيلي مدارس مي كوش��ند و به 
دنبال تطبيق روش هاي آموزش با شرايط جديد هستند، 

به ويژه از جوامع آسيب پذير و محروم حمايت مي كند.

      ايران جزو كشورهاي با بيشترين
 ميزان تعطيلي؛ مدارس ۵۳ هفته تعطيل بود

سرپرس��ت پژوهش��كده آموزش و پرورش روستايي، 
عش��ايري و چند زبانه پژوهش��گاه مطالعات آموزش و 

پرورش همچنين با اشاره به ميزان تعطيلي مدارس در 
كش��ورهاي مختلف گفت: طبق آماري كه هفته اخير 
در سايت يونسكو انتش��ار يافت، متاسفانه كشور ما جز 
كشورهايي است كه بيش��ترين تعطيلي مدارس را در 
زمان همه گيري كرونا داش��تند. اگر مقايسه اي داشته 
باشيم، ميزان عدم حضور دانش آموزان در مدارس ايران 
كه ۵۳ هفته است، مشابه كشورهاي امريكاي جنوبي و 
برخي كشورهاي آسيايي است. در حالي كه بسياري از 
كشورهاي اروپايي، امريكاي شمالي و آسيايي وضعيت 
خيلي بهتري دارند. به عنوان مثال عمومًا كش��ورهاي 
اروپايي كمت��ر از ۳۰ هفته تعطيلي داش��ته اند و حتي 
مدارس كشورهايي مانند روسيه، سوئد، فرانسه و اسپانيا 
حدود ۱۵ هفته تعطيل بوده اند. او افزود: از كش��ورهاي 
همجوار ما تركيه، عراق و عربس��تان و حتي كشورهاي 
آسياي ميانه مانند ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان 
و تركمنستان، تعطيالت بسيار كمتري نسبت به كشور 
ما داشتند. البته كشور مالزي با وجود ۴۸ هفته تعطيلي 
مدارس به لطف آموزش مجازي پيشرفته وضعيت بهتري 
را تجربه كرده است. كشورهايي مانند چين با ۲۷ هفته، 
مصر ۱۹ هفته و ژاپن با ۱۱ هفته تعطيلي توانس��ته اند 

حق حضور دانش آموزان در مدرسه را بهتر فراهم كنند.

      وضعيت بازگشايي مدارس جهان
 در سال جديد

كالنتري مروري نيز بر وضعيت بازگشايي مدارس در 
سال جديد در جهان داشت و گفت: براي بازگشايي 
جديد، هر كش��وري بسته به ش��رايط، موقعيت و 
 وضعيت شيوع بيماري سه راهبرد را اتخاذ كرده اند؛
 بازگشايي كامل مدارس، نيمه تعطيل و تعطيلي 
كامل. از كش��ورهاي امريكايي مانن��د گرينلند، 
كانادا، اروگوئه و كلمبيا بازگشايي كامل مدارس 
را اتخاذ كرده اند. در حالي كه كش��ورهايي مانند 
امريكا، برزيل، ش��يلي، آرژانتي��ن، مكزيك و پرو 

نيمه تعطيل آموزش را ادامه مي دهند.

وضعيت تعطيلي مدارس در ايران و جهان
رويخطخبر

فعاليت ۱۵ مركز شبانه روزي واكسيناسيون در تهران
فرمانده س��تاد مقابله با كروناي تهران از فعاليت 
۱۵ مركز واكسيناسيون ش��بانه روزي و ركورد 
۲۴۵ هزار دوز تزريق روزانه واكسن در تهران خبر 
داد. عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كروناي 
پايتخت در برنامه طبيب روز گذشته، با اشاره به 
انجام واكسيناسيون براساس گروه هاي سني در 
ته��ران تاكيد كرد: ش��هروندان تهراني بايد پس 
از ثبت نام در س��امانه نوبت دهي واكسيناسيون 
و دريافت پيامك براي تزريق واكس��ن به مراكز 
مراجعه كنند. به گفت��ه او مراجعه افراد با توجه 
به پيامك هاي اعالم ش��ده باع��ث اجراي طرح 
واكسيناسيون با نظم و ترتيب مي شود اما مراجعه 
افراد بدون دريافت نوبت ب��ه مراكز باعث ايجاد 
ازدحام و اختالل در اجراي كار مي شود. به گفته 
زالي عالوه بر گروه هاي سني واكسيناسيون ۱۰ 
گروه از مش��اغل پرخطر نيز در حال انجام است، 
نظير رانن��دگان ناوگان حمل و نق��ل عمومي و 
رانندگان تاكسي، كاركنان اداري، دانشجويان، 
كاركنان بانكي، اس��اتيد دانش��گاه ها، معلمان، 
كاركنان پس��ماند ش��هرداري، كاركنان بهشت 

زهرا و ....  
او يادآور شد: براساس پروتكل جهاني و با توجه 
به بروز مرگ و مير باال در س��المندان باالي ۶۵ 
س��ال واكسيناسيون از اين س��نين شروع شده 
است و به تدريج واكسيناسيون گروه هاي سني 
جوانتر نيز انجام مي ش��ود. زال��ي از فعاليت ۱۵ 
مركز ۲۴ ساعته واكسيناسون در تهران خبر داد 
و گفت: در هفته آتي تعداد قابل توجهي از مراكز 
به صورت ش��بانه روزي به مدار واكسيناس��ون 
خواهند پيوس��ت و هم اكنون ۹۰ درصد مراكز 
دو شيفته هستند كه هر روز به صورت سرزده از 
آنها بازديد مي كنيم. فرمانده ستاد مقابله با كرونا 

خاطرنش��ان كرد: هم اكنون در ته��ران بيش از 
شش ميليون و ۳۰۰ هزار دوز واكسن تزريق شده 
كه از اين آمار ۲ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار نفر هر دو 
دوز را دريافت كردند. خوشبختانه اكثر مشاغل 
پرخطر هر دو دوز واكسن را دريافت كردند. او با 
اشاره به تاثير واكس��ن در كاهش مرگ و ميرها 
گفت: بر طبق مطالعات انجام شده در تهران در 
خيز پنجم باالترين ميزان موارد شديد بيماري، 
بس��تري در بخش ويژه و مرگ و مير مربوط به 
افراد باالي ۷۰ س��ال بود. اين درحالي است كه 
هنوز تعدادي از اين گروه سني به داليل مختلف 
براي تزريق واكسن مراجعه نكردند. او ضمن ابراز 
تاس��ف از اينكه ۱۲ درصد سالمندان باالي ۷۰ 
سال تهراني هنوز براي دريافت واكسن مراجعه 
نكرده اند، گفت: براساس تحقيق مذكور در خيز 
پنجم بيماري، سالمنداني كه واكسن نزدند ۱۱ 
برابر بيشتر از س��المنداني كه واكسينه شده اند 
در معرض مرگ و مير بوده اند. زالي با بيان اينكه 
هدف واكسيناس��يون كاهش ش��دت بيماري و 
ميزان مرگ و مير اس��ت گفت: واكسن زدن به 
اين معنا نيست كه ديگر مبتال به كرونا نمي شويم 
بلكه افراد واكسينه ش��ده در صورت ابتال عالئم 
خفيف تري را تجربه كرده و واكسن باعث كاهش 

مرگ ناشي از كرونا مي شود.

معافيت تحصيلي دانشجويان به صورت اينترنتي صادر مي شود
با حضور نمايندگان سازمان وظيفه عمومي ناجا 
در س��ازمان امور دانش��جويان، كارگاه آموزشي 
درخواس��ت و صدور اينترنتي معافيت تحصيلي 
دانش��جويان در تم��ام مقاط��ع تحصيل��ي براي 
كارشناسان آموزشي حوزه نظام وظيفه دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالي به شيوه مجازي برگزار 
ش��د. با توجه به اينك��ه با پيگيري س��ازمان امور 
دانش��جويان و موافقت س��ازمان وظيفه عمومي 
ناجا، از مهرماه س��ال جاري جهت دانش��جويان 
جديد الورود در خواس��ت و ص��دور معافيت هاي 
تحصيلي در همه مقاط��ع تحصيلي بدون نياز به 
مراجعه حضوري به شيوه اينترنتي صادر خواهد 
ش��د، كارگاه آموزش��ي فرايند انجام اي��ن اقدام 
براي كارشناس��ان آموزش��ي حوزه نظام وظيفه 
دانشگاه ها برگزار شد. در اين نشست، نمايندگان 

و كارشناسان سازمان وظيفه عمومي ناجا و رييس 
اداره خدمات آموزش��ي و كارشناس��ان اداره كل 
امور دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان، 
تمام��ي مراحل فرآيند ثبت درخواس��ت و صدور 
نهاي��ي معافيت تحصيل��ي را براي كارشناس��ان 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تشريح كرده 

و به سواالت مطروحه پاسخ دادند.
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